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UVOD 
 

Poslanstvo inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) je prispevati k 

varovanju javnega interesa na področjih, ki v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi sodijo v 

njegov delokrog. Svoje poslanstvo IRSKGLR uresničuje z izvajanjem inšpekcijskega nadzora nad 

spoštovanjem predpisov oziroma skladnostjo s predpisi. V IRSKGLR delujejo štiri inšpekcije ter splošna 

služba in sicer: 

- Inšpekcija za kmetijstvo, 

- Inšpekcija za gozdarstvo, 

- Inšpekcija za vinarstvo, 

- Inšpekcija za lovstvo in ribištvo ter 

- Služba za skupne in pravne zadeve. 

 

Inšpektorat opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področij kmetijstva, 

varstva kmetijskih zemljišč, delovanjem agrarnih skupnosti, promocije kmetijskih in živilskih 

proizvodov,  vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, vključno z nalogami uradnega nadzora na 

področju varnosti, kakovosti in označevanjem vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, razvoja 

podeželja, ukrepov kmetijske politike, zootehnike, na področju identifikacije in registracije živali, nad 

izvajanjem rejskih programov ter delovanjem selekcijskih centrov, delovanjem javnih služb v 

kmetijstvu, dobre kmetijske prakse, prometom in uporabo  organskih in  mineralnih gnojil in sredstev 

za izboljšanje tal ter njihove uporabe na obdelovalnih in pašnih površinah, na področju živalskih 

stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi, razen nalog, ki so v 

pristojnosti Agencije Republike Slovenije za okolje in Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 

rastlin, nad uporabo biološko razgradljivih odpadkov, varstvom voda pred onesnaževanjem z nitrati iz 

kmetijskih virov,   na področju  soobstoja genskih spremenjenih kmetijskih rastlin, gozdarstva, lovstva 

in varstva prostoživečih živalskih vrst, sladkovodnega in morskega ribištva, lahko pa opravlja tudi 

kontrolo v postopkih izvajanja ukrepov iz pristojnosti Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in 

razvoj podeželja.  

 

Program inšpekcijskega nadzora posamezne inšpekcije temelji na ocenah tveganja, ki se določajo glede 

na  prioritete po posameznih vsebinah oziroma zakonih in na podlagi izkušenj iz preteklih let. Ena izmed 

metod dela v postopku inšpekcijskega nadzora je tudi odvzem vzorcev v analize, izvedba meritev, 

monitoringov, katerih rezultat so podlaga oziroma pomoč inšpektorjem pri odločanju v konkretni 

inšpekcijski zadevi. 
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SLUŽBA ZA SPLOŠNE, KADROVSKE IN FINANČNE 
ZADEVE 
 

Služba za splošne, kadrovske in finančne zadeve opravlja naloge, ki se nanašajo na: 

- organizacijo dela in zagotavljanje pogojev za delo organa, 

- upravljanje s človeškimi viri, 

- izvajanje uslužbenskega sistema, 

- izvajanje plačnega sistema, 

- pripravo, izvrševanje in spremljanje izvrševanja finančnega načrta, 

- pripravo in izvedbo postopkov javnega naročanja, 

- delovanje, vzdrževanje, nadgradnjo in razvoj informacijskega sistema inšpektorata, 

- varnost in zdravje pri delu, 

- upravljanje z dokumenti in dokumentarnim gradivom. 

 

ORGANIZACIJA 
IRSKGLR deluje na 21 lokacijah po Sloveniji, in sicer: 

- 1 sedež inšpektorata, 

- 8 območnih enot, 

- 12 inšpekcijskih pisarn (Mozirje, Dravograd, Sežana, Postojna, Grosuplje, Zagorje, Kamnik, 

Kočevje, Ptuj, Ormož, Lendava, Brežice). 

 

KADROVSKI VIRI 
 

V skladu z Enotnim kadrovskim načrtom MKO za leti  2014 in 2015 je dovoljeno število zaposlenih v 

IRSKGLR  na dan 01.01.2015 je v  inšpektoratu zaposlenih 84 javnih uslužbencev za nedoločen čas, od 

tega na:  

- inšpektorskih delovnih mestih 66 ,  

- uradniških in strokovno tehničnih delovnih mestih 18. 

 

Število inšpektorjev izraženih v FTE, ki opravljajo neposreden inšpekcijski nadzor na terenu, po 

posamezni inšpekciji je naslednje: 

- Inšpekcija za kmetijstvo: 23 

- Inšpekcija za gozdarstvo: 14,5 

- Inšpekcija za vinarstvo: 10,5 

- Inšpekcija za lovstvo in ribištvo: 9,5 
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FINANČNI VIRI 
 

Proračun za leto 2015 je določen v višini 3.786.646,00 EUR.  

 

Razporeditev sredstev po proračunskih postavkah je naslednja: 

 

PP Naziv proračunske postavke  Proračun 2015 

452410 Materialni stroški      424.952,00 

261810 Certifikati, informatika, obrazci 
in registri 

 
       28.561,00 

597010 Plače   3.074.357,00 

772010 Investicije in inv. vzdrževanje        41.211,00 

261910 Analize odvzetih vzorcev inšpekcije 
 in izvedenci 

 
135.444,00 

677510 Izvršbe inšpekcijskih odločb       82. 121,00 

Skupaj  3.786.646,00 
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PROGRAMI DELA INŠPEKCIJ 
 

KMETIJSKA INŠPEKCIJA 
 

Uvod 
 

Predvideva se, da bo kmetijska inšpekcija v letu 2015 opravila skupaj okvirno 6.500 pregledov ter izdala 
700 ureditvenih odločb. Program dela je razdeljen v naslednje sklope po posamezni zakonodaji. Znotraj 
posamezne zakonodaje se predvideva izvedba pregledov na podlagi pripravljenih akcij, sprotnih prijav, 
delu po uradni dolžnosti ter na podlagi predhodno pripravljenih skupnih akcij z drugimi inšpektorati.   
 

Strateški cilji 
 

Med strateške cilje kmetijske inšpekcije sodijo naslednje naloge: 

- preprečevanje zaraščanja in degradacije kmetijskih zemljišč in s tem ohranjanje fonda trajno 

varovanih kmetijskih zemljišč  za boljše upravljanje z zemljišči; 

- nadzor nad delovanjem javnih služb in organizacij s področja kmetijstva in živinoreje in 

ohranjanje finančne discipline; 

- nadzor dobre kmetijske prakse na zavarovanih in vodovarstvenih območjih za upoštevanje 

kmetijsko okoljskih načel ter upravljanja z vodami; 

- nadzor dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter registrov za preprečevanje sive ekonomije;  

 
Poudarek programa je delovanje na področju zakona o kmetijskih zemljiščih, zakona o kmetijstvu, 
zakona o živinoreji, Uredbi o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov ter 
podzakonskimi akti, ki so izdani na podlagi zakona o vodah. Posebna pozornost bo dana nadzoru 
dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v smislu preverjanja lastnega obsega proizvodnje in izdajanja računov 
zaradi preprečevanja sive ekonomije. 
 
Poleg tega bo kmetijska inšpekcija v letu 2015 bo nadaljevala z monitoringom in odvzemom 
inšpekcijskih vzorcev tal na območju VVO-jev, vzorčenjem konoplje na prisotnost THC, vzorčenjem 
mineralnih gnojil na vsebnost deklariranih elementov in morebitno prisotnost težkih kovin in vzorčenje 
zelenih delov rastlin na morebitno prisotnost GSO rastlin. Zaradi ugotavljanja stopnje degradacije in 
onesnaževanja kmetijskih zemljišč bo po potrebi opravila tudi vzorčenja tal v zvezi kemično 
onesnaženostjo zaradi kmetijske in druge dejavnosti na teh območjih, še posebej ob uporabi biološko 
razgradljivih odpadkov. Tako se predvideva odvzem okvirno 255 vzorcev.  
 

 

 

 

 

Pravne podlage   
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V spodnji preglednici so predstavljene pravne podlage, ki so v pristojnosti kmetijske inšpekcije. 

Naslednja podpoglavja v programu dela za leto 2015 so pripravljena na podlagi pravnih podlag 

navedenih v nadaljevanju. 

  

Evropska zakonodaja: 
 

- Uredba Komisije (ES) št. 1122/2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 

v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim 

sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo; 

- Uredba (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gnojilih; 

- Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za 

živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi; 

- Uredba (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi sistema za identifikacijo in 

registracijo govedi ter označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa;  

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zootehniških in genealoških pogojih za trgovino 

s plemenskimi živalmi in njihovim zarodnim materialom v Uniji ter za njihov uvoz v Unijo;   

- Uredbe Komisije (ES) št. 504/2008 o izvajanju direktiv Sveta 90/426/EGS in 90/427/EGS v zvezi z 

metodami za identifikacijo kopitarjev; 

- Direktiva  št. 91/676/EGS Sveta o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov; 

- Direktiva (ES) št.  2000/60 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti 
na področju vodne politike; 
 

 

Nacionalna zakonodaja 
 

Pravne podlage 

Zakon o kmetijskih zemljiščih  (Ur.l. RS, št. 71/11 in 58/12) 

Zakon o kmetijstvu (Ur.l. RS, št. 45/08, 90/12, 26/14) 

Zakon o živinoreji (Ur.l. RS, št. 18/02, 45/04, 90/12) 

Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami (Ur.l. RS, št. 41/09) 

Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Ur.l. RS, št. 26/11 in 57/12) 

Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/06-UPB1, 

49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-

1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13) * 

Zakon o zaščiti živali (Ur.l. RS, št. 38/13) 

Zakon o mineralnih gnojilih (Ur.L. RS, št. 29/06) 

Zakon o motornih vozilih (Ur.l. RS, št. 106/2010) 

Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur.l. RS, št. 113/09, 5/13) 

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur.l. RS, št. 58/2014) 

Pravne podlage 

Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni list RS, 

št. 99/13) 
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Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur.l. RS, št. 20/2014)  

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 - ZZdrI-A, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14) 

Zakon o triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/2010)  

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (Uradni list RS, št. 114/05 - uradno prečiščeno besedilo, 

90/07, 102/07, 40/12 - ZUJF in 17/14) 

Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in 

pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Uradni list RS, št. 58/11) 

Uredba o izvajanju Uredbe Komisije (ES) št. 504/2008 z dne 6. junija 2008 o izvajanju direktiv Sveta 

90/426/EGS in 90/427/EGS v zvezi z metodami za identifikacijo kopitarjev (Uradni list RS, št. 36/09) 

Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 

8/10 - ZSKZ-B in 46/14) 

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Ur.l. RS, št. 32/2014) 

* - neuradno prečiščeno besedilo 

 

 

 

Program dela po zakonodajnih področjih 
 

 

V spodnji podpoglavjih je predstavljen načrt dela, prednosten naloge in kriteriji izbire nalog po 
posameznem zakonu. 
 

