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

Številka:
Datum:

T: xxxxxxxx
E: xxxxxxxxxx@gov.si
www.ikglr.gov.si

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in
ribištvo, OE xxxxxx, Izpostava xxxxxxxxxxxx (v nadaljevanju: IRSKGLR), pooblaščena uradna oseba
xxxxxxxxxxx, po uradni dolžnosti, izdaja na podlagi 2. odstavka 51. člena in 46. člena Zakona o
1
prekrških (v nadaljevanju: ZP-1), v postopku o prekrških zoper kršitelja xxxxxxxxxxxxx, zaradi
prekrškov po 5. alineji 1. odstavka 20. člena Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz
2
kmetijskih virov (v nadaljevanju: nitratna uredba),

O D L O Č B O

O

P R E K R Š K U

Kršitelj xxxxxxxxxxxx, EMŠO xxxxxxxxxxxxx, državljan Republike Slovenije
je odgovoren
1. ker je živinsko gnojilo (gnojevko), ki nastaja na njegovem kmetijskem gospodarstvu, skladiščil v
skladišču za živinska gnojila (laguna za gnojevko), ki ni bilo umeščeno v prostor ter grajeno in
upravljano tako, da ne pride do nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal, kar je bilo
ugotovljeno pri inšpekcijskem pregledu na parc. št. xxxxxxxxxxx, dne xxxxxxxx ob xxxxxxx uri;
2. ker je živinsko gnojilo (hlevski gnoj), ki nastaja na njegovem kmetijskem gospodarstvu, skladiščil
na skladišču za živinska gnojila (skladišče za hlevski gnoj), ki ni bilo umeščeno v prostor ter
grajeno in upravljano tako, da ne pride do nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal,
kar je bilo ugotovljeno pri inšpekcijskem pregledu na parc. št. xxxxxxxxx, dne xxxxxxxxx ob xxxxx
uri.
Kršitelj je s tem dvakrat kršil določila 1. odstavka 12. člena nitratne uredbe ter s tem dvakrat storil
prekršek po 5. alineji 1. odstavka 20. člena nitratne uredbe.
Kršitelju se na podlagi 1. in 2. odstavka 27. člena ZP-1 v povezavi s 3. odstavkom 20. člena nitratne
uredbe določi globo za vsak posamezni prekršek, in sicer za prekršek pod 1. točko v znesku
800,00 EUR (osemsto evrov 00/100) in za prekršek pod 2. točko v znesku 800,00 EUR (osemsto
evrov 00/100), vendar se na podlagi 2. odstavka 27.člena ZP-1, upoštevajoč olajševalne okoliščine in
gospodarsko moč kmetije
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izreče
enotna sankcija
globa, ki ne dosega seštevka določenih sankcij, v znesku
900,00 EUR (devetsto evrov 00/100).
Globo je treba plačati v roku 15 dni od pravnomočnosti odločbe o prekršku na podračun številka: SI56
0110 0845 0047 072, model 11, sklic 23361-7120010-xxxxxxxxxxxxx, po priloženem univerzalnem
plačilnem nalogu (UPN QR).
Kršitelj mora plačati sodno takso (tarifna št. 8111) v višini 90,00 EUR (devetdeset evrov 00/100), v
15. dneh od pravnomočnosti odločbe o prekršku na podračun št. SI56 0110 0845 0048 527, z
referenco SI11 23361-7120087-xxxxxxxxxxxx oz. po priloženem UPN QR.
Kršitelj lahko pa po poteku roka za plačilo predlaga plačilo globe in stroškov postopka v obrokih pri
organu, pristojnem za prisilno izterjavo (FURS). Če kršitelj zaradi svojega premoženjskega stanja
oziroma zmožnosti za plačilo, ki bi bil upravičen do redne brezplačne pravne pomoči po materialnem
kriteriju iz zakona, ki ureja brezplačno pravno pomoč, ne more plačati globe in stroškov postopka v
višini najmanj 300 EUR, lahko najpozneje do poteka roka za plačilo vloži pri organu, ki je izdal
odločbo, predlog, da se plačilo globe in stroškov postopka nadomesti z delom v splošno korist, sicer
se bosta globa in stroški postopka prisilno izterjali. Če globe in stroškov postopka ne bo mogoče
izterjati niti prisilno, se bo globa, ki je bila izrečena odgovorni osebi, lahko v skladu z zakonom, izvršila
z nadomestnim zaporom.
Na podlagi prvega odstavka 143. člena v zvezi s prvim odstavkom 144. člena in drugim odstavkom
58. člena ZP-1 mora kršitelj plačati sodno takso, v višini 90,00 evrov v 15 dneh od pravnomočnosti
odločbe ali v tem roku predlagati plačilo sodne takse v obrokih, sicer se prisilno izterja.
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Taksa je določena na podlagi taksne tarife 8.1 Zakona o sodnih taksah , po tarifni številki 8111, ki
določa, da znaša sodna taksa 10 % vrednosti globe.
POUK O PRAVICI DO PRAVNEGA SREDSTVA: Proti odločbi o prekršku sme vložiti kršitelj, njegov
zakoniti zastopnik oziroma zagovornik zahtevo za sodno varstvo. Zahtevo je treba napovedati v roku
osmih dni od prejema odločbe pisno v dveh izvodih pri Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo,
lovstvo in ribištvo, OE xxxxxx, Izpostava xxxxxxxx, sicer se šteje, da se je upravičenec do zahteve
odpovedal pravici do zahteve za sodno varstvo. Napoved zahteve se pošlje po pošti ali izroči
neposredno v dveh izvodih in velja za pravočasno, če je oddana zadnji dan roka za vložitev napovedi
zahteve priporočeno po pošti ali neposredno pri organu, ki je izdal odločbo. Napoved zahteve je
mogoče umakniti do poteka roka za vložitev napovedi zahteve. V takem primeru se šteje, da zahteva
ni bila napovedana in se je upravičenec do zahteve odpovedal pravici do zahteve.
Kadar upravičenec do zahteve napove zahtevo, se pisna odločba o prekršku izdela z obrazložitvijo in
odpošlje najpozneje v 30 dneh po prejemu napovedi zahteve upravičenkam do zahteve. Če
upravičenec zahteve ne napove, ali jo umakne do poteka roka za napoved zahteve, prekrškovni organ
ne izdela odločbe z obrazložitvijo in se šteje, da je z dnem vročitve odločbe brez obrazložitve vročena
končna odločba, ki je z iztekom roka za napoved postala pravnomočna.
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Če kršitelj ne napove zahteve za sodno varstvo zoper odločbo, plača samo polovico izrečene globe
v višini 450,00 evrov, če jo plača v osmih dneh po izteku roka za napoved zahteve, sicer mora
plačati celoten znesek izrečene globe v roku, ki je določen v izreku odločbe. V istem roku, ki je
določen v izreku odločbe, mora plačati celoten znesek izrečene globe kršitelj, ki napove zahtevo zoper
odločbo, nato pa zahteve zoper odločbo z obrazložitvijo ne vloži. V primeru plačila polovičnega zneska
globe pred iztekom roka za napoved, zahteva ni dovoljena, razen v primeru, če je moral kršitelji plačati
globo pred iztekom roka za napoved zahteve 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.

žig

Pooblaščena uradna oseba
xxxxxxxxxxxxxxx
kmetijski inšpektor

Prilogi:
- UPN QR 2x (globa, sodna taksa).

Vročiti:
- xxxxxxxxxxxxxxxxx – osebna vročitev.
Vložiti v arhiv dokumentarnega gradiva.
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