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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in 
ribištvo, Območna enota xxxxx, Izpostava xxxxxxxxxxxx, izdaja na podlagi 107. člena in 108. člena 
Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 45/04 – ZdZPKG, 90/12 – 
ZdZPVHVVR in 45/15) – v nadaljevanju ZŽiv, in prve alineje prvega 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, 105/06 
– ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) - v nadaljevanju ZUP, v zadevi nadzora sporočanja števila 
čebeljih družin na KMG_MID xxxxxxxxx, zavezancu imetniku čebel in čebelarju xxxxxxxxxxxxxxx, po 
uradni dolžnosti naslednjo 

ODLOČBO 

1) Zavezanec xxxxxxxxxxx, čebelar na kmetijskem gospodarstvu KMG_MID xxxxxxxxxxx, mora na 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Upravo za varno hrano, veterinarstvo in 

varstvo rastlin (UVHVVR), Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (SIRIS); 

Dunajska 22, Ljubljana (v nadaljevanju: SIRIS), v register čebelnjakov sporočiti podatke o številu 

čebeljih družin vključno z rezervnimi družinami v čebelnjaku reg. št. SI xxxxxxxx na dan 

xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

2) Rok za izvršitev 1. točke izreka te odločbe je xxxxxxxxx dni po prejemu odločbe. 

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

4) Pritožba na odločbo ne zadrži izvršitve. 

O B R A Z L O Ž I T E V: 

Kmetijska inšpektorica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorata RS za 
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Območne enote xxxxxxx, Izpostave xxxxxxx je dne 
xxxxxxxxxxx iz uradnega registra, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava 
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Sektor za identifikacijo in registracijo ter 
informacijske sisteme - nadaljevanju: SIRIS); Dunajska 22, Ljubljana, preverjala označevanje 
čebelnjakov in stojišč in tako izpolnjevanje zahtev iz 4. odstavka 23. člena in 3. odstavka 24. člena 
ZŽiv in s tem v zvezi Pravilnika. 

Pri vpogledu v uradno evidenco je bilo ugotovljeno, da je čebelar xxxxxxxxxxxxx, kmetijsko 
gospodarstvo KMG_MID xxxxxxxxxxx, v register čebelnjakov in stojišč nazadnje sporočil podatke o 
številu čebeljih družin vključno z rezervnimi družinami v svojem čebelnjaku SI xxxxxxxxxx na presečni 
datum xxxxxxxx. Za leto xxxxx pa xxxxxxxxxxxx, ni sporočil podatkov o številu čebeljih družin v 
Register čebelnjakov, kar ni v skladu z določbami 10. člena Pravilnika.  

Za vsak čebelnjak se sporoča število vseh čebeljih družin, vključno z rezervnimi družinami, ki so v 

čebelnjaku na dan popisa. Podatke za nazaj se sporoča po pošti ali elektronski pošti info.sir@gov.si. 

Kmetijska inšpekcija je iz podatkov v registru dne xxxxxxxxx ugotavlja, da zavezanec ni sporočil 

števila čebeljih družin v čebelnjaku SI xxxxxxxxx na presečne datume xxxxxxxxxx. 

Navedene nepravilnosti niso v skladu z določili 23. in 24. člena ZŽiv, ki določata označevanje domačih 

živali in vodenje zbirke podatkov o teh živalih na predpisan način, ki je za čebelnjake in stojišča 

predpisan v 10. členu Pravilnika, ki določa, da je vsak čebelar dolžan v register čebelnjakov sporočiti 
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podatke o številu čebeljih družin, ki jih ima v lasti v posameznih čebelnjakih, in sicer na dan 15. april in 

31. oktober. Podatke je treba sporočiti najpozneje do 1. decembra za oba predhodna datuma. 

Sporoča se število vseh čebeljih družin, vključno z rezervnimi družinami, ki jih ima čebelar v lasti na 

dan popisa. Podatke je potrebno posredovati za vsako leto. 

Rok izvršitve je določila kmetijska inšpektorica ob upoštevanju dejstva, da zavezanec za posredovanje 

znanih podatkov 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 izrek odločbe utemeljen. 

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. Pritožbo je potrebno plačati v znesku 18,10 EUR upravne takse in sicer na UPRAVNE 
TAKSE IRSKGLR, Koda namena GOVT, račun štev: SI56 0110 0845 0103 429 model 11 sklic 23140–
7111002–xxxxxxxxxxxx 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. 

V zvezi z določili 38. člena ZIN je določeno, da če fizična oseba ne spoštuje z odločbo odrejenih 
ukrepov inšpektorja, se lahko kaznuje z globo 500 EUR. 
 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxx 

Kmetijski inšpektor 

 
 
Vročiti: 

1. xxxxxxxxxxxxxxx 
 - osebna vročitev ZUP 

2. Vložiti v arhiv dokumentarnega gradiva 
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