 

Zakon o kmetijskih zemljiščih 
 

Načrt in obseg dela 
 

V okviru ZKZ kmetijska inšpekcija opravlja nadzor na podlagi prijav, neposredni zaznavi na terenu, po 
uradni dolžnosti, v okviru načrtovanih akcij in delegiranih nalog.  
 
Glede na prejšnja leta se prijave največkrat nanašajo na nelegalno nasipavanjem kmetijskih zemljišč, 
uporabo kmetijskih zemljišč v namene skladiščenja gradbenih odpadkov, gradbenega materiala, 
izkopavanji, uporabi zemljišč za potrebe parkirišč za tovorna in osebna vozila in zaraščanje. Poleg tega 
se še vedno pojavljajo gradnje različnih nelegalnih objektov na zemljiščih, kljub temu, da so določene 
lokalne skupnosti korenito spremenile lokalno zakonodajo v zvezi gradnjo objektov na kmetijskih 
zemljiščih. 
 
Pri neposredni zaznavi na terenu po uradni dolžnosti se večina postopkov začne ob pregledu prijav, 
kjer se na sosednjih zemljiščih zazna podobna kršitev. 
 
V sklopu delegiranih nalog se preverja namenska poraba sredstev pri urejanju hidromelioracijskih 
sistemov in izvedbo agromelioracijskih del.  
 
V letu 2015 se predvideva, da bo kmetijska inšpekcija vodila naslednje postopke: 

- prijave in odstope drugih inšpekcij, krajinskih parkov ali drugi organov v javni upravi,  
- na podlagi delegiranih nalog s strani Ministrstva,  
- na podlagi načrtovanih akcij in  
- na podlagi skupnih pregledov z inšpekcijo za okolje in ostalimi inšpektorati.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20023237
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=200464
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20041694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20082417
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20122418
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20133602
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20141618
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20091707
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20044233
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Predvideva se skupno 1860 pregledov na terenu.  
 

NA PODLAGI PRIJAV IN PO URADNI DOLŽNOSTI 

 

V letu 2015 se pričakuje, da se bodo prijave pojavljale skozi vse leto. Povečan obseg prijav se pričakuje 
v obdobju od marca do decembra. Predvideva se približno 1500 pregledov na podlagi prijav in po 
uradni dolžnosti. 
 

NA PODLAGI DELEGIRANIH NALOG S STRANI MINISTRSTVA 

 

V letu 2015 se predvideva 100 pregledov na področju hidromelioracijskih sistemov. Pregledala se bodo 
izvedena vzdrževalna dela na namakalnih in osuševalnih sistemih. Pregledi bodo potekali od januarja 
do marca, oziroma ko bo kmetijska inšpekcija prejela seznam zavezancev za pregled s strani 
Ministrstva.  
 
Poleg pregleda hidromelioracijskih sistemov v letu 2015 se predvidevajo tudi kontrole izvedbe 
agromelioracij. Pregledi se bodo vršili na podlagi obvestil s strani MKO. Predvideva se, da bo v letu 
2015 opravljeno 60 kontrol agromelioracij, ki bodo razdeljena skozi celotno leto.  
 

NA PODLAGI NAČRTOVANIH AKCIJ 

 

Akcija odpravljanje zaraščenosti: 
Spomladi 2015 se bo izvedla akcija v zvezi z zaraščenostjo kmetijskih zemljišč. Predvideva, se da bo v 
akcijo vključeno od 10 do 15 inšpektorjev iz lokalnih ter drugih enot. Vsak inšpektor bo pregledal do 20 
primerov zaraščenih območij. Območje nadzora akcije bo omejeno na Ljubljansko barje. Pri akciji se 
bosta nadzirali zamaščenje in nenamenska raba kmetijskih zemljišč. Skupno se predvideva vsaj 200 
pregledov. Akcija bo potekala na podlagi skupnih pregledov z inšpekcijo za okolje in ostalimi 
inšpektorati. 
 
Skupni pregledi se organizirajo tudi na ravni regijske koordinacije inšpekcij. Glede na potrebe in 
zahteve se oblikujejo in izvedejo posamezne akcije. V letu 2015 se predvideva okrog 5 skupnih akcij, 
kjer bo sodelovala tudi kmetijska inšpekcija. 
 

Kriteriji izbire nalog pri ZKZ 
 

Prijave in po uradni dolžnosti: 
Kriteriji so naslednji: 

- glede na stopnjo ogroženosti za ljudi in okolje, 
- glede na časovno zaporedje prejetja prijave ali odstopa in 
- glede na velikost in težo posega. 

 
Delegirane naloge s strani Ministrstva (HMS, Agromelioracije) 
Pri delegiranih nalogah bo s strani Ministrstva kmetijska inšpekcija pridobila že končni seznam 

zavezancev za pregled. Na podlagi navodil o nadzoru hidromelioracijskih sistemov in navodil za nadzor 

agromelioracij se bodo izvedli posamezni pregledi.    

 

Načrtovana akcija 

V letu 2015 se predvideva ena akcija v zvezi z odpravljanjem zaraščenosti in nenamenske rabe 

kmetijskih zemljišč na območju Ljubljanskega barja. V sklopu akcije ne bo posebnih kriterijev za izbor 

primerov. 
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Zakon o živinoreji 
 

Načrt in obseg dela 
 

Na področju Zživ ima kmetijska inšpekcija široka pooblastila. Pregledi se bodo osredotočali predvsem 
na identifikacijo in registracijo živali, vpis podatkov v registre, preglede rejskih programov priznanih in 
drugih rejskih organizacij. Skupno se predvideva 600 pregledov na podlagi tega zakona. V spodnjih 
podpoglavjih so predvidene dejavnosti razdeljene po vrsti živali.  
 
Drobnica 
V letu 2015 se predvideva na področju reje drobnice naslednje preglede: 
- identifikacija in registracija drobnice, 
 
Pregledi identifikacije in registracije drobnice bodo potekali celo leto na podlagi pridobljenega seznama 
iz uradnih registrov imetnikov in rejnih živali.  
 
 
Govedoreja 
V letu 2015 se predvideva na področju govedoreje naslednje preglede: 
- identifikacija in registracija goveda, 
- pregled izvedenih ukrepov rejskega programa priznane rejske organizacije, 
- pregled dveh rejskih programov, priznanih rejskih organizacij. 
 
Pregledi identifikacije in registracije goveda bodo poteki celo leto na podlagi pridobljenega 
seznama iz uradnih registrov imetnikov in rejnih živali. Pregledi rejskih programov bodo potekali 
tudi čez celo leto. 
 
Prašičereja 
V letu 2015 se predvideva na področju prašičereje naslednje preglede: 
- identifikacija in registracija prašičev, 
- 2 x letno, pregled vsaj petih osemenjevalnih središč in  
- 1x letno, pregled vsaj treh pripustnih postaj. 
 
Pregledi identifikacije in registracije prašičev bodo potekali celo leto na podlagi pridobljenega seznama 
iz uradnih registrov imetnikov in rejnih živali. Pregledi osemenjevalnih središč in testnih postaj bodo 
potekali celo leto.  
 
Kopitarji 
V letu 2015 se predvideva na področju kopitarjev naslednje preglede: 
- identifikacija in registracija kopitarjev, 
 
Pregledi identifikacije in registracije kopitarjev bodo potekali celo leto, tudi na podlagi prijav.  
 
Čebelarstvo 
V letu 2015 se predvideva na področju čebelarstva naslednje preglede: 
- registracija in označenost čebelnjakov, 
 
Pregledi registracije in označenosti čebelnjakov bodo potekali v čez celo leto. 
 

Kriteriji izbire pregledov po Zživ 
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Pregledi identifikacije in registracije drobnice, goveda in prašičev se bodo vršili na podlagi 
pridobljenega seznama iz uradnih evidenc. Posamezen inšpektor si bo izbral kmetijska gospodarstva 
za pregled, ki so na njegovem območju. Kriterij za izbiro pregleda so: 
- velikost črede, 
- ugotovljene nepravilnosti iz prejšnjih let. 

 
Predvideva se, da bo opravljeno 100 pregledov za posamezno vrsto živali. 
 
Pregled registracije in označenosti čebelnjakov se bodo izvajali na podlagi prijav in odstopov s strani 
Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.  
 

 

Zakon o kmetijstvu 
 

Zaradi obsežnosti podzakonskih aktov je program dela na področju Zkmet razdeljen na posamezne 
podzakonske akte. 
 

Dopolnilne dejavnosti 
 

Obseg in načrt dela 
 

V letu 2015 se predvidevajo pregledi v okviru dveh akcij, v okviru rednih pregledov in na podlagi prijav.  
 
V letu 2015 se načrtujeta naslednji akciji: 
 
Akcija nadzora vseh registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji  
Akcija bo potekala v času od januarja do aprila. Nadzor bo opravljen na podlagi pripravljenega seznama. 
Kmetijska inšpekcija bo pri tej akciji nadzirala naslednje vrste dopolnilne dejavnosti: 

- predelava primarnih kmetijskih pridelkov, gozdnih sadežev in zelišč, 
- prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij, 
- vzreja in predelava vodnih organizmov, 
- dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki, 
- predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov, 
- storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo, zakol živali ter ročna dela (brez 

gozdarske mehanizacije in opreme), 
- svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo. 

 
Predvideva se nadzor 2800 nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Nadzor bosta izvajali tudi 
inšpekcija za gozdarstvo in vinarstvo. 
 
Akcija nadzora prodaje pridelkov na tržnicah v povezavi z 61. a členom Zkme. 
Akcija naj bi se izvajala od meseca oktobra do decembra. Nadzor bo temeljil na seznamu kršiteljev, ki 
so bili obravnavani v letu 2014. Predvideva se vsaj 72 pregledov. 
 

 

Kontrola registrov 
Obseg in načrt dela 
 

Predvidevajo se pregledi pravilnosti vrisov in vpisov dejanske rabe v RKG. Pregledi se bodo vršili na 
podlagi odstopov s strani AKTRP in prijav fizičnih oseb ter seznama pripravljenega s strani MKGP. 
Predvideva se skupaj 140 pregledov glede pravilnosti vrisov in vpisov GERK-ov v RKG.  
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Nadzor bo potekal od maja do novembra.  
 

