REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO,
LOVSTVO IN RIBIŠTVO
Kmetijska inšpekcija
Območna enota: xxxxxxxx
Izpostava: xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

T: xxxxxxxxx
E: xxxxxxxxxxx@gov.si
www.ikglr.gov.si

Številka:
Datum:

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in
ribištvo, Enota xxxxxx, Izpostava xxxxx, pooblaščena uradna oseba xxxxx, izdaja na podlagi prvega in
1
četrtega odstavka 57. člena Zakona o prekrških (v nadaljevanju: ZP-1) v postopku o prekršku
naslednji
P L A Č I L N I N A L O G št. xxxxxxx
Kršitelj

xxxxxxxxxx

Stalno prebivališče
EMŠO

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Državljanstvo

xxxxxxxxxxxx

Podatki o prekršku
Kraj storitve prekrška

xxxxxxxxxxx

Datum

Ura

xxxxxxxx

xxxxxxxx

Opis prekrška: kršitelj ni skladiščil živinskih gnojil v zbiralnikih tekočih živinskih gnojil, na gnojiščih
ali v drugih vodotesnih objektih. Kršitelj je s tem kršil določila 1. odstavka 12. člena Uredbe o
2
varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (v nadaljevanju: nitratna uredba), in
storil prekršek po 5. alineji 1. odstavka 20. člena nitratne uredbe, za kar se mu na podlagi 3.
odstavka istega člena
izreče
GLOBA v zvesku 800,00 EUR, z besedo osemsto evrov 00/100.
Kršitelj mora plačati celoten znesek izrečene globe v 30 dneh po pravnomočnosti plačilnega naloga na
prehodni račun SI56 0110 0845 0047 072, model 00, sklic xxxxxxx ali po priloženem nalogu UPN,
lahko pa po poteku roka za plačilo globe predlaga plačilo globe v obrokih pri organu, pristojnem za
prisilno izterjavo (FURS), sicer se prisilno izterja. Če globe ne bo mogoče izterjati niti prisilno, se bo
lahko v skladu z ZP-1 izvršila z nadomestnim zaporom.
1

Uradni list, RS, št. 29/2011-UPB8, 43/2011 Odl.US: U-I-166/10-8, 21/2013, 111/2013, 74/14 – odl. US in 92/14
– odl. US, 32/16
2
Uradni list RS, št. 113/09, 5/13 in 22/15
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Opis dejanskega stanja prekrška:
Pooblaščena uradna oseba je dne xxxxxxxx pri pregledu terena z začetkom ob xxxx uri, na
kmetijskem zemljišču s parc. št. xxxxxxxxxxx, neposredno zaznala, da kršitelj xxxxxxxx, nosilec
kmetijskega gospodarstva s KMG MID xxxxxx (v nadaljevanju: kršitelj), ne skladišči živinskih gnojil
– hlevskega gnoja, ki nastaja pri reji govejih pitancev na njegovem kmetijskem gospodarstvu v
zbiralnikih tekočih živinskih gnojil, na gnojiščih ali v drugih vodotesnih objektih, temveč na naravni
podlagi dela predmetne parcele. Kršitelj mesto skladiščenja na predmetni parceli uporablja že več
let.
Dokazi: Inšp. zapisnik št. xxxxxxxxx, z dne xxxxxxxx s fotografijami in letalskim posnetkom
lokacije kupa hlevskega gnoja.
Inšp. zapisnik št. xxxxxxx, z dne xxxxxx
PRAVNI POUK: Zoper plačilni nalog lahko vloži kršitelj zahtevo za sodno varstvo v osmih dneh od
vročitve plačilnega naloga pisno pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektoratu RS
za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Enota xxxxxxx, Izpostava xxxxxxxxxx. Zahteva se pošlje
po pošti ali izroči neposredno pri prekrškovnem organu, ki je izdal odločbo v dveh izvodih in velja za
pravočasno, če je oddana zadnji dan roka za vložitev zahteve priporočeno po pošti ali neposredno pri
organu.
Če kršitelj ne vloži zahteve za sodno varstvo zoper plačilni nalog, plača samo polovico izrečene
globe, če jo plača v osmih dneh po pravnomočnosti, sicer mora plačati celoten znesek izrečene globe
v zgoraj navedenem roku. V primeru plačila globe pred pravnomočnostjo plačilnega naloga zahteva za
sodno varstvo ni dovoljena, razen v primeru, če mora kršitelj plačati globo pred pravnomočnostjo
plačilnega naloga v skladu z določbami ZP-1.
Pod pogoji in v skladu s predpisi, ki urejajo finančno poslovanje prekrškovnega organa, lahko kršitelj
plača globo, stroške postopka in stroške negotovinskega plačila tudi z negotovinskim plačilnim
sredstvom.

Pooblaščena uradna oseba
xxxxxxxxxxxx
kmetijski inšpektor

Priloga:


UPN QR.



xxxxxxxxxxxxxxx – osebna vročitev ZUP.

Vročiti:

Vložiti v arhiv dokumentarnega gradiva
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