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KMETIJSKA INŠPEKCIJA 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Številka:  

Datum:   

 

 

XXXXXXX 

xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo 

in ribištvo, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, izdaja po uradni dolžnosti na podlagi 106. in 107. člena 

Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/2011 in 58/12) in Zakona o inšpekcijskem 

nadzoru (Uradni list RS, št. 43/2007 in 40/14) v zadevi nenamenske rabe kmetijskega zemljišča v 

k.o. xxxxxxx uporabniku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx naslednjo  

 

O D L O Č B O 

 

Zavezancu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx se odredi: 

 

1. Kmetijsko zemljišče locirano v k.o. xxxxxxxxxxxxx, na parcelni številki xxxxxxxxxx, ki so po 
namenski rabi kmetijsko zemljišče, se mora usposobiti tako, da se iz parcele odstrani kup žlindre, 
kupe gramoza, izkopnega materiala, kup suhih vej in različne pločevine ter severni in osrednji del 
parcele prekrije s plastjo humusa, ki je odložen na južnem delu parcele in se površino parcele v 
celoti pripravi za uporabo v kmetijske namene.    

 

2. ROK IZVRŠITVE : rok izvedbe je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

3.  O možnih stroških postopka bo odločeno s posebnim sklepom v nadaljevanju postopka. 

 

4.  Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve. 

 

 

O B R A Z L O Ž I T E V: 

 

Kmetijski inšpektor Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, 

gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Urad glavne inšpektorice je dne xxxxxxxxxx po uradni dolžnosti 

opravil inšpekcijski nadzor na parcelni številki xxxxxxxxx, k.o. xxxxxxxxxxx na podlagi Zakona o 

kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 in 58/12). Pri pregledu je ugotovil, da je iz severnega 

in osrednjega dela parcele odstranjena vrhnja plast zemlje. Na tem delu je utrjen gramoz. Kupi 

odrinjene zemlje so na južnem delu parcele. V času pregleda je bilo na parceli parkirano tovorno 

vozilo znamke xxxxxxxx, na vratih kabine pa je bila nalepka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Poleg 

tovornega vozila je na večjem kupu žlindre, ki se je nahajal na osrednjem delu parcele parkiran tudi 

delovni stroj kopač, ki je nalagal žlindro na tovorno vozilo. Na severno vzhodnem delu parcele so 

odloženi kupi gramoza in izkopnega materiala, na vzhodno osrednjem delu parcele pa je odložen 



 

kup suhih vej ter različna pločevina. Iz pregleda je bilo razvidno, da se del površine parcele ne 

uporablja v kmetijske namene. Na podlagi ugotovitev je kmetijski inšpektor dne xxxxxxxxxxxxx 

podjetju xxxxxxxxxxxxxxxx poslal dopis s katerim ga je pozval, da odgovorna oseba podjetja poda 

morebitne pripombe na zapisnik o pregledu, številka xxxxxxxxxxxx, ki je bil priloga dopisa. Poleg 

tega je z dopisom pozval odgovorno osebo, da poda izjavo, ali je omenjeno podjetje uporabnik 

zgoraj navedene parcele ter da izjavi priložite listino, ki dokazuje da ima parcelo v zakupu. Ob tem 

pa naj se izjasni ali je imenovano podjetje odgrnilo vrhnjo plast zemljine in površino utrdilo z 

gramozom, ter ali imenovano podjetje odlaga material na površino. 

 

Na podlagi poslanega dopisa je xxxxxxxxxx odgovoril s pisno izjavo, ki jo je kmetijski inšpektor 

prejel dne xxxx xxxxxx. V dopisu je navedel, da podjetje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx. 

 

Iz vsega navedena izhaja, da je podjetje  xxxxxxxxxxxxxxx uporabnik parcele xxxxxxxx, k.o. 

xxxxxxxxx, zato je v postopku bilo določeno kot zavezanec. Ne glede na izjave odgovorne osebe, je 

jasno, da uporaba zemljišča, kot ga izvaja podjetje ne predstavlja kmetijske uporabe površine, zato 

je bilo treba odločiti, tako kot je navedeno v prvi točki izreka.  

 

Navedene ugotovitve so v nasprotju z določili prvega odstavka 4. člena Zakona o kmetijskih 

zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/2011 in 58/2012), ki določa, da je treba kmetijska zemljišča 

uporabljati v skladu z njihovim namenom ter preprečevati njihovo onesnaževanje ali drugačno 

degradiranje in onesnaževanje ali drugačno zaviranje rasti rastlin.  

 

Navedeno je tudi v nasprotju z določili Uredbe o podrobnejših merilih za presojo, ali obdelovalec 

ravna kot dober gospodar (Uradni list RS, št. 81/2002), ki določa, da dober gospodar obdeluje 

kmetijsko zemljišče v skladu z zakonom ter na zemljišču v rabi izvaja najnujnejše ukrepe, tako, da 

ne dovoljuje zarasti le teh in jih kot travnik ali pašnik enkrat letno pokosi. 

 
Pri določitvi roka za izvedbo naloženih obveznosti je kmetijski inšpektor upošteval obseg dela, ki ga 
je treba opraviti za sanacijo površine. Zato je podjetju določil dvomesečni rok za odpravo 
nepravilnosti, kar je dovolj dolg rok, za izvedbo vseh del.  

 

S tem je odločba utemeljena. 

 

Odločitev o stroških je določena v 4. odstavku 118. člena zakona o splošnem upravnem postopku 

(Uradni list RS, št. 24/2006, 126/2007, 65/2008, 8/2010 in 82/2013). 

 

Subjekt se s to odločbo seznanja, da v kolikor ne spoštuje z odločbo odrejenih ukrepov inšpektorja, 

se bo vodil vzporedni postopek, ki je v sklopu Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/2011 in 

spremembami). V 38. člen Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/2007 in 40/2014) 

je določeno, da se z denarno kaznijo 1.500 EUR kaznuje pravno osebo in z denarno kaznijo 500 

EUR odgovorno osebo pravne osebe, ki ne spoštuje z odločbo odrejenih ukrepov inšpektorja. 

 

Izrek, da pritožba ne zadrži izvršitve odločbe, temelji na določbi 30. členu Zakona o inšpekcijskem 

nadzoru (Uradni list RS, št. 43/2007). 

 

PRAVNI POUK: 

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

xxxxxxxxxxxxxxxx v roku 15 dni od prejema odločbe. Pritožba se lahko vloži neposredno pri organu, 

ki je odločbo izdal pisno ali ustno na zapisnik, ali se pošlje po pošti. Pritožbo je potrebno plačati v 



 

znesku 18,12 EUR upravne takse in sicer na UPRAVNE TAKSE IRSKGH LJ račun štev: 01100 - 

8450103429 11 23140 – 7111002 – 21188091 kot to določa zakon o upravnih taksah (ZUT-uradni 

list RS, št. 106/2010).  

 

Pritožbi je potrebno priložiti potrdilo o plačanih upravnih taksah. 

 

 

                                                                                                         

xxxxxxxxxxxxxxx 

                                                                                                          kmetijski inšpektor 

 

 

 

 

 

 

Osebna vročitev: 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxx 