Kriteriji izbire nalog 
 

Delegirana naloga MKGP  
Ministrstvo posreduje seznam GERK-ov za pregled na podlagi njihovih kriterijev. Kmetijska inšpekcija 
bo izvedla nadzor vseh subjektov iz seznama.  
 
Odstopi AKTRP 
Agencija pripravi seznam na podlagi ugotovitev pri kontroli na terenu in na podlagi prijav, ki jih bo 
kmetijska inšpekcija v celoti preverila. 
 
Na podlagi prijav in po uradni dolžnosti 
Kriteriji so naslednji: 

- glede na časovno zaporedje prejetje prijave ali odstopa in 
- glede na velikost površin. 

Kontrola poročanja cen za določene tržne rede 
 

Kmetijska inšpekcija na podlagi pristojnosti nadzira poročanja cen za mesa in sicer za govedo, prašiče 
in drobnico. V letu 2015 je predviden nadzor osmih klavnic v mesecu novembru.  
 

 

Vzorčenje konoplje 
 

Načrt in obseg dela 
 

Vzorčenje konoplje se bo izvedlo na podlagi seznama, ki ga sestavi in posreduje AKTRP. Glede na lansko 
leto se predvideva, da bo opravljenih najmanj 50 pregledov in analiz konoplje na vsebnost THC. 
Pregledi se bodo opravljali od junija do oktobra. 
 

Kriteriji za izbiro pregledov  
 

Nadzor se opravi na podlagi seznama AKTRP. 
 

 

Nadzor delovanja organizacij z javnimi pooblastili  
 

Načrt in obseg dela 
 

V letu 2015 se predvideva, da bo kmetijska inšpekcija opravila preglede na podlagi prijav.  
 

 

Kriteriji za izbiro pregledov nadzora delovanja organizacij z javnimi pooblastili 
 

Kriteriji so naslednji: 
- glede na časovno zaporedje prejetje prijave ali odstopa in 
- glede na obseg kršitve 
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Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov 
 

Načrt in obseg dela 
 

Na področju Nitratne direktive je kmetijska inšpekcija v preteklih letih opravljala preglede predvsem 
na podlagi prijav in odstopov s strani občanov, drugih organov, lokalnih skupnosti in krajinskih parkov. 
Tudi v letu 2015 se predvideva veliko število prijav, predvsem v spomladanskem, poletnem in 
jesenskem času, ko je dejansko gnojenje najbolj intenzivno. Predvideva se, da bo na tem zakonodajnem 
področju opravljenih približno 700 pregledov.  
 
Akcija ugotavljanja pravilnega gnojenja 
Kmetijska inšpekcija bo v letu 2015 opravila poostren nadzor površin, ki se nahajajo območju Dravsko 
– Ptujskega polja (občina Hajdina, Kidričevo,…). Predvideva se pregled približno 100 kmetijskih 
gospodarstev. Pri poostrenem nadzoru se bodo preverili skladiščni prostori za živinska gnojila, vodenje 
evidenc razvoza gnoja po površinah ter morebitni gnojilni načrti. Akcija bo potekala od meseca 
septembra do oktobra. 
 

Kriteriji za izbiro pregledov po Nitratni direktivi 
 

Ker se večina pregledov opravi na podlagi prijav v zvezi z skladiščnimi prostori za živinska gnojila, 
gnojenjem in polivanjem digestata po kmetijskih zemljiščih, kmetijska inšpekcija nima posebej 
razdelanih kriterijev za izbiro pregledov.  
 
Pri  obravnavi posameznih prijav pa so kriteriji naslednji: 

- glede na stopnjo ogroženosti za ljudi in okolje, 
- glede na časovno zaporedje prejetje prijave ali odstopa in 
- glede na velikost in težo posega. 

 

 

Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali 
digestata 
 

Inšpekcija je v letu 2014 opravila nadzor v vseh bioplinarnah v Sloveniji. Pri nadzoru se je pridobil 
seznam vseh prejemnikov digestata (približno 100 prejemnikov). V prvi fazi se bodo v letu 2015 
pridobili nov seznam prejemnikov digestata, ki bo posredovan na AKTRP. V nadaljevanju bo inšpekcija 
prejela povratno informacijo s strani AKTRP o oddanih obrazcih B1 posameznega prejemnika digestata 
iz seznama. Na podlagi zbranih podatkov bo kmetijska inšpekcija v drugi fazi opravila nadzor, kjer se 
bo preverjalo ali prejemniki imajo izdelane gnojilne načrte in analize tal. Nadzor bo potekal septembra 
meseca. 
 
Vzorčenje tal, ki so bila gnojenja z digestatom 
Odvzetih bo 20 vzorcev tal gnojenih z digestatom in sicer na nitrate, onesnaževala kot so PCB, težke 
kovine in PAH. 
 
Uredba daje pristojnost kmetijski inšpekciji, da nadzira gnojilne načrte na kmetijskih gospodarstvih, ki 
so prejemniki bioplinske gnojevke, digestata, blata čistilnih naprav ali komposta. Prav tako kmetijska 
inšpekcija preverja ali se na kmetijskih zemljiščih uporablja kompost ali digestat  1. razreda kakovosti z 
več kot 20 % suhe snovi in največjim vnosom 8 t suhe snovi na hektar na leto v povprečju petih let v 
tla. 
 
V letu 2015 se načrtuje, da bo kmetijska inšpekcija opravila preglede vseh kmetij, ki uporabljajo 
digestat ali kompost na kmetijskih zemljiščih. 
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Zakon o mineralnih gnojilih 
 

Načrt in obseg dela 
 

Nadzor po tej zakonodaji obsega vzorčenje na kakovost in označenost mineralnih gnojil in mineralno 
organskih gnojil. Poleg tega se izvaja nadzor označenosti organskih gnojil, ki vsebujejo ŽSP v prometu. 
Predvidoma bo opravljenih 110 pregledov mineralnih gnojil v prometu. V mesecu marcu se predvideva 
še odvzem 20 vzorcev mineralnih in mineralno organskih gnojil s poudarkom na ekoloških gnojilih.  
 

 

 

 

Kriteriji za izbiro pregledov po Zakonu o mineralnih gnojilih 
 

Poudarek vzorčenja bo na gnojilih proizvajalcev in distributerjev, pri katerih so v letu 2014 analize 
pokazale pomanjkljivosti in pa pregledi v prodajalnah, kjer so bile ugotovljene nepravilnosti v letu 2014. 
 

 

Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi 
rastlinami 
 

Načrt in obseg dela 
 

Na podlagi navedenega zakona je pristojnost kmetijske inšpekcije odvzem vzorcev kmetijskih rastlin 
zaradi preverjanja prisotnosti GSO. Kmetijska inšpekcija bo izvajala monitoring za ugotavljanje 
morebitne prisotnosti GSO v posevkih. 
 
V letu 2015 se planira odvzem 10 vzorcev zelenih delov koruze oziroma oljne ogrščice, soje, v času 
vegetacije na prisotnost GSO.  
 

Kriteriji za izbiro pregledov po Zakonu o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi 

kmetijskimi rastlinami 
 

Kriteriji za izbiro površin za vzorčenje so naslednji: 
- velikost posameznih GERK-ov, 
- velikost skupnih njivskih površin kmetijskih gospodarstev in 
- morebitna spornost uporabljenega semenskega materiala. 

 

 

Zakon o vodah  
 

Uredbe o VVO za vodna telesa vodonosnikov 
 

Obseg in načrt dela 
 

Sprejete uredbe o VVO kmetijsko inšpekcijo pooblaščajo pri posrednem varstvu virov pitne vode pred 
onesnaženjem iz kmetijstva in nadzor vodonosnikov ter varovalnih pasov rek in jezer. Predvideva se 
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odvzem 50 vzorcev tal v dveh ponovitvah, skupaj torej 100 vzorcev na nitrate in težke kovine ter 
morebitna ostala onesnaževala na vodovarstvenih območjih. Vzorčenje bi potekalo v dveh ponovitvah 
in sicer prvič v aprilu in drugič junija. 
 

Kriteriji za izbiro pregledov in vzorčenja 
 

Kriteriji za izbiro pregledov so naslednji: 
- nepravilnost iz preteklih let,  
- lega površine, glede na vodna zajetja in vodna telesa,  
- morebitna uporaba digestata iz bioplinarn. 

 

 

Uredba o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijstva zaradi ukrepov 
na VVO 
 

Na podlagi ugotovitev o kršitvah na VVO območjih glede gnojenja kmetijska inšpekcija posreduje  
poročilo o ugotovljenih kršitvah na VVO upravljavcem vodarn.  
Kmetijska inšpekcija posreduje zavezancu, to je izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo, ki upravlja 
vodni vir, za katerega je določen vodovarstven režim na najožjem vodovarstvenem območju, podatke 
o pravnomočnih inšpekcijskih odločbah zaradi kršitev vodovarstvenega režima ali zaradi neustrezno 
obdelanega GERK-a  na posameznem najožjem vodovarstvenem območju za upravičence, ki so v roku 
do 31. marca za tekoče leto oddali zahtevke in izpolnjujejo pogoje glede:   

- vpisa kmetije v RKG, 
- da imajo vsaj 0,1 hektar kmetijskih zemljišč v uporabi na najožjem območju VVO I.  
- da nimajo težav v skladu s smernicami o podjetjih v težavah  in zakona o insolventnosti podjetij. 
 

Obseg in načrt dela 
 

Poroča se o številu pravnomočnih inšpekcijskih ali prekrškovnih odločbah v primeru nedovoljenega 
gnojenja ali uporabe FFS na najožjih vodovarstvenih območjih kot to določa uredba. Hkrati se o 
prekrškovnih odločbah obvešča tudi agencijo, pristojno za kmetijske trge zaradi kršitev iz naslova 
navzkrižne skladnosti. Takih primerov ni več kot 10 na leto. 
 

 

Zakon o triglavskem narodnem parku 
 

Načrt in obseg dela 
 

Na podlagi 63. člena tega zakona, kmetijski inšpektorji izvajajo kontrolo o postaviti obor in ribogojnic 
na območju parka in izvajanje paše živali na območju parka. Pregledi se bodo vršili večinoma na podlagi 
prijav.  
 

