REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO
Inšpekcija za kmetijstvo
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

T: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
F: xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Številka:
Datum:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kmetijska inšpekcija Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, izdaja na osnovi 32. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS,
št. 43/2007 in 40/2014) 106. in 1. ter 3. alineje točke B 107. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih –
uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 58/2012 in 71/2011; v nadaljevanju: ZKZ) ter ob
uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list
RS, št. 24/2006, 126/2007, 65/2008, 8/2010 in 82/2013), v inšpekcijski zadevi pri stranki
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zaradi zaraščanja in neobdelanosti kmetijskega zemljišča po uradni
dolžnosti, naslednjo

ODLOČBO
1. Pri lastnici kmetijskega zemljišča s parcelno številko xxxxxxxxxx, k.o. xxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (v nadaljevanju; stranka), se ugotovi zaraščanje in neobdelanost
kmetijskega zemljišče, kar je skladno z ugotovitvami pregleda na terenu, zato se stranki nalaga,
da na kmetijski površini s parcelno številko xxxxx, k.o. xxxxxxxxxxxxxxx odstrani zarast ter
uporablja zemljišče v kmetijske namene. Lastnica mora to kmetijsko zemljišče obdelovati kot
dober gospodar.
2. Stranka mora izpolniti pogoje iz prve točke najkasneje v roku xxxxxxxxxx.
3. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
4. O morebitnih stroških postopka bo odločeno s posebnim sklepom v nadaljevanju postopka.

Obrazložitev
Kmetijski inšpektor Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, xxxxxxxxx je po
uradni dolžnosti opravil, dne xxxxxxxxxx, pregled na kraju samem številka xxxxxxxx, glede

zaraščanja kmetijskega zemljišča s parcelno številko xxxxxxxxx k.o. xxxxxxxxxx, po določbah ZKZ
in sicer glede izpolnjevanje pogojev 4. in 7. člena ZKZ. Pri pregledu je kmetijska inšpekcija
ugotovila, da se zemljišče s parcelno številko xxxxxxxxxx k.o. xxxxxxxxxxxx zarašča ter da se ne
obdeluje. Pregled je bil dokumentiran v obliki fotografij, ki so priloga originalnega zapisnika številka
xxxxxxxxxxx z dne xxxxxxxxxxxxxx.
Dne xxxxxxxx je bil stranki poslan dopis številka xxxxxxxx, v katerem se je stranko pozvalo, da
poda morebitne pripombe na vsebino zapisnika številka xxxxxxxxxxxx in izjavo o uporabi zemljišča,
pisno ali ustno v roku 5 dni od prejema dopisa.
Stranka je dne xxxxxxxx odgovorila na dopis številka xxxxxxx tako, da je poslala izjavo v kateri je
navedeno:
»xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.«
ZKZ-UPB1 v prvem odstavku 4. členu 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. V drugem odstavku istega člena zakon določa,
da so kmetijska zemljišča onesnažena takrat, kadar tla vsebujejo toliko škodljivih snovi, da se
zmanjša njihova samoočiščevalna sposobnost, poslabšajo fizikalne, kemične ali botanične lastnosti,
zavirata ali preprečujeta rast in razvoj rastlin, onesnažuje podtalnica oziroma rastline ali je zaradi
škodljivih snovi kako drugače okrnjena trajna rodovitnost tal. V prvem odstavku 7. členu istega
zakona je določeno, da lastnik, zakupnik ali drug uporabnik kmetijskega zemljišča mora obdelovati
kmetijsko zemljišče kot dober gospodar, preprečevati zaraščanje kmetijskih zemljišč, odpraviti
zaraščanje na območjih, ki so v prostorskem aktu lokalne skupnosti opredeljena kot območja za
odpravljanje zaraščanja in jih usposobiti za kmetijsko pridelavo ter uporabljati zemljišču in kraju
primerne metode kmetovanja za preprečevanje zbitosti tal, erozije in onesnaževanja ter
zagotavljanje trajne rodovitnosti zemljišča.
Na podlagi navedenega in iz dejstva, da se je kmetijsko zemljišče zaraščalo in ni bilo obdelano je
bilo potrebno odločiti kot je navedeno v izreku te odločbe. Izrek temelji na podlagi 107. člena ZKZ,
ki kmetijskega inšpektorja pooblašča, da prepove uporabo kmetijskega zemljišča v kakšen drug
namen kot za kmetijsko pridelavo, če tako izkoriščanje po zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi
zakona ni dovoljeno in odredi vzpostavitev zemljišča v prejšnje stanje v določenem roku. V 3.
alineje točke B 107. člena ZKZ-ja je določeno, da ima kmetijski inšpektor pristojnost izreči ukrepe,
če je kmetijsko zemljišče zaraščeno.
Ukrepi v izreku odločbe so izrečeni na podlagi 32. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni
list RS, št. 43/2007 in 40/2014), ki določa, da inšpektor odredi ukrepe za odpravo nepravilnosti in
pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi. Ukrep iz 2. točke izreka odločbe je določen na podlagi 7.
člena ZKZ-ja, ki določa, da če kmetijska inšpekcija ugotovi, da lastnik, zakupnik ali drug uporabnik
kmetijskega zemljišča ne ravna v skladu z drugo ali tretjo alineo prvega odstavka tega člena, z
odločbo naloži izvedbo primernih ukrepov. V istem členu ZKZ-ja je še določeno, da mora lastnik,
zakupnik ali drug uporabnik kmetijskega zemljišča te ukrepe izvesti najpozneje v enem letu od
vročitve odločbe.
Ukrep iz 3. točke izreka odločbe je utemeljen v 30. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni
list RS, št. 43/2007 in 40/2014).

Navedba iz 4. točke izreka odločbe je utemeljena v 226. členu Zakona o splošnem upravnem
postopku - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 24/2006, 126/2007, 65/2008, 8/2010 in
82/2013).
S tem je izrek odločbe utemeljene.
Stranko 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, ZP-1UPB-8). V 38. člen Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/2007 in 40/2014) je
določeno, da se z denarno kaznijo 500 EUR globe kaznuje fizično osebo, ki ne spoštuje z odločbo
odrejenih ukrepov inšpektorja.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dopustna pritožba na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, xxxxxxxxxxxxxxxxx. Pritožbo se vloži pisno ali ustno na zapisnik
pri organu, ki je odločbo izdal, v 15. dneh po prejemu te odločbe, s plačilom 18,12 EUR upravne
takse – ZUT-UPB5, (Ur.l., RS, št. 106/2010), na račun 01100-8450103429 model 11 sklic 233617111002-21889257.
Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta po 22.čl. ZUT.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kmetijski inšpektor

Vročiti:
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

