
 REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO 

 

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana  T: 01 434 57 00 
 F: 01 434 57 17  
 E: irsko.mko@gov.si 
 www.iko.gov.si 



 2 

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 za analize, izvedba meritev, izvedba 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, razen v delu za katerega je odgovorno Ministrstvo za javno upravo, 

- varnost in zdravje pri delu, 

- upravljanje z dokumenti in dokumentarnim gradivom. 

 

 

Organizacija 
 

IRSKGLR deluje na 20 lokacijah po Sloveniji, in sicer: 

- sedež inšpektorata na Dunajski cesti 58 v Ljubljani, 

- 8 območnih enot: Ljubljana, Kranj, Koper, Nova Gorica, Novo mesto, Celje, Murska 

Sobota in Maribor 

- 12 inšpekcijskih pisarn (Mozirje (CE), Dravograd (CE), Sežana (KP), Postojna 

(KP), Grosuplje (LJ), Zagorje (LJ), Kamnik (LJ), Kočevje (LJ), Ptuj (MB), Ormož 

(MB), Lendava (MS) , Brežice (NM). 

 

 

Kadrovski viri 
 

V skladu z Enotnim kadrovskim načrtom MKGP za leto 2015 je dovoljeno število 

zaposlenih v IRSKGLR na dan 31. 12. 2015 84 (štiriinosemdeset). 

V inšpektoratu ja na dan 31. 12. 2015 zaposlenih 84 javnih uslužbencev za nedoločen 

čas, od tega na:  

- inšpektorskih delovnih mestih 69,  

- uradniških in strokovno tehničnih delovnih mestih 15. 

 

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

terenu, po posamezni inšpekciji je naslednje: 

 

- Inšpekcija za kmetijstvo: 26,5 

- Inšpekcija za gozdarstvo: 15 

- Inšpekcija za vinarstvo: 12,5 

- Inšpekcija za lovstvo in ribištvo: 9,5 
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Finančni viri 
 

Proračun za leto 2016 je določen v višini 3.770.756  

 

Razporeditev sredstev po proračunskih postavkah je naslednja: 

 

PP Naziv proračunske postavke  Proračun 2015 

261810 Certifikati, informatika, obrazci 
in registri 

 
       28.561 

261910 Analize odvzetih vzorcev 
inšpekcije 
 in izvedenci 

 
116.253 

452410 Materialni stroški      424.952 

597010 Plače   3.077.650 

677510 Izvršbe inšpekcijskih odločb       82.127 

772010 Investicije in inv. vzdrževanje        41.212 

Skupaj  3.770.756 
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KMETIJSKA INŠPEKCIJA 

Strateški cilji 
 

Program prikazuje načrt dela, prednostne naloge in kriterije za izbiro nalog za posamezno 
zakonsko podlago, ki je v pristojnosti kmetijske inšpekcije. 
 
Predvideno število pregledov temelji na oceni tveganja za posamezne vsebine, pri čemer se 
izpostavlja javni interes, varovanje okolja, ljudi in premoženja ter sledenje ciljem zakona, pri čemer 
se upoštevajo tudi nepravilnosti iz preteklosti na podlagi pregledov in izdanih odločbah. Tako se 
predvideva, da bo kmetijska inšpekcija v letu 2016 opravila skupaj okvirno 6500 pregledov ter izdala 
800 ureditvenih odločb. Pri tem je bilo v  preteklem letu zaslediti 770 prijav.  Program dela je 
razdeljen v vsebinske sklope po posamezni zakonodaji. Znotraj posamezne zakonodaje se 
predvideva izvedba pregledov na podlagi pripravljenih akcij iz urada, sprotnih prijav, delu po uradni 
dolžnosti ter na podlagi predhodno pripravljenih skupnih akcij z drugimi inšpektorati.   
 
