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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in
ribištvo, Enota xxxxxxx, Izpostava xxxxxx, xxxxxxxxxxxx (v nadaljevanju IRSKGLR), izdaja na podlagi
175. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14,
32/15, 27/17 in 22/18) - v nadaljevanju Zkme in 1. alineje 1. odstavka 32. člena Zakona o
inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/2007-UPB1 in 40/2014) v nadaljevanju: ZIN, ob
upoštevanju določil Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2,
105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 8/2010 in 82/2013) - v nadaljevanju ZUP, v zadevi nadzora
vpisa kmetijskega gospodarstva in kmetijskih zemljišč v Register kmetijskih gospodarstev (v
nadaljevanju RKG), zavezancu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, po uradni dolžnosti, naslednjo

ODLOČBO
1. Zavezanec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mora na Upravni enoti v RKG vpisati kmetijska
zemljišča na parc. št. xxxxxxx k.o. xxxxxxxx kot GERK z rabo oljčnik in navesti tudi število
sadik po sortah, podlagah, letu sajenja, sadilnih razdaljah med vrstami.
2. Rok izvršitve zahtev pod 1. točke izreka je xxxxxx dni od vročitve odločbe.
3. O morebitnih stroških postopka bo odločeno s posebnim sklepom v nadaljevanju postopka.
4. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve.

OBRAZLOŽITEV
Kmetijska inšpektorica IRSKGLR je dne xxxxx opravila vpogled v Javni pregledovalnik grafičnih
podatkov MKGP in ugotovila, da je na parceli xxxxx k.o. xxxxxxx, ki je velikosti xxxxxx a, oljčnik, ki ni
vpisan v RKG kot Grafična enota rabe kmetijskega gospodarstva (GERK). Parcela xxxx k.o. xxxxxx je
po podatkih iz Zemljiške knjige last xxxxxxxxxxxxxxxx. Iz podatkov v RKG je razvidno, da je
xxxxxxxxxxxxxxxx, nosilec KMG_MID xxxxxxxxx. Iz podatkov v RKG izhaja, da trenutno
xxxxxxxxxxxxxxx nima vpisanega nobenega oljčnika. Iz navedenega sledi, da xxxxxxxxxxx, v RKG
nima vpisanih vseh kmetijskih zemljišč, ki jih uporablja.
O ugotovitvah je bil sestavljen zapisnik in poslan dne xxxxxx zavezancu xxxxxxx v pripombe. Hkrati je
bil zavezanec z dopisom pozvan, da poda morebitne pripombe na zapisnik pisno ali ustno, v roku 8
dni od prejema dopisa in da se izjasni o dejstvih in okoliščinah. Zavezanec je zapisnik prejel
xxxxxxxxx. Pripomb kmetijska inšpekcija do dneva izdaje te odločbe ni prejela.
Na dan xxxxx je bilo pri pregledu uradne evidence RKG ugotovljeno, da se zavezanec še vedno ni
vpisal v RKG kot GERK kmetijskih zemljišča parc. št. xxxxx k.o. xxxxxx.
Na podlagi 5. alinee 1. odstavka 143. člena Zkme se v RKG za posamezno kmetijsko gospodarstvo
vodijo ali prevzemajo med drugim tudi podatki za kmetijska zemljišča v uporabi s podatki iz 144. člena
tega zakona (GERK, ki je strnjena površina kmetijskega zemljišča z enako vrsto dejanske rabe znotraj
posameznega bloka. Nosilci kmetijskih gospodarstev prijavljajo svoja zemljišča v obliki GERK).

V 21. členu Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 83/16) je navedeno, da so
podatki, ki se vodijo za GERK z vrsto rabe 1230 – oljčnik: zatravljenost; terasiranost; površina
namakanja in način namakanja; če je v medvrstnih prostorih ena ali več njiv in je posamezna manjša
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od 1000 m , se zavede tudi njivska raba zemljišča; število sadik po sortah, podlagah, letu sajenja,
sadilnih razdaljah med vrstami in v vrsti, če se podatek da določiti, in gojitvena oblika.
Rok izvršitve je določila kmetijska inšpektorica ob upoštevanju dejstva, da zavezanec za posredovanje
znanega podatka ne potrebuje daljšega roka.
Odločitev o stroških postopka je določena v 4. odstavku 118. člena ZUP.
Izrek, da pritožba ne zadrži izvršitve odločbe, temelji na določbi 30. člena ZIN.
Glede na ugotovljeno stanje se odloči, kot je navedeno v izreku odločbe.
S tem je odločba utemeljena.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana v roku 15 dni od prejema te odločbe.
Pritožba se lahko vloži neposredno pri organu, ki je odločbo izdal, pisno ali ustno na zapisnik, ali se
pošlje po pošti. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v znesku 18,10 EUR in sicer na
UPRAVNE TAKSE IRSKGLR, Koda namena GOVT, račun štev: SI56 0110 0845 0103 429 model 11
sklic 23140–7111002–xxxxxxxx kot to določa Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 –
UPB, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18); v nadaljevanju: ZUT).
Pritožbi je potrebno priložiti potrdilo o plačani upravni taksi.
Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je na podlagi 22. člena ZUT takse prosta.
Kot določa 38. člen ZIN se z globo 500 EUR kaznuje posameznik, ki ne spoštuje z odločbo odrejenih
ukrepov inšpektorja.

xxxxxxxxx
Kmetijski inšpektor
Vročiti:
1. xxxxxxxxxxxxxxx
- osebna vročitev ZUP
2. Vložiti v arhiv dokumentarnega gradiva

