MojGozdar: Iskalnik izvajalcev gozdarskih storitev

V zadnjih letih beležimo izrazito povečanje števila izvajalcev del v gozdarstvu kar predstavlja večjo
konkurenco na trgu a hkrati terja tudi razmislek o objektivni presoji kakovosti izvajalcev. V
Sloveniji je trg gozdarskih storitev dinamičen. Zaradi hitrih sprememb in pojavljanja vedno novih
izvajalcev so možne zlorabe in prevare. Problem se (še posebej) izkaže pri povečanem
povpraševanju po storitvah ob veliko površinskih motnjah (npr. žledolom, napad podlubnikov
itd.), kjer posamezni lastniki gozdov (npr. lastniki, ki nimajo neposrednega stika z gozdom) nimajo
informacij o ponudnikih storitev in njihovi kakovosti oziroma zanesljivosti. Uporabniki storitev,
predvsem manjši lastniki gozdov, ki redkeje potrebujejo usluge in nimajo izkušenj z
gospodarjenjem z gozdom, nimajo druge možnosti, kot da se odločajo zgolj po intuiciji in osebnih
poznanstvih (»ustno izročilo soseda ali znanca«).
Pri izbiri pravno-formalno ustreznega izvajalca gozdnih storitev si lahko pomagate z na novo
vzpostavljenim spletnim sistemom MojGozdar.si. Spletni sistem MojGozdar.si posreduje
kontaktne podatke za 999 pravnih subjektov, ki nudijo gozdarske storitve. MojGozdar.si vključuje
pravne osebe, ki so, pristojni gozdarski inšpekciji izkazali, da izpolnjujejo minimalne pogoje.
Minimalni pogoji za opravljanje del v gozdovih zajemajo dokazila o strokovni usposobljenosti
delavcev in dokazila, potrebna za izvajanje del po predpisih, ki urejajo varnost in zdravje pri delu
za delavce, delovno opremo in osebno varovalno opremo.
MojGozdar.si uporabnikom nudi podporo pri iskanju gozdarskih storitev, kot so:
• Sečnja z motorno žago
• Spravilo s traktorjem
• Gojitvena dela
• Žičniško spravilo
• Strojno sečnjo

• Izdelava lesnih sekancev (sekalnik)
• Gozdno gradbeništvo
Stran je objavljena v preizkusni različici, z omejenimi možnostmi in ponekod še manjkajočima
podatki. Trenutno spletni informacijski sistem MojGozdar.si omogoča pošiljanje povpraševanja
neposredno vsem izvajalcem del, ki so se predhodno prijavili v sistem in navedli naslov
elektronske pošte. Poleg tega je ustreznost vseh vključenih izvajalcev mogoče preveriti po
principu semaforja, kjer pomeni:
Zelena luč: zeleno luč imajo izvajalci del v gozdovih, ki so ob inšpekcijskem pregledu
ustrezali predpisanim pogojem, niso davčni neplačniki in so po podatkih poslovnega registra
aktivni
Rumena luč: rumeno luč imajo podjetja pri katerih gozdarska inšpekcija ni preverila
izpolnjevanja predpisanih pogojev (to so npr. podjetja, ki izdelujejo le sekance)
Rdeča luč: rdeča luč opozarja, da je bilo izvajalcu z odločbo prepovedano opravljati vsaj eno
od registriranih dejavnosti v gozdu (dejavnost za katero ima prepoved je posebej označena) ali
je davčni neplačnik ali je po podatkih poslovnega registra neaktivni subjekt.
V testni fazi bomo spletni sistem MojGozdar.si nadgrajevali, dopolnjevali in izboljševali. Tako bo
v letu 2018 zaživela še:
- druga stopnja vrednotenja za opravljanje gozdarskih storitev na podlagi neodvisne
presoje gozdarskih strokovnjakov,
- tretja stopnja vrednotenja oz ocena zadovoljsta z opravljeno storitvijo s strani naročnika
storitve za posameznega izvajalca,
- izvajalci bodo dobili možnost razširjene predstavitve,
- dodali bomo strokovno vsebino s področja zakonodajnih okvirov z vzorci pogodb, ki jih
naročniki storitev lahko podpišejo z izvajalci del in si zagotovijo transparentnost in
dokazljivost opravljenih storitev.
Članstvo v MojGozdar.si pomeni dostop do ažurnih informacij o izvajalcih del, možnost vpogleda
v oceno formalne ustreznosti in kakovosti izvajalcev in vam omogoča oddajo povpraševanja
preko spleta. Postanite naši člani in sooblikujte mozaik uporabniških izkušenj na
http://www.mojgozdar.si Za več informacij obiščite spletno stran http://www.mojgozdar.si ali
nam pišite na gteinfo@gozdis.si

Matevž Triplat, Gozdarski inštitut Slovenije