Glavni strateški cilji bodo usmerjeni v : 
 

- nadzor po zakonu o kmetijskih zemljiščih z namenom preprečevanja zaraščanja in 

degradacije teh zemljišč; po podatkih MKGP je namreč več kot 17000 hektarjev kmetijskih 

zemljišč v zaraščanju ali neobdelanih; 

- nadzor registrov kmetijskih gospodarstev ter dopolnilne dejavnosti na kmetiji po zakonu o 

kmetijstvu, za zagotavljanje finančne discipline in sledljivosti porekla pri prijavi pridelka; 

- nadzor  dobre kmetijske prakse pri gnojenju za spoštovanje kmetijsko okoljskih pogojev ter  

- nadzor identifikacije in registracije živali ter izvajanja rejskih programov javnih služb s 

področja kmetijstva oziroma živinoreje. 

 
 
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 ter nadzoru tržnic pri prodaji istovrstnih skupin 
kmetijskih pridelkov in živil. 

 
Poleg tega bo kmetijska inšpekcija v letu 2016 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 
s kemično onesnaženostjo zaradi kmetijske in druge dejavnosti na teh območjih, še posebej ob 
uporabi biološko razgradljivih odpadkov. Tako se predvideva odvzem okvirno 300 vzorcev.  

 

Pravne podlage za delo kmetijske inšpekcije v letu 2016  
 

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

Naslednja podpoglavja v programu dela za leto 2016 so pripravljena na podlagi pravnih podlag 

navedenih v preglednici.  

 

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

41/09, 69/15) 

Zakon o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih rastlin (Ur.l. RS, št. 69/15)  

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

Zakon o agrarnih skupnostih (Ur. l. RS, št. 74/2015) 

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) 

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

5/13, 22/15) 

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur.l. RS, št. 58/2014, 57/2015) 

Uredba o odpadkih (Ur.l. RS, št. 37/15, 69/15) 

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

list RS, št. 99/13, 56/15) 

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 rudarstvu (U.l. RS, št. 61/2010, 62/2010 - popr., 76/2010, 57/2012, 111/2013) 

* - neuradno prečiščeno besedilo 

Kadri   
 
V letu 2015 je kmetijska inšpekcija na terenu in na uradu delovala z 28 inšpektorji, oziroma 26,5 
FTE. Obremenitev inšpektorjev na delovni dan znaša po splošno veljavnih normah najmanj en 
inšpekcijski pregled na dan, kar pomeni cca. 22 pregledov na mesec na inšpektorja.  
 
 

Naloge po zakonodajnih področjih 
 

V spodnji podpoglavjih je predstavljen program dela, prednosten naloge in kriteriji izbire nalog po 
posameznem zakonu ter na podlagi vzorčenj za zavarovanje dokazov. 
 

1. Inšpekcijski pregledi in naloge po uradni dolžnosti 

1.1  Zakon o kmetijskih zemljiščih 

Načrt in obseg dela 

 

V letu 2015 je bilo na tem področju 492 prijav, kar predstavlja 63% vseh prijav, ki jih je prejela 
kmetijska inšpekcija v tem letu. Na podlagi teh podatkov kmetijska inšpekcija v letu 2016 načrtuje 

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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največji obsega dela na tem področju. Predvsem se bo osredotočila na preprečevanje zaraščenosti 
in neobdelanosti kmetijskih zemljišč ter degradaciji. V Sloveniji imamo po statističnih podatkih iz 
leta 2013 478.000 hektarjev kmetijskih zemljišč v uporabi (KZU), od tega je 36,4 % njivskih površin, 
5,7 % trajnih nasadov in 57,9 % pašnikov in travnikov ter skupaj 72377 kmetijskih gospodarstev s 
kmetijskimi zemljišči v uporabi (KZU).  
 
V okviru ZKZ kmetijska inšpekcija opravlja nadzor na podlagi prijav, neposredni zaznavi na 
terenu po uradni dolžnosti ter v okviru načrtovanih akcij.  
 