Kriteriji za izbiro pregledov po zakonu o TNP 
 

Kriteriji za izbiro pregledov so naslednji: 
- neposredna ogroženost ljudi in okolja,  
- glede na časovno zaporedje prejetje prijave ali odstopa in 
- glede na velikost in težo posega.  
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Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju 
 

Načrt in obseg dela 
 

Kmetijska inšpekcija bo opravljala poostren nadzor kurjenja in sežiganja ostankov kmetijskih rastlin na 
kmetijskih zemljiščih v času, ko je za posamezno območje razglašena velika ali zelo velika požarna 
ogroženost in v drugih sušnih obdobjih. Poostren nadzor se bo opravljala v sklopu rednega dela na 
terenu ter na podlagi prijav in na podlagi odstopov. O kršitvah se poroča inšpekciji za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. 
 

Kriteriji za izbiro pregledov po Uredbi o varstvu pred požarom v naravnem okolju 
 

Kriteriji za izbiro pregledov so naslednji: 
- neposredna ogroženost ljudi in okolja,  
- glede na časovno zaporedje prejetje prijave ali odstopa in 
- glede na velikost in težo posega. 
 

 

Zakon o ohranjanju narave 
 

Načrt in obseg dela 
 

Kmetijska inšpekcija bo po tem zakonu nadzirala prepoved vožnje, ustavljanja, parkiranja ali 
organiziranja vožnje z vozili na motorni pogon in s kolesi v naravnem okolju, zlasti na kmetijskih 
zemljiščih. Pregledi se bodo vršili pri rednem delu na terenu, ob organiziranih akcijah in na podlagi 
prijav in odstopov. 
 

Kriteriji za izbiro pregledov po Uredbi o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju 
 

Kriteriji za izbiro pregledov so naslednji: 
- neposredna ogroženost ljudi in okolja,  
- glede na časovno zaporedje prejetje prijave ali odstopa in 
- glede na obseg prekrška (organizirana vožnja s strani podjetja ali posameznika). 
 
 

Zakon o motornih vozilih 
 

Načrt in obseg dela 
 

Na podlagi 67. člena Zakonom o motornih vozilih je kmetijska inšpekcija pooblaščena za nadzor nad 
traktorji pri opravljanju kmetijskih in gozdarskih del zunaj cestnega prometa. Nadzor obsega varnostne 
elemente na traktorjih. Nadzor se bo izvajal na podlagi prijav in v okviru nadzora dopolnilnih dejavnosti. 
 

Kriteriji za izbiro pregledov po Zakonu o motornih vozilih 
 

Posebnih kriterijev za izbiro pregledov po tem zakonu pregledov kmetijska inšpekcija ne predvideva. 
Pregledi se bodo vršili skupaj z ostalimi rednimi pregledi na kmetijskih gospodarstvih. 
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Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 
 

Načrt in obseg dela 
Kmetijska inšpekcija bo opravila nadzor v okviru dogovora z Upravo RS za zaščito in reševanje. Zaradi 
nepredvidenih naravnih dogodkov podrobnejšega plana ni mogoče sestaviti. 
 
 
 
 

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 
 

Načrt in obseg dela 
 

Na podlagi drugega odstavka 18. člena zakona je kmetijska pooblaščena za nadzor nad določenimi 
kršitvami izvaja tudi kmetijska inšpekcija. Nadzor teh določil bo kmetijska inšpekcija v letu 2015 izvedla 
v okviru nadzora dopolnilnih dejavnosti in sicer glede statusa zaposlenih na kmetiji. o morebitnih 
nepravilnostih se poroča Finančni Upravi RS in Delovni inšpekciji. 

 

Razpoložljivi kadri 

 

V letu 2014 je kmetijska inšpekcija na terenu delovala z 24 inšpektorji. Na Uradu glavne inšpektorice 
deluje direktor kmetijske inšpekcije ter še en zaposleni inšpektor, kot podpora. Od skupaj 26 
inšpektorjev je FTE 23. Na Območni enoti Koper, Izpostava Postojna je zaposlena še kmetijska 
inšpektorica za polovični delovni čas, en inšpektor je tudi vinarski, en pa tudi ribiški inšpektor. Na 
regijski koordinaciji ena inšpektorica potrebuje 0,4 FTE. V primerjavi z letom 2012, ko je kmetijska 
inšpekcija delovala z 36 inšpektorji na terenu, program dela temelji na številu izvedenih pregledov, 
zapisnikov in odločb, ki so bili izvedeni v letu 2014. Program prikazuje načrt dela, prednostne naloge in 
kriterije za izbiro nalog za posamezno zakonsko podlago, ki je v pristojnosti kmetijske inšpekcije. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program vzorčenja za leto 2015 
 

V spodnji preglednici je predstavljen program vzorčenja kmetijske inšpekcije za leto 2015. Skupaj bo 
odvzetih 255 vzorcev. 
 

Vzorčenje Na kaj analiziramo 
Število 
vzorcev 

Tla  - VVO Dušik (N) 2x50 

  težke kovine 50 
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gnojene površine z 
digestatom 

N, težke kovine, PAH in ostala 
onesnaževala  20 

Mineralna gnojila in 
mineralno organska 
gnojila 

na vsebnost deklariranih elementov 
in morebitno prisotnost težkih kovin 

20 

konoplja THC 50 

zelene rastline prisotnost GSO rastlin - soobstoj 10 

Degradirana kmetijska 
zemljišča 

Kemične analize onesnaženosti tal s 
kemičnimi substancami, ki zavirajo 
rast rastlin (navidezne 
agromelioracije) 5 

 

 

Izvršbe po drugi osebi v letu 2015 

 
Pričakuje se zagotovitev sredstev za izvršbe vsaj v dveh večjih primerih.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VINARSKA INŠPEKCIJA 
 

UVOD 
Program dela je sestavljen v skladu z veljavno zakonodajo, obveznostmi, ki izhajajo iz zakonodaje  in 

razpoložljivimi finančnimi sredstvi. 
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PRAVNE PODLAGE 
 

Evropska zakonodaja: 
- Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi 

skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) 
št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 

- Uredba Komisije (ES) št. 607/2009 z dne 14. julija 2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za 

izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 v zvezi z zaščitenimi označbami porekla in geografskimi 

označbami, tradicionalnimi izrazi, označevanjem in predstavitvijo nekaterih proizvodov iz vinskega 

sektorja   

- Uredba Komisije (ES) št. 606/2009 z dne 10. julija 2009 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za 

izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 glede kategorij proizvodov vinske trte, enoloških 

postopkov in z njimi povezanih omejitev  

- Uredba Komisije (ES) št. 436/2009 z dne 26. maja 2009 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe 

Sveta (ES) št. 479/2008 glede registra vinogradov, obveznih prijav ter zbiranja informacij za 

spremljanje trga, dokumentov, ki spremljajo prevoz proizvodov, in evidenc, ki se vodijo v vinskem 

sektorju  

- Uredba Komisije (ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje 

Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine 

s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem sektorju  

- Uredba Sveta (EGS) št. 1601/91 z dne 10. junija 1991 o določitvi splošnih pravil za opredelitev, opis 

in predstavitev aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač na osnovi vina in aromatiziranih mešanih 

pijač iz vinskih proizvodov  

- Uredba Sveta ES št. 579/2012 o spremembi Uredbe ES št. 607/2009, ki določa nekatera pravila za 

izvajanje Uredbe Sveta ES št. 479/2008 

- Mednarodni sporazumi Evropske Skupnosti s tretjimi državami, ki urejajo zaščito poimenovanj vin 

in medsebojno priznavanje enoloških postopkov in sredstev  

- Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi 

splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in 

postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 1), zadnjič spremenjene z 

Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi 

nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES 

glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – 

Četrti del (UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14), 

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L 
št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (ES) št. 219/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja 
postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s 
pregledom – Prilagoditve regulativnemu postopku s pregledom – Drugi del (UL L št. 87 z dne 31. 3. 
2009, str. 109)  

- Uredba EU št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in svet z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju 
informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 
90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 

- Vsa ostala zakonodaja EU, ki se nanaša na varnost živil 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1308&qid=1418585062834&rid=4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1308&qid=1418585062834&rid=4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32013R1308&qid=1418585062834&rid=4
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Nacionalna zakonodaja:  
- Zakon o vinu (ZVin, Uradni list RS, št. 105/06, 90/2012-ZdZPVHVVR in 111/2013)   
- Pravilnik o označevanju in embalaži vina (Ur.l. RS, št. 37/2010)  
- Pravilnik o kletarski evidenci in spremnih dokumentih za promet z vinom (Ur.l. RS, št. 96/2009)  
- Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja - Bizeljčan (Ur.l. RS, št. 

22/2009, 59/2009)  
- Uredba o uravnavanju obsega vinogradniških površin (Ur.l. RS, št. 88/2008, 5/2009) 
- Uredba o ureditvi trga z vinom (Ur.l. RS, št. 69/2008, 77/2008, 27/2009, 6/2012 in 24/13)  
- Pravilnik o višini stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv 

PTP, za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za 
pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo 3 izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje 
pokuševalcev (Ur.l. RS, št. 31/2008, 104/2009)  

- Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja - teran (Ur.l. RS, št. 16/2008) 
- Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja - Metliška črnina in Belokranjec 

(Ur.l. RS, št. 5/2008) 
- Pravilnik o seznamu geografskih označb za vina in trsnem izboru (Ur.l. RS, št. 49/2007)  
- Pravilnik o registru pridelovalcev grozdja in vina (Ur.l. RS, št. 16/2007, 62/2009)  
- Pravilnik o načinu jemanja vzorcev vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter vzorcev enoloških 

sredstev za analize in postopku z odvzetimi predmeti (Ur.l. RS, št. 94/2005)  
- Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za predelavo v vino, o dovoljenih tehnoloških 

postopkih in enoloških sredstvih za pridelavo vina in o pogojih glede kakovosti vina, mošta in drugih 
proizvodov v prometu (Ur.l. RS, št. 43/2004, 127/2004, 112/2005)  

- Pravilnik o razdelitvi vinogradniškega območja v Republiki Sloveniji, absolutnih vinogradniških 
legah in dovoljenih ter priporočenih sortah vinske trte (Ur.l. RS, št. 69/2003, 31/2004, 117/2004); 
ne velja od: 05.06.2007, razen določb prvega do četrtega odstavka 6. člena in prvega odstavka 13. 
člena 

- Pravilnik o imenovanju pokuševalcev in pooblaščene organizacije za preizkušanje pokuševalcev in 
organoleptičnih sposobnosti kmetijskih inšpektorjev (Ur.l. RS, št. 69/2001, 87/2001 popr.)  

- Navodilo o fizikalno kemijskih analizah  grozdnega mošta in vina (Ur.l. RS, št. 43/2001)  
- Pravilnik o postopku in načinu ocenjevanja mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Ur.l. 

