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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO 

Območna enota: xxxxxxxx 
Izpostava: xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx T: xxxxxxxxx 

 GSM: xxxxxxxxx 

 E: xxxxxxxxxxx@gov.si 

 www.ikglr.gov.si 

 

Številka:  xxxxxxxxxxxxx 

Datum:  xxxxxxxx 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in 

ribištvo, OE xxxxxxx, Izpostava xxxxxxxxxx, izdaja na podlagi 1. alineje 1. odst. 175. čl. Zakona o 

kmetijstvu
1
 (v nadaljevanju: ZKme-1) in 1. alineje 1. odst. 32. čl. Zakona o inšpekcijskem nadzoru

2
 (v 

nadaljevanju: ZIN), ob upoštevanju določil Zakona o splošnem upravnem postopku
3
 (v nadaljevanju: 

ZUP), v inšpekcijski zadevi opravljanje dopolnilne dejavnosti predelava kmetijskih pridelkov brez 

dovoljenja, nosilcu kmetijskega gospodarstva s KMG MID xxxxxxx, xxxxxxxxxx, po uradni dolžnosti, 

naslednjo 

 

O D L O Č B O 

1. Inšpekcijskem zavezancu xxxxxxxx, nosilcu kmetijskega gospodarstva s KMG MID xxxxxxxxxx, 

se do pridobitve dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji oz. registracije 

poslovanja v okviru druge pravne organiziranosti, prepove opravljanje dejavnosti predelava 

primarnih kmetijskih pridelkov – xxxxxxxxxxxxxxx 

2. Rok za izvršitev inšpekcijske odločbe: 

- točke 1 izreka je naslednji dan po vročitvi te inšpekcijske odločbe; 

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

4. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.  

 

O b r a z l o ž i t e v: 

Kmetijska inšpekcija Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, OE xxxxxx, 

Izpostava xxxxxxx, je dne xxxxxxxxxx, po uradni dolžnosti, opravila inšpekcijski pregled na prodajnem 

mestu kmetijskega gospodarstva inšpekcijskega zavezanca xxxxxxxxxxxxx nosilca kmetijskega 

gospodarstva s KMG MID xxxxxx (v nadaljevanju: inšpekcijski zavezanec), na tržnem prostoru v 

xxxxxx (tržnica xxxxxx). 

Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da je prodajo vršil inšpekcijski zavezanec osebno, da je imel na 
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prodajnem mestu nameščeno oznako kmetijskega gospodarstva z navedbo KMG MID, da so bili v 

prometu kmetijski pridelki mlada čebula, česnov cvet, kokošja jajca, radič, blitva, cikorija in oljčno olje 

ter kmetijski izdelki vinski kis in žganje – tropinovec. 

Pri pregledu je inšpekcijski zavezanec predložil izpis iz Registra kmetijskih gospodarstev za KMG MID 

xxxxxxxx, z dne xxxxxxx in izpisek iz evidence registriranih obratov nosilcev živilske dejavnosti, št. 

xxxxxxxxx, z dne xxxxxxx. 

Ugotovljeno je bilo tudi, da oljčno olje v prometu ni bilo označeno. 

Inšpekcijski zavezanec dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji ni predložil. Prav tako 

ni izdajal računov za kmetijske izdelke in kmetijske pridelke z drugih kmetij v prometu. 

V zvezi z ugotovljenim pri inšpekcijskem pregledu na prodajnem mestu je inšpekcijski zavezanec 

podal naslednjo izjavo: »Vsi pridelki in izdelki v prometu so z moje kmetije. Dovoljenja za opravljanje 

dopolnilne dejavnosti nimam.«. 

Ker je inšpekcijski zavezanec prodajal kmetijske izdelke, ni pa imel registrirane dopolnilne dejavnosti, 

mu je bila z inšpekcijskim zapisnikom izrečena prepoved prodaje kmetijskih izdelkov za vinski kis in 

tropinovec. 

V nadaljevanju inšpekcijskega postopka je kmetijska inšpekcija pri pregledu podatkov uradnih 

evidenc, Registra kmetijskih gospodarstev (RKG), ugotovila, da je inšpekcijski zavezanec nosilec 

kmetijskega gospodarstva s KMG MID xxxxxxxxx, da ima v uporabi xxxx ha kmetijskih zemljišč, od 

tega xxxx ha njiv, xxxx ha ekstenzivnih oz. travniških sadovnjakov, xxxx ha oljčnikov, xxxx m
2
 

vinograda in xxxx m
2
 trajnega travnika, da v RKG ne sporoča podatkov o pridelku oljk in oljčnega olja, 

da v Evidenci imetnikov rejnih živali ni vpisan kot imetnik perutnine, da nima registriranega hleva s 

kokošmi nesnicami ter da za izdelavo vinskega kisa in žganja – tropinovca v prometu na prodajnem 

mestu kmetijskega gospodarstva, ne razpolaga z ustreznimi dovoljenji. 

