
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO 
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Inšpekcija za kmetijstvo 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Številka:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Datum:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Kmetijska inšpekcija Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, xxxxxxxxx, 

izdaja na osnovi 32. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/2007 in 40/2014) 

in 18. člena Uredbe o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS št. 

113/2009, 5/2013 in 22/2015- v nadaljevanju Uredba) 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zaradi neprimernega 

skladiščenja živinskih gnojil, po uradni dolžnosti, naslednjo 

 

 
OD LOČBO  

 
 

Zavezanec xxxxxxxxxxxxxxxx, je dolžan na svojem kmetijskem gospodarstvu KMG MID 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, ravnati z živinskimi gnojili kot sledi: 

 

1. Živinska gnojila se morajo skladiščiti v zbiralnikih tekočih gnojil, na gnojiščih ali v drugih 
vodotesnih objektih (v nadaljevanju besedilla: skladišča za živinska gnojila) Skladišča za 
živinska gnojila morajo biti umeščena v prostor ter grajena in upravljena tako, da ne pride 
do nenadzorovanega  iztekanja in onesnaženja vode ali tal. Skladišče za živinska gnojila 
mora biti vodotesno, stabilno in odporno proti mehanskim, toplotnim ali kemičnim vplivom. 
Skladišča za živinska gnojila se morajo tudi redno vzdrževati in ob poškodbah je potrebno 
živinska gnojila varno uporabiti ali skladiščiti drugje tako, da ne pride do onesnaženja vode 
ali tal Kapaciteta gnojišča (velikost) morajo biti prilagojene številu živali na kmetijskem 
gospodarstvu, pri čemer je potrebno za: 
 
Prašiče 
za 1 plemenskega merjasca za šest mesečno skladiščenje zagotoviti najmanj 1,73 m3 
gnojiščne plošče za skladiščenje hlevskega gnoja , 
za 1 plemensko svinjo za šest mesečno skladiščenje zagotoviti najmanj 1,73 m3 gnojiščne 
plošče za skladiščenje hlevskega gnoja, 
za 1 brejo mladico za šest mesečno skladiščenje zagotoviti najmanj 1,73 m3 gnojiščne 
plošče za skladiščenje hlevskega gnoja, 
 



 

 
 
 
za 1 prašiča pitanca od 30 do 150 kg za šest mesečno skladiščenje zagotoviti najmanj   
0,61 m3 gnojiščne plošče za skladiščenje hlevskega gnoja, 
za 1 tekača do 30 kg za šest mesečno skladiščenje zagotoviti najmanj 0,13 m3 gnojiščne 
plošče za skladiščenje hlevskega gnoja, 
 

2. Stranka mora izpolniti pogoje iz prve točke izreka odločbe do xxxxxxxxxxxxxx . 
 
3. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. 

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

 
 

O b r a z l o ž i t e v  
 

Kmetijski inšpektor Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, xxxxxxxxxxxxx je 

na podlagi prijave po uradni dolžnosti opravil, dne xxxxxxxxxx, pregled na kraju samem, glede 

neprimernega skladiščenja živinskega gnojila pri stranki xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (v nadaljevanju 

stranka), po določbah Uredbe. Pri pregledu je kmetijska inšpekcija ugotovila, da stranka skladišči 

gnoj na neurejenem skladiščnem  prostoru. Stranka ima na dan pregleda v hlevu 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Glede na ugotovljeno in videno je prisotna stranka izjavila: » 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx«. 

 

V 12. členu Uredbe je določeno, da je potrebno živinska gnojila skladiščiti v zbiralnikih tekočih 

živinskih gnojil, na gnojiščih ali v drugih vodotesnih objektih. Skladišča za živinska gnojila morajo 

biti umeščena v prostor ter grajena in upravljana tako, da ne pride do nenadzorovanega iztekanja in 

onesnaževanja vode ali tal. Biti morajo vodotesna, stabilna in oporna proti mehanskim, toplotnim ali 

kemičnim vplivom. Skladišča za živinska gnojila morajo biti redno vzdrževana. Ob poškodbah je 

potrebno živinska gnojila hitro in varno uporabiti ali skladiščiti drugje tako, da ne pride do 

onesnaževanja vode ali tal. Zmogljivost skladišč za živinska gnojila je lahko tudi manjša, kakor je 

določeno v preglednici 3 iz Priloge 1 Uredbe, če kmetijsko gospodarstvo živinska gnojila predeluje 

in jih v različnih oblikah prodaja na trgu ali če živinska gnojila odstranjuje po predpisih, ki urejajo 

ravnanje z odpadki, kar mora biti izkazano z evidenčnimi listi ali drugimi knjigovodstvenimi  listinami, 

iz katerih mora biti razvidna tudi količina predelanih, prodanih ali drugače odstranjenih živinskih 

gnojil.   

 

Na podlagi navedenega in dejstva, da stranka nima urejenih skladiščnih kapacitet za živinska 

gnojila oziroma jih ne uporablja v celoti in  skladišči gnoj na kmetijskem zemljišču, je bilo potrebno 

odločiti tako, kot je navedeno v izreku te odločbe. Izrek temelji na podlagi prvega odstavka 18. 

člena Uredbe, ki kmetijskega inšpektorja pooblašča, da izvaja nadzor nad izvajanjem Uredbe v 

zvezi z ukrepi za zmanjšanje in preprečevanje onesnaženja voda z nitrati iz kmetijskih virov. 

 

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 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 

82/2013). 

 

S tem je izrek odločbe utemeljen. 

 

Stranko se s to odločbo seznanja, da v kolikor ne spoštuje z odločbo odrejenih ukrepov inšpektorja,  

se bo vodil prekrškovni postopek, ki je po Zakonu o prekrških (Uradni list RS, št. 29/2011, ZP-1-

UPB-8, ZP-1-UPB-8, 43/2011 Odl.US: U-I-166/10-8, 21/2013). V 38. člen Zakona o inšpekcijskem 

nadzoru (Uradni list RS, št. 43/2007, 40/2014) je določeno, da se z denarno kaznijo 500 EUR 

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, xxxxxxxxxxxxxx. 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 
po tar. št. 2 Zakona o upravnih taksah– ZUT-UPB5, (Ur.l., RS, št. 106/2010), na račun SI56 0110 0-
8450103 429 model 11 sklic 23361-7111002- 21441295 
 
. 
 

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta po 22.čl. ZUT. 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 kmetijski inšpektor                                                                                     

                                                                                                 
            
 
 
 

                                                            

Vročiti:  

       -   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

       -   xxxxxxxxxxxxxxxx  