RS, št. 32/2000, 99/2001) 
- Pravilnik o imenovanju pokuševalcev in pooblaščene organizacije za preizkušanje pokuševalcev in 

organoleptičnih sposobnosti kmetijskih inšpektorjev (Ur.l. RS, št. 69/2001, popr. 87/2001) 
- Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja - cviček (Ur.l. RS, št. 3/2000, 

101/2000 Skl.US: U-I-228/00, 96/2001 Odl.US: U-I-228/00-34, 66/2004) 
- Pravilnik o kontroli kakovosti grozdja v času trgatve (Ur.l. RS, št. 68/1999, 79/2000, 69/2001) 
- Pravilnik o minimalnih pogojih za promet z ne ustekleničenim namiznim vinom z geografskim 

poreklom in vinskim moštom v gostinskih obratih (Ur.l. SRS, št. 18/1977, 1/1981 in Uradni list RS, 
št. 70/97 – ZVDP)  

- Pravilnik o načinu in postopku jemanja vzorcev vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter 
jemanja vzorcev enoloških sredstev za analize (Ur. L. SRS, št. 13/1980) 

- Pravilnik o označevanju vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Ur.l. SRS, št. 18/1977, 24/1977 
popr., 10/1978, RS, št. 40/2001, 112/2005); ne velja od: 23.12.2005, razen določb 13. člena, 22. 
člena in 3. odstavka 24. člena   

- Pravilnik o vsebini programov dela, spremembah programov dela in poročilih organizacij 
proizvajalcev vina  (Uradni list RS, št. 9/09) 

 

 

RAZPOLOŽLJIVI KADRI 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201290&stevilka=3528
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Inšpekcija 

Število 

zaposlenih  Število FTE 

Vinarska inšpekcija 

 

13 10,5 

 

- Vodja vinarske inšpekcije je 0,6 FTE vinarski inšpektor in 0,4 FTE vodja območne enote in vodja RKI 

- 3 zaposleni so 0,7 FTE vinarski inšpektorji in 0,3 FTE kmetijski inšpektorji 

- 1 zaposlen je 0,3 FTE vinarski inšpektor in 0,7 FTE kmetijski inšpektor 

 

 

POOBLAŠČENI LABORATORIJI URADNEGA NADZORA 
 

Področje Naziv laboratorija 

VINARSTVO 

 

1. Kmetijski inštitut Slovenije, Hachuetova 17, Ljubljana 
2. Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 

Maribor 
3. Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 

Nova Gorica 
4. Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, Šmihelska 

cesta 14, Novo mesto 
5. Andreja Brglez s.p., Enološko svetovanje Analiza, 

Rajšpova ulica 16, Ptuj (ni akreditiran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZORČENJE VINA IN ENOLOŠKIH SREDSTEV 
 

Planiran je odvzem 300 vzorcev vina in 80 enoloških sredstev. Stroški analiz bodo zajemali tako fiksni 

planirani del analiz kot tudi fleksibilni del na podlagi prijav. 

Področje Vrsta analize 

Število 

analiz 
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KAKOVOST IN 

VARNOST VINA 

 

 

 

- Alkohol v vol%  
- Relativna gostota pri 20°C  
- Reducirajoči sladkor v g/l  
- Skupni ekstrakt v g/l  
- Skupna kislina, računana kot vinska 

kislina v g/l  
- Prosta žveplasta kislina v mg/l  
- Skupna žveplasta kislina v mg/l  
- Organoleptična ocena vzorcev 
- Strokovno mnenje  
- Vsebnost bakra v mg/l  
- Glicerol v g/l  
- Težke kovine 

- Procymidon in ostali botriticidi mg/l 
- Etilkarbamat μg/l 

290 
290 
290 
290 
290 

 
290 
290 
290 
290 
200 
150 
50 
20 
20 

VARNOST VINA 

- Ohratoksini  
- Pesticidi 
- Kloramfenikol 

15 
15 
5 

ENOLOŠKA SREDSTVA 

- Analiza vsebnosti bakra v enoloških 
sredstvih  

- Analiza koncentracije žveplaste kisline za 
enološko uporabo 

- Analize bentonita za enološko uporabo  
- Analiza suhih aktivnih kvasovk za 

enološko uporabo  
- Analiza hrane za kvasovke 
- Analiza encimov 

10 
 

10 
 

10 
20 

 
20 
10 

 

POSLANSTVO 
Potrošnikom zagotoviti vino in ostale proizvode iz grozdja in vina, ki so varni, kakovostni in ne zavajajo 

glede geografskega porekla in ostalih označb, ki spremljajo vino in  proizvode. 

 

STRATEŠKI CILJI 
Cilji dela vinarske inšpekcije sledijo strateškim ciljem ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

razmeram na trgu in rezultatom inšpekcijskih pregledov iz preteklih let. Ti pa so: 

 Preprečevanje sive ekonomije na področju vinarstva, kjer želimo 
 

o Povečati delež ocenjenega vina v prometu 
o Povečati delež vina v prometu, ki bo identično s priloženo oceno o cenitvi 
o Povečati delež vpisanih vinogradov v RPGV 
o Povečati delež pridelovalcev, ki prijavljajo pridelek in zaloge vina 
o Povečati delež vina v prometu, ki ga bodo spremljale predpisane listine 
o Zagotoviti, da bodo vino in ostale proizvode iz grozdja in vina spremljali računi oziroma 

dokumenti, iz katerih bo razviden način odvajanja  davka državi 
o Izvajanje navzkrižnih kontrol med prodajalci in pridelovalci 
 

 Povečati delež pridelovalcev, ki vodijo predpisane evidence 

 Zmanjšati število nepravilnih deklaracij vina v prometu 
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 Vzdrževati visok delež pridelovalcev, pri katerih ne bodo ugotovljene nepravilnosti pri nadzoru 
določb dobre higienske prakse  

 Še okrepiti obseg sodelovanja z ostalimi inšpekcijami, zlasti FURS in TIRS, predvsem na 
področju izmenjave podatkov o ugotovljenih nepravilnostih 

 Opraviti nadzor pri vseh dopolnilnih dejavnostih na kmetijah, ki v okviru svoje dopolnilne 
dejavnosti tržijo vino 

 
 

MERILA ZA OPRAVLJANJE INŠPEKCIJSKEGA POSTOPKA IN 
ODVZEM VZORCEV 
 

Inšpekcijski postopki vinarske inšpekcije se izvajajo prednostno in na podlagi programa. 

Zaradi zagotavljanja varstva potrošnikov se prednostno opravljajo inšpekcijski pregledi na podlagi: 

 Obvestila o ugotovljenih nepravilnostih v sistemu RASSF 

 Suma na nevaren proizvod v prometu 

 Prijave o nevarnem živilu v prometu s strani prijaviteljev 
 

Intenzivnost in vrsta inšpekcijskega postopka ter merilo za odvzem vzorcev v programu dela temeljijo 

na analizi tveganja, ki je sestavljena iz naslednjih parametrov: 

 velikost pridelovalca (velikost vinograda, ki ga obdeluje pridelovalec oziroma količina 
odkupljenega grozdja pri polnilcih) 

 obseg proizvodnje (prijava pridelka) 

 število izdanih odločb o primernosti za promet s strani pooblaščenih organizacij 

 sezonsko in krajevno pojavljanje v prometu 

 nov proizvajalec ali distributer na slovenskem trgu 

 zdravju nevarna aktivna snov v enološkem sredstvu, 

 postopki ravnanja z vinom 

 strokovna merila (pri pridelavi grozdja: pridelovalno območje, letnik, sorta, količina 
pridelka grozdja po trti, čas in način trgatve; v pridelavi vina: način predelave grozdja, 
alkoholno vrenje, nega in zorenje vina, stekleničenje vina; v prometu vina: oblika ponudbe 
glede na polnitev, pogoji hrambe) 

 ugotovljene nepravilnosti v obdobju zadnjih 5 let 

 naključni odvzem vzorcev v prometu 
 

INŠPEKCIJSKI PREGLEDI 
 

Registracija vinogradov v RPGV 
Opis stanja 

Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo in okolje je v Register pridelovalcev grozdja in vina (RPGV) 

vpisanih 16.000 ha vinogradov, pridelek se redno prijavlja iz 13.000 ha, na podlagi letalskih posnetkov 

pa se ocenjuje, da je v Sloveniji cca 18.000 ha vinogradov.  

Naloga vinarske inšpekcije je, da se delež vpisanih vinogradov v RPGV čim bolj približa deležu posajenih. 

Program dela 
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Vsak inšpektor mora v skladu s programom dela vsak mesec preveriti 10 površin, ki po orto foto 

posnetkih izkazujejo možnost posajenega vinograda. Kadar gre v naravi dejansko za vinograd, mora 

inšpektor z upravnim postopkom poskrbeti za vpis vinograda v register oziroma zv vpis dejanske rabe 

kmetijskega zemljišča v Register kmetijskih gospodarstev. 

Na leto se tako planira nadzor okrog 1000 parcel. 

 

Prijava pridelka in zalog v RPGV 
Opis stanja 

Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v RPGV do roka, to je do 20. novembra, 

prijavi pridelek grozdja, mošta in vina po sprejemu novele Zakona o vinu, ko poleg vinarske inšpekcije 

vršijo nadzor nad prijavo pridelka grozdja in vina tudi Upravne enote, okrog 80 % pridelovalcev.  

Program dela 

Po dogovoru med IRSKO in UE bodo nadzor nad prijavo pridelka in zalog in s tem uvedbo upravnih 

postopkov prevzele Upravne enote. Inšpektorji bomo uvedli samo prekrškovne postopke. Kriterij bodo 

pridelovalci, ki kljub pozivu UE še vedno ne bodo prijavili pridelka oziroma zalog. 

Število uvedenih postopkov bo odvisno od odziva pridelovalcev. 