V inšpekcijskem postopku se je preverilo tudi, ali ima inšpekcijski zavezanec na svoje ime oz. na 

naslovu kmetijskega gospodarstva registrirano dejavnost samostojnega podjetnika posameznika, 

registriranega za prodajo kmetijskih pridelkov. Ugotovljeno je bilo, da ni registrirane take dejavnosti. 

Ker inšpekcijski zavezanec nima registrirane dejavnosti za predelavo kmetijskih pridelkov (kis, žganje), 

je treba uporabiti ukrepe iz 1. alineje 1. odst. 175. člena ZKme-1. 

Kmetijska inšpekcija ukrepe te inšpekcijske odločbe izreka in utemeljuje na podlagi določil 

materialnega (ZKme-1) in procesnih predpisov (ZIN, ZUP). 

Po 1. odst. 61.a čl. ZKme-1 lahko kmetijske pridelke, pridelane na kmetiji, neposredno prodajajo 

končnemu potrošniku nosilec, člani kmetije in zaposleni na kmetiji, ki so vpisani v RKG. 

Po 2. odst. 61.a čl. ZKme-1 osebe iz prejšnjega odstavka ne smejo neposredno prodajati istovrstnih 

skupin kmetijskih pridelkov končnemu potrošniku, če je nosilec ali član kmetije: 

- samostojni podjetnik posameznik, registriran za prodajo kmetijskih pridelkov in vpisan v register 

obratov iz 152.a člena tega zakona za istovrstne skupine kmetijskih pridelkov, ali 

- nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji iz 100. člena tega zakona, registriran za dopolnilno dejavnost 

prodaje kmetijskih pridelkov, ali 

- zakoniti zastopnik pravne osebe ali ima večinski delež v pravni osebi, registrirani za prodajo 

kmetijskih pridelkov in vpisani v register obratov iz 152.a člena tega zakona za istovrstne skupine 

kmetijskih pridelkov. 

V tem delu nadzora nepravilnosti niso bile ugotovljene. 
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Po 1. odst. 101. čl. ZKme-1 je treba za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji pridobiti dovoljenje, 

ki ga na zahtevo vlagatelja izda upravna enota. Vrste dejavnosti, ki se lahko opravljajo kot dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji, določa Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji
4
 (v nadaljevanju: Uredba 

DDK). 

Po 1. odst. 10. čl. Uredbe DDK med dopolnilne dejavnosti predelava primarnih kmetijskih pridelkov, 

gozdnih sadežev in zelišč spada proizvodnja kisa (SKD 10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih 

dodatkov) (tč. 11) in proizvodnja žganih pijač (SKD 11.010 Proizvodnja žganih pijač) (tč. 19). 

Glede na to, da je bilo v tem inšpekcijskem postopku ugotovljeno, da inšpekcijski zavezanec opravlja 

dejavnost predelava kmetijskih pridelkov – proizvodnja kisa in proizvodnja žganih pijač, te izdelke pa 

nato trži, je odločeno, kot je navedeno v točki 1 izreka te inšpekcijske odločbe. 

Ukrep iz točke 1 izreka te inšpekcijske odločbe je izrečen skladno s 1. alinejo 1. odst. 175. čl. ZKme-1. 

Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je kršen zakon ali drug predpis, 

ima na podlagi 32. člena ZIN pravico in dolžnost, da odredi ukrepe za odpravo nepravilnosti in 

pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi. 

Zaradi opravljanja dejavnosti brez dovoljenja, je bilo treba določiti tak rok, kot izhaja iz tč. 2 izreka te 

inšpekcijske odločbe, da se nedovoljeno stanje na kmetijskem gospodarstvu takoj prepreči. 

Odločitev o stroških je določena v 4. odstavku 118. člena ZUP. 

Izrek, da pritožba ne zadrži izvršitve odločbe, temelji na določbi 30. člena ZIN. 

S tem je inšpekcijska odločba utemeljena. 

Inšpekcijska odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta po 22. členu Zakona o upravnih 

taksah
5
 (v nadaljevanju: ZUT). 

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 treba plačati v znesku 18,10 EUR upravne takse po tar. št. 2 ZUT na račun 

SI56 0110 0845 0103 429 model 11 sklic 23361–7111002-xxxxxxxxxx. 

Pritožbi je potrebno priložiti potrdilo o plačani upravni taksi. 

Na podlagi 38. člena ZIN se z globo 500 EUR kaznuje za prekršek posameznik, ki ne spoštuje z 

odločbo odrejenih ukrepov inšpektorja. 

 

 

xxxxxxxxxx 

kmetijski inšpektor 

Vročiti: 

- xxxxxxxxxxxxxx (vročitev ZUP). 
Vložiti v arhiv dokumentarnega gradiva. 
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