 

Pridelava mošta, vina in drugih proizvodov ter uporaba enoloških postopkov 
in sredstev 
Opis stanja 

Poleg uporabe enoloških postopkov in sredstev zajema nadzor na tem področju tudi obveznost 

vodenja kletarske evidence. ZVin dovoljuje uporabo le predpisanih enoloških postopkov in enoloških 

sredstev pri pridelavi vina. Določa tudi obveznost predhodnega obveščanja vinarskega inšpektorja o 

uporabi določenih enoloških postopkov in sredstev (obogatitev, slajenje, popravek kisline). Vsebine in 

način obvestila minister še ni predpisal. Zato še veljajo določbe 11. člena Pravilnika o pogojih, ki jih 

mora izpolnjevati grozdje za predelavo v vino, o dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških 

sredstvih za pridelavo vina in o pogojih glede kakovosti vina, mošta in drugih proizvodov v prometu 

(Uradni list RS, št 43/04, 127/04, 112/05), po katerih pooblaščene organizacije za spremljanje 

dozorevanja grozdja izdajo dovoljenje za obogatitev drozge ali mošta, kadar klimatski pogoji in 

zdravstveno stanje grozdja to zahtevajo. Pooblaščene organizacije izdajo dovoljenje za posamezno 

sorto v določenem vinorodnem okolišu ali ožjem pridelovalnem območju, oz. izdajo individualno 

dovoljenje pridelovalcem, če ti nameravajo obogatiti več kot 10.000 l pridelka ali obogatiti s postopkom 

z delnim zgoščevanjem. 

Glede vodenja kletarske evidence inšpektorji ugotavljajo, da jo zadovoljivo vodijo večji pridelovalci, pri 

manjših pa opažajo pomanjkljivosti, predvsem pri evidentiranju prodaje vina.  

Program dela 

Kletarska evidenca zagotavlja sledljivost in varnost v pridelavi vina.  

Vsak inšpektor mora v skladu s programom dela vsak mesec preveriti  6 pridelovalcev, pri katerih se bo 

kontrolirala uporaba Smernic dobre higienske prakse, v okviru katerih se bo preverila tudi kletarska 

evidenca in odvzelo 40% vzorcev. 
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Po vsebini nadzora pridelave mošta, vina in drugih proizvodov ter uporabe enoloških postopkov in 

sredstev se planira 200 pregledov. 

 

Promet  z grozdjem, moštom, vinom in drugimi proizvodi 
Opis stanja 

Promet z grozdjem, moštom, vinom in drugimi proizvodi so po ZVin vsi postopki po končani pridelavi 
grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov, ki nastanejo s skladiščenjem, razen skladiščenja za lastno 
porabo pridelovalca, s prevozom, razdeljevanjem in prodajo grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov.  
Za promet se šteje tudi ponudba vina v gostinskih obratih, vinotočih, na turističnih kmetijah, vinskih 
cestah in druge oblike neposredne ponudbe mošta in vina končnemu potrošniku. 
 Prepovedan je promet z moštom, vinom in drugimi proizvodi:  

- ki so pridelani iz grozdja vrst trte, ki niso Vitis vinifera ali ki niso križanec med Vitis vinifera 
in drugo vrsto rodu Vitis;  

- ki so pridelani iz grozdja medvrstnih križancev z vrsto Vitis vinifera, če so bili pridelani v 
Republiki Sloveniji;  

- ki so ponarejeni; ponarejeni mošt ali vino je moštu ali vinu podobna pijača, ki jo povprečen 
potrošnik lahko zamenja, ker je narejena iz ene ali več naslednjih snovi:  
o umetnih snovi, z vretjem ali brez njega (umetno vino),  
o umetnega vina, pomešanega z vinom,  
o ostankov pridelave vina ali žganja (kakršni so tropine, usedlina ali droži),  
o sadežev, ki niso vinsko grozdje;  

- ki so pokvarjeni (bolno vino zaradi delovanja mikrobov);  
- ki so z napako (zaradi fizikalno-kemičnih procesov ali sprejema tujih snovi);  
- ki so pomanjkljivi (prenizka ali previsoka vsebnost sestavin);  
- ki ne ustrezajo predpisani kakovosti;  
- ki so neocenjeni, če je ocena zanje obvezna;  
- ki so obdelani z nedovoljenimi enološkimi postopki in sredstvi;  
- katerih dejanske lastnosti oziroma geografsko poreklo ne ustreza označenim;  
- ki so pridelani z nedovoljenim mešanjem grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov, 

pridelanih na območju držav članic Evropske unije, z grozdjem, moštom, vinom in drugimi 
proizvodi, pridelanimi zunaj tega območja, ali z mešanjem grozdja, mošta vina in drugih 
proizvodov, pridelanih v različnih vinorodnih conah, kakršne določajo predpisi Evropske 
unije, ki urejajo določitev le teh;  

- ki jih ne spremljajo listine države pridelovalke ali listine, izdane na podlagi listine države 
pridelovalke;  

- ki so pridelani v poskusih, za katere ni izdano dovoljenje 
- ki niso označeni v skladu s predpisi. 

 
Najtežji del nadzora predstavlja nadzor nad prometom neoriginalno polnjenega vina pri pridelovalcih, 
saj po Zvin ni predpisana dovoljena meja za domačo porabo. Pri tovrstnih nadzorih se uporablja meja 
iz zakona o trošarinah, ki dovoljuje porabo 230 l vina na polnoletnega družinskega člana. 
 

Program dela 

Promet z vinom se posredno nadzira z vzorčenjem, s kontrolo kletarske evidence pri nadzoru pridelave. 

Kot samostojni nadzor prometa bo vsak inšpektor na mesec opravil 6 inšpekcijskih pregledov v 

gostinskih obratih, vinotočih, na turističnih kmetijah, vinskih cestah ali drugi obliki neposredne 

ponudbe mošta in vina končnemu potrošniku, kjer se bodo preverili tudi računi o dobavi vina. V 
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primeru ugotovljenih nepravilnosti, se bo zadeva odstopila FURSu. Skupaj se po vsebini nadzora 

prometa planira 1000 inšpekcijskih pregledov. 

V času trgatve se bo vršil nadzor nad prometom z grozdjem skupaj s policijo. 

 

Enološka sredstva v prometu 
Opis stanja 

ZVin določa, da smejo enološka sredstva vsebovati le dovoljene aktivne snovi, določene s predpisi 

Evropske Skupnosti, ki urejajo enološka sredstva. Določa tudi, da sme pridelovalec mošta, vina in 

drugih proizvodov uporabiti originalno pakirana enološka sredstva, neoriginalno pakirana enološka 

sredstva pa le, če jih prodajajo za to usposobljene osebe. Prodajalec enoloških sredstev ne sme 

prodajati sredstev, ki jim niso priložena ustrezna in jasna navodila v slovenskem jeziku.  

Program dela 

Planira se odvzem 30 enoloških sredstev iz prometa, pri katerih se bo preverila vsebnost aktivne snovi 

oziroma skladnosti z deklaracijo ter označitve 

 

Označevanje mošta, vina in drugih proizvodov 
Opis stanja 

ZVin določa, da se za označevanje mošta, vina in drugih proizvodov (na etiketah, embalaži, dokumentih 

in reklamnem gradivu, pri ponudbi končnemu potrošniku) uporabljajo le predpisane označbe in 

embalaža. To dvoje potrošnika ne sme zavajati v zmoto glede geografskega porekla, kakovosti, 

sestavin, sort grozdja, morebitnih odlikovanj, pridelovalcev, posebnih postopkov pridelave ter drugih 

lastnosti mošta, vina in drugih proizvodov. 

V splošnem se pri označevanju vin opaža napredek, vendar inšpektorji še vedno ugotavljajo 

nepravilnosti v zvezi z uporabo geografskih označb in tradicionalnih izrazov in navedbo nekaterih 

obveznih oznak na vinski etiketi.  

Skladno z Zakonom o javni rabi slovenščine mora biti tudi vino, pridelano izven Slovenije pri prodaji na 

območju Slovenije, na etiketi označeno v slovenskem jeziku. Pri tem se na prodajnih policah opaža 

nepravilna navedba oznak kakovosti tujih vin, saj distributerji tradicionalne izraze, ki so zaščiteni za 

vina pridelana v Sloveniji uporabljajo tudi za tuja vina oziroma tradicionalne izraze na etiketah tujih vin 

direktno prevajajo v slovenski jezik.  

Program dela 

Nadzor označevanja dela se običajno opravlja istočasno z vzorčenjem vina, kjer se podrobno preveri 

tudi deklaracija. Izjemoma predstavlja nadzor označevanja vina samostojne inšpekcijske preglede, 

razen v primeru usmerjenih nadzorov (nadzor označevanja penin in nadzor izdaje računov). Pri 

odvzemu 200 vzorcev vina se tako planira 200 pregledov označevanja vina ob vzorčenju in posamezni 

organizirani nadzori, kjer bomo v okviru nadzora pravilnosti označevanja preverjali dejanski obstoj 

izdanih odločb. V zadnjem času se namreč dogaja, da pridelovalci na etikete navajajo izmišljene 

odločbe, kar pomeni, da vina niso dali na ocenitev ali celo, da vina sploh nimajo evidentiranega kot 

lastni pridelek v Registru pridelovalcev grozdja in vina, inšpektor pa nepravilnost lahko ugotovi samo 

tako, da v Registru preveri dejanski obstoj odločbe. 
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Kontrola pooblaščenih organizacij 
Opis stanja 

V skladu z določbami Pravilnika o postopku in načinu ocenjevanja mošta, vina in drugih proizvodov iz 

grozdja in vina (Uradni list RS, št. 32/00, 99/01) imajo vinarski inšpektorji pooblastila, da preverjajo 

potek ocenjevanja pridelkov in proizvodov, vzorčenje in hranjenje. Ocenjevanje pridelkov in 

proizvodov obsega naslednje zaporedne faze, ki se kontrolirajo pri inšpekcijskih postopkih:  

- naročilo naročnika ali zahtevek, 

- vzorčenje vzorca za oceno,  

- preveritev podatkov o geografskem poreklu iz registra pridelovalcev grozdja in vina ali iz 

certifikata države izvoznice,  

- organoleptično oceno vzorca, 

- izdajo odločbe o ocenitvi vzorca. 

Program dela 

Vsak inšpektor bo opravil 3 inšpekcijsk3 pregled3 kontrole pooblaščenih organizacij. Tako se v letu 

2015 skupaj po tej vsebini predvideva 30 pregledov. 

 

Kontrola izkrčitve vinogradov 
Opis stanja 

Pregled se opravlja zaradi nadzora nad izkrčitvijo vinograda, na podlagi katere je stranki dodeljena 

pravica za ponovno posaditev vinograda, kot to določa 81. člen Uredbe komisije (ES) št. 555/2008 o 

določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino 

glede podpornih programov, trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o 

izvajanju nadzora v vinskem sektorju. 

Program dela 

Pregledi  se opravijo na podlagi obvestila MKO. V skladu z Uredbo je potrebno na kraju samem preveriti 

5% izkrčenih vinogradov. 

Inšpekcijski nadzori s pooblastilom kmetijske inšpekcije 
Opis stanja in program dela 

Zaradi usmeritev MKGP se v letu 2015 planira poostren nadzor dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. 

Po Zakonu o kmetijskih zemljiščih bodo vinarski inšpektorji na podlagi pooblastila nadzirali zaraščenost 

trajnih nasadov. Inšpekcijski pregledi bodo uvedeni na podlagi prijav in v okviru nadzora registracije 

vinogradov v RPGV. 

Na podlagi  Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni 

list RS, št. 61/05, 45/08 - ZKme-1 in 12/14) se planirajo samostojni nadzori tistih kmetijskih 

gospodarstev, ki imajo kot dopolnilno dejavnost na kmetiji registriran turizem na kmetiji. Na teh 

kmetijah se bo opravil tudi nadzor po določilih Zvin. 

 

 V letu 2015 se po obeh zakonskih podlagah se planira 1000 pregledov. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20052665
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20081978
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014351
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Sodelovanje z ostalimi inšpekcijami 
 

Z delovno inšpekcijo bo vinarska inšpekcija sodelovala v smislu odstopa zadev, če se bo pri nadzoru 
določil Zakona o vinu in njegovih podzakonskih aktih ugotovilo zaposlovanje na črno. 
 
Tržna inšpekcija in vinarska inšpekcija bosta sodelovali pri nadzoru računov o dobavi in prodaji vina v 
prometu in v smislu odstopa zadev, če se bodo ugotovile kršitve, ki spadajo v pristojnost tržne 
inšpekcije (delo na črno, neizdajanja računov, nespoštovanje delovnega časa). 
 
Planira se aktivno sodelovanje s FURS – davčno inšpekcijo in mobilno enoto CURS, ki s 1.1.2015 preide 
na FURS. 
V skladu z Zakonom o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1) se katastrski dohodek za vinograde 
ugotovi kot kombinacija tržnega dohodka od pridelka grozdja in vina. Vino in oljčno olje sta edina 
predelana kmetijska proizvoda, za katera ni potrebno registrirati dopolnilne dejavnosti v skladu z 
ZKme-1, temveč sta obdavčena po katastrskem dohodku kot osnovna kmetijska proizvoda. 
 
Če se prodaja in proizvodnja vina opravlja v okviru osnovne kmetijske dejavnosti na kmetiji, za katero 
je pridelovalec vina obdavčen po katastrskem dohodku, mu za prodajo vina končnemu potrošniku ni 
potrebno izdati računa. Izdaja računa pa je obvezna v primeru prodaje davčnim zavezancem. 
Prodajalec vina (in tudi ostalih lastnih primarnih kmetijskih pridelkov) v primeru prodaje davčnim 
zavezancem ni administrativno obremenjen s to obveznostjo. V praksi to pomeni, da kupec potrebuje 
račun, prodajalcu  pa ga ni potrebno izdati, zato običajno v imenu in za račun prodajalca račun izda 
kupec, ki račun potrebuje za svoje knjigovodstvo.  
Račun pa je potrebno izdati tudi za prodajo primarnih kmetijskih pridelkov, če je kmetija vključena v 
sistem DDV. 
 
S 1. januarjem 2014 so morala določena kmečka gospodinjstva pričeti z obveznim vodenjem 
knjigovodstva za davčne namene. ZDoh-2 v 47. členu določa, da so člani kmečkega gospodinjstva, 
katerega povprečni skupni dohodek dveh zaporednih predhodnih davčnih let članov kmečkega 
gospodinjstva iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti preseže 7.500 evrov, dolžni 
določiti nosilca dejavnosti in ugotavljati davčno osnovo od odhodka iz osnovne kmetijske in osnovne 
gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in 
normiranih odhodkov. 
V praksi to pomeni, da je moralo kmečko gospodinjstvo, pri katerem je vsota katastrskega dohodka in 
obdavčljivih subvencij presegla vrednost 7.500 evrov, pričeti ugotavljati davčno osnovo od odhodka iz 
osnovne kmetijske na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih 
odhodkov, kar pomeni vodenje knjigovodstva in obvezno izdajanje računov. Pridelovalec vina je dolžan 
izdajati račune tudi v primeru, če je registriran kot davčni zavezanec. 
 
Pridelovalci imajo na podlagi Zkme-1 in Uredbe možnost registracije dopolnilne dejavnosti. 
 
Pogoj za registracijo dopolnilne dejavnosti na kmetiji je aktivno izvajanje kmetijske oziroma gozdarske 
dejavnosti. Na kmetiji se lahko opravlja več dejavnosti hkrati. 
 
Dopolnilne dejavnosti na kmetiji se, čeprav so povezane s kmetijsko proizvodnjo, v okviru davčne 
zakonodaje ne obravnavajo kot kmetijstvo, temveč kot katerakoli pridobitna dejavnost. Dohodki 
kmetov, ki so nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, so obdavčeni z davkom od dohodkov iz 
dejavnosti, ki je eden tistih dohodkov, ki so ob koncu leta obdavčeni tudi z dohodnino. 
 
Osnova, s katero nosilec dopolnilne dejavnosti vstopa v dohodninsko obdavčitev, se lahko ugotavlja na 
dva načina: 



27 

 

 po normiranih odhodkih  

 po dejanskem odhodku  
 
Če je na kmetiji registrirana dopolnilna dejavnost, smo pri poslovanju dolžni izstavljati račune za vsak 
gotovinski in negotovinski promet. 
 
Vino se na kmetiji lahko prodaja kot osnovni kmetijski pridelek ali v okviru dopolnilne dejavnosti. 
Podatek o tem, na kakšen način se vino prodaja, je pri nadzoru dopolnilnih dejavnosti za inšpektorja 
pomemben zato, ker je od načina prodaje odvisna obdavčitev nosilca kmetijske dejavnosti na kmetiji. 
V letu 2015 bo v okviru programa dela dan poudarek na nadzoru izdaje računov. 
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GOZDARSKA INŠPEKCIJA 
 

Strateški cilji    
Učinkovit inšpekcijski nadzor predpisov, ki nalagajo obveznosti gozdarski inšpekciji je 
udejanjen na osnovi nadzora: 

- izvajanja sečenj, gojitvenih in varstvenih ter drugih del v gozdovih; 
- izvora lesa v prometu na osnovi prevoznih dokumentov, ki morajo spremljati les  
- nadzor subjektov, ki dajejo na trg gozdno lesne sortimente 
- nedovoljene vožnje, nabiranja gliv v gozdu in nabiranja drugih gozdnih sadežev; 
- posegov v gozd in gozdni prostor; 
- izvora in kakovosti gozdnega reprodukcijskega materiala ter prometa z njim;  
- karantenskih in drugih nadzorovanih škodljivih organizmov v gozdu in v gozdnih  drevesnicah; 
- poseka in prodaje okrasnih drevesc 
- nadzor del, ki so sofinancirana iz proračuna RS 

 

Pravna podlaga: 
 

Materialni predpisi 
- Uredba EU št. 995/2010 o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne 

proizvode 
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - Odl. US, 56/99 - ZON, 67/02, 110/02 - ZGO-1, 

115/06 - ORZG40, 110/07, 8/10 - ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13, 17/14) 
- Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu  (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 - popr., 45/04 - 

ZdZPKG in 77/11) 
- Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 - uradno prečiščeno besedilo in 

36/10) 
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 - uradno prečiščeno besedilo in 58/12) 
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 

32/08 - Odl. US, 8/10 - ZSKZ-B, 46/14) 
- Zakon o planinskih poteh (Uradni list RS, št. 61/07) 
- Zakon o varstvu okolja ((Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 28/06 - Skl. US, 

49/06 - ZMetD, 66/06 - Odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) 
- Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 - Odl. US in 17/08) 
- Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10, 62/10 - popr., 76/10 in 57/12) 
- Uredba o varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 57/98, 56/99 - ZON, 41/04 - ZVO-1 in 58/11) 
- Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14) 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih glivah (Uradni list RS, št. 58/11) 
 

V primeru suma kaznivega dejanja uničevanja gozda podajo gozdarske inšpektorice oziroma inšpektorji 
(v nadaljnjem besedilu: inšpektorji) okrožnemu državnemu tožilstvu predlog za uvedbo postopka 
zaradi suma kršitve 340. člena Kazenskega zakonika Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 95/04 - 
uradno prečiščeno besedilo, 55/08 - KZ-1 in 5/09 - Odl. US). 

 

Naloge: 
Redni pregledi:  

- nadzor usposobljenosti izvajalcev del v gozdovih: 
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- vse izvajalce, ki so se pojavili pri ugotovljenih kršitvah v inšpekcijskih postopkih 
- po evidenci poslovnega registra 
- po registru nosilcev dopolnilne dejavnosti 

- nadzor izvora lesa in lesnih proizvodov v prometu 
- nadzor subjektov, ki dajejo na trg gozdno lesne sortimente po sprejetem načrtu pregledov 
- nadzor uresničevanja določil uredbe o varstvu samoniklih gliv in nadzor vožnje z vozili v 

naravnem okolju – inšpektor nameni letno najmanj 2 dni omenjenemu nadzoru v času 
pričakovanih kršitev določil, o katerih mora biti 1 dan ob asistenci policije na svojem ali na 
katerem koli drugem območju. 

- kontrola vzdrževanja gozdnih prometnic – 2 nadzor v skladu z opomnikom v priročniku – 
obvezno morajo biti predložene podpisane dobavnice za gramoz 

- nadzor poseka in prodaje okrasnih dreves  
- kontrola gozdnogojitvenih del sofinanciranih iz proračuna RS – 5 nadzorov 

 

Nadzor izvajalcev del v gozdovih in nadzor izvora lesa in lesnih proizvodov v prometu se bo izvajal preko 
celega leta. Od 1.5.2015 se bo izvajal nadzor lesnih proizvodov v prometu s koordiniranimi akcijami s 
Policijo in FURS. Nadzor izvajalcev del v gozdovih se bo vršil tudi ob podpori FURS in v sodelovanju z 
IRSD. 

Nadzor nabiralništva v gozdovih in nadzor nedovoljenih voženj z vozili v naravnem okolju se bo 
kombiniral v času največjih možnih kršitev v poletnih mesecih in v jeseni – tudi ob koncih tedna.  Nadzor 
prodaje okrasnih dreves se bo vršil od 18. 12. 2015 do konca leta.  

 

Kontrolni pregledi:  
Kontrola del v gozdovih in dokumentacije za ta dela v privatnih in državnih gozdovih, kontrola ukrepov 

za varstvo gozdov, kontrola porabe proračunskih sredstev za vzdrževanje gozdnih prometnic in 

gozdnogojitvenih del v gozdovih.  

 

Izredni pregledi:  
Inšpekcijsko delo pri ugotovljenih kršitvah zakonskih in podzakonskih določil po uradni dolžnosti ali na 

podlagi prijav državljanov. 

 

Načrt dela v številkah: 
V letu 2014 smo nadomestili izpad zaradi upokojitev, zato lahko povečamo obseg planiranega dela v 
primerjavi z letom 2014.  

Število pregledov oziroma zapisnikov – 1.700 

Število prekrškovnih postopkov – 480 

Število opravljenih ur izven rednega delovnega časa – 100 

Število načrtovanih pregledov s policijo – 30 

Število načrtovanih pregledov s finančno upravo - 20 

Razpoložljivi kadri 
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Ob upoštevanju obremenjenosti inšpektorjev, ki opravljajo gozdarsko in lovsko inšpekcijo v razmerju 

60:40 in dveh vodij območnih enot ugotavljamo, da je gozdarskih inšpektorjev 14.5 FTE.  

 

Izvršbe v letu 2015  za gozdarsko inšpekcijo   
  
Ocenjujemo, da bo v letu 2015 potrebno zagotoviti sredstva za izvršbe, za izvedeniška mnenja in za 

izvršbe odločb po drugi osebi v okviru planiranih sredstev inšpektorata.  

 

 

LOVSKA IN RIBIŠKA INŠPEKCIJA 
 
Določitev vsebin programa z natančno opredelitvijo merljivih ciljev in njihovih vsebin  2015 –  lovska in 

ribiška inšpekcija. 

 

Strateški cilji   
 

- Nadzor izvajanja koncesijskih pogodb pri upravljavcih lovišč in ribiških okolišev – 5 % 

upravljavcev. Nadzor bo razporejen preko celega leta v skladu z dogovorom z MKGP. 

- Izvajanje upravnih ukrepov (odločbe) na področjih z povečanim obsegom škod od divjadi. 

Sodelovanje pri ocenah škod, sodelovanje z ZGS pri izvajanju ukrepov. Upravne odločbe v 

kolikor bo potreben dodaten poseg med divjad izven predvidenih določil letnega načrta 

- Nadzor izvajanja lovsko gojitvenih načrtov in ribiško gojitvenih načrtov – sodelovanje pri 60% 

pregledov, ki jih opravijo komisije za pregled odvzema po LD, pregled 100% letnih poročil o 

izvajanju ukrepov pri RD in izvajanju odvzema pri upravljavcih lovišč. Nadzor na tem področju 

se bo opravljal v obdobju januar – maj. 

- Nadzor izvajanja gospodarskega ribolova – pregled dovoljenj za gospodarski ribolov pri vseh 

aktivnih gospodarskih ribičih. Aktivni gospodarski ribiči so ribiči, ki opravijo več kot 20 izhodov 

– ribolovnih potovanj letno, pregled opreme in orodja dovoljene za izvajanje gospodarskega 

ribolova pri 60% aktivnih gospodarskih ribičih. Povečan nadzor v obdobju maj – september 

zaradi nadzora ulova majhne pelagične ribe. Nadzor se opravlja preko celega leta ob izhodu s 

službenim plovilom predvidoma 70 dni na leto oz. po potrebi. 

- Nadzor prodaje rib in ribiških proizvodov – tehtanje v skladu z programom, ki ga je potrdila 

evropska komisija, poudarek v obdobju maj – september zaradi povečanega ulova majhne 

pelagične ribe v tem obdobju. Pregled pri vseh grosistih vsaj 1x letno, 60% ostalih subjektov 

(ribarnice, trgovine…).  

- Sprotno reševanje prijavljenih nepravilnosti na področju lovstva in ribištva. 
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Pravne podlage 
 

Evropska zakonodaja  
- Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje 

skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, 
(ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) 
št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in 
razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006, 

- Uredba Komisije št. 404/2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 
1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili 
skupne ribiške politike, 

- Uredba sveta (ES) št. 302/2009  o vzpostavitvi večletnega načrta za obnovo staleža 
modroplavutega tuna v vzhodnem Atlantiku in Sredozemskem morju, spremembah Uredbe (ES) 
št. 43/2009 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1559/2007; 

- Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, 
neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in 
o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2005 ter o razveljavitvi 
uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999, 

- Uredba  Komisije št. 156/2014 o finančni pomoči Skupnosti referenčnim laboratorijem Skupnosti 
na podlagi člena 28 Odločbe 90/424/EGS, 

- Uredba Sveta št. 2847/1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike, 

- Uredba Sveta št. 104/2000 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva, 
- Uredba Sveta št. 2371/2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru 

skupne ribiške politike 

 

Nacionalna zakonodaja  
- Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS št. 16/2004, 17/2008) 

- Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS št. 61/2006) 

- Zakon o morskem ribištvu (Uradni list RS št. 115/2006) 

- Uredba on spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov (Uradni list RS št. 54/2008) 

- Uredba o določitvi prekrškov za kršitve določb Uredb Skupnosti s področja skupne ribiške 

politike (Uradni list RS št. 141/2006) 

- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS št. 96/2004) 

 

Naloge 
 

Operativna opredelitev nalog in približen obseg dela po posamezni inšpekciji bo opravljen po 

pregledu in pripravi poročila za leto 2014.  

Upošteva se sledeče kriterije pri določitvi subjektov nadzora: 

Lovska inšpekcija:  
- Ugotovitve pri  delu komisije za ocenitev odvzema za leto 2014 

- Izvrševanje sprejetih letnih načrtov 

- Kršitve, ki jih je obravnavala lovska inšpekcija v predhodnem letu pri posameznem 

upravljavcu lovišča. 
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- Nadzor izvajanja koncesijskih pogodb na podlagi kriterijev in določitev subjektov s strani 

resornega ministrstva in sicer v predvidenem obsegu 5 % od skupaj 420 pogodb, kar znaša 20 

pogodb; 

- Reševanje vseh prispelih prijav, v primeru večjega števila prispelih prijav, ki jih bi bilo težko 

rešiti v sprejemljivem času zaradi kadrovsko pomanjkljive zasedbe lovske in  ribiške inšpekcije 

je reševanje prijav na podlagi sprejetih kriterijev: 

  - divjad v ujetništvu 

- izredni posegi 

- škode – neizvrševanje zakonskih obveznosti (ocena) 

- nepravilen odstrel 

  Ribiška inšpekcija – sladkovodno ribištvo: 
- Ugotovitve Zavoda za ribištvo pri poročanju o izvajanju ribiških načrtov. 

- Izvajanje sprejetih načrtov 

- Kršitve, ki jih je obravnavala ribiška inšpekcija v predhodnem letu pri posameznem 

upravljavcu ribiškega okoliša. 

- Reševanje vseh prispelih prijav, prioriteta je reševanje prijav s strani ribiških čuvajev. V 

primerih poginov rib zaradi dejavnikov onesnaženja, ribiška inšpekcija neposredno na terenu 

sodeluje le izjemoma. Osnovno delo v takih primerih je nadzor upravljavcev ali so opravili v 

takih primerih  vse zakonsko določene ukrepe, 

- Pregled izvajanja upravljanja ribiškega okoliša in izvajanja planiranih del bo opravljen pri 80% 

(cca 48 upravljavcev ribiških okolišev) upravljavcih ribiških okolišev od skupaj 64 ribiških 

družin.  

-  

Ribiška inšpekcija – morsko ribištvo: 
- Določitev obseg nadzora gospodarskih ribičev na podlagi ribolovnih dni izvedenih (ladijski 

dnevniki) v predhodnem letu, količina ulova v predhodnem letu. 

- Kršitve, ki jih je obravnavala ribiška inšpekcija v predhodnem letu. 

- Razporeda dela na podlagi načrta JDP – nadzor ulova plave ribe v Severnem Jadranu, v 

sodelovanju z ribiško inšpekcijo Hrvaške in Italije. 

- Nadzor športnih ribičev na podlagi ugotavljanja sezonskih vrst športnega ribolova predvsem 

v obdobju možnih ulovov ribjih vrst z družine tun. 

- Izvrševanje tehtanja ribiškega ulova na podlagi sprejetega in potrjenega načrta tehtanja s 

strani evropske komisije, izvaja se v obdobju maj – avgust. 

- Nadzor ambulantne prodaje rib in ribiških proizvodov v sodelovanju z ostalimi službami 

nadzora (FURS) – praviloma preko celega leta. 

- Nadzor grosistične prodaje, predvidoma vsaj enkrat letno pri vseh znanih grosistih. 

- Nadzor maloprodaje se bo opravljal zaradi ostalih obveznosti in manjšega števila kadrov na 

področju ribištva občasno. 

 

Razdelitev dela   
- redni in kontrolni pregledi naj bi obsegali 40% planiranega obsega del na področju lovske 

inšpekcije. Na področju sladkovodnega ribištva naj bi bil ta delež nekoliko večji, predvidoma 
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okoli 60%. Na področju morskega ribištva pa naj bi se gibal okoli 90%. Ti deleži ostajajo na ravni 

razdelitve dela iz predhodnega leta, prizadevanje inšpekcije bo, da se delež planiranih 

pregledov poveča in da se vsako let zmanjšuje delež pregledov na podlagi prijav. 

- Inšpekcijsko delo na podlagi prijav:  na področju lovstva naj bi bilo v obsegu 50% načrtovanega 

dela, na področju sladkovodnega ribištva okoli 35%. Na področju morskega ribištva okoli 10%. 

- 10% dela lovske inšpekcije naj bi opravili zaradi izrednih posegov. Na področju sladkovodnega 

ribištva naj bi izredni primeri pomenili 5% dela inšpekcije.  

 

Razpoložljivi kadri 
Upoštevaje obremenjenost inšpektorjev, ki opravljajo lovsko inšpekcijo samo na področju lovstva ali 

tudi na drugih inšpekcijah , dejansko opravlja inšpekcijo na področju lovstva (polna obremenjenost -8 

ur  - FTE) 5,0 inšpektorjev. 

 Na področju sladkovodnega ribištva je polno zasedena samo s področja sladkovodnega ribištva ena 

inšpektorica, en inšpektor opravlja nadzor tudi na področju lovstva (50%) in en inšpektor na področju 

kmetijstva (80%). Dejansko opravlja inšpekcijo na področju sladkovodnega ribištva 1,5 (FTE) 

inšpektorja. 

Na področju morskega ribištva opravljata nadzor 3 inšpektorji s polnim delovnim časom. 