Glede na prejšnja leta se prijave največkrat nanašajo na nelegalno nasipavanje kmetijskih zemljišč, 
uporabo kmetijskih zemljišč za skladiščenje gradbenih odpadkov in gradbenega materiala, 
izkopavanja, uporabo zemljišč za potrebe parkirišč za tovorna in osebna vozila ter 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 nadzor razširi tudi na sosednja zemljišča in se s tem inšpekcijski postopki vodijo celostno 
ter v skladu z enakostjo pred zakonom.  
 
V letu 2016 se predvideva, da bo kmetijska inšpekcija vodila naslednje postopke: 

- prijave in odstope drugih inšpekcij, krajinskih parkov ali drugi organov v javni upravi,  

- na podlagi nalog dogovorjenih s strani Ministrstva,  

- na podlagi načrtovanih akcij in  

- na podlagi skupnih pregledov z inšpekcijo za okolje in ostalimi inšpektorati.  

Predvideva se skupno 2000 pregledov na terenu.  

1.1.1  Na podlagi prijav po uradni dolžnosti 

 
V letu 2016 se pričakuje, da se bodo prijave pojavljale čez celotno leto. Povečan obseg prijav se 
pričakuje v obdobju od marca do decembra. Predvideva se približno 1500 pregledov na podlagi 
prijav in po uradni dolžnosti. 
V letu 2016 se predvidevajo tudi kontrole izvedbe agromelioracij. Pregledi se bodo opravljali na 
podlagi obvestil s strani MKGP. Predvideva se, da bo v letu 2016 opravljeno 60 kontrol 
agromelioracij, ki bodo razdeljena skozi celotno leto.  
 

1.1.2  Na podlagi načrtovanih akcij 

 
Akcija odpravljanje zaraščenosti: 
Marca 2016 se bo izvedla akcija v zvezi z odpravo zaraščanja kmetijskih zemljišč. Izbira površin 
bo na podlagi izpisa iz RKG, kjer bo posamezen inšpektor prejel seznam parcel. Izpisi bodo 
pripravljeni v mesecu februarju in marcu.  
 
Akcija odpravljanje zaraščenosti: 
Oktobra 2016 se bo izvedla akcija v zvezi z odpravo zaraščanja kmetijskih zemljišč. Izbira površin 
bo na podlagi izpisa iz RKG, kjer bo posamezen inšpektor prejel seznam parcel. Izpisi bodo 
pripravljeni v mesecu septembru.  
 

1.1.3 Kriteriji za nadzor kmetijskih zemljišč 

Kmetijska inšpekcija bo v letu 2016 izvajala nadzor po naslednjih kriterijih oziroma prioritetah: 

1. Glede na kakovost zemljišča in obsega posegov. 

2. Glede na stopnjo ogroženosti za okolje. 

3. Glede na časovno zaporedje prejetja prijav. 
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1.2 Zakon o živinoreji 

Načrt in obseg dela 

 
Na področju Zživ. ima kmetijska inšpekcija široka pooblastila. Po statističnih podatkih, ki so na voljo 
v Republiki Sloveniji je 34.000 kmetijskih gospodarstev z rejo domačih živali. Od tega je 28.500 
govedorejskih kmetijskih gospodarstev, 36,600 kmetijskih gospodarstev s prašiči, 10.200 
kmetijskih gospodarstev z drobnico ter okoli 10.000 registriranih čebelarjev s 150.000 panji. Skupno 
so stalež živali v Republiki Sloveniji po posameznih vrstah naslednji: 

- 480.000 glav goveje živine, od tega 100.000 krav molznic  

- 110.000 prašičev, 

- 130.000 repov drobnice.   

 
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 
1200 pregledov na podlagi tega zakona. V spodnjih podpoglavjih so predvidene dejavnosti 
razdeljene po vrsti živali.  
 
Čebelarstvo 
V letu 2016 se predvideva na področju čebelarstva naslednje preglede: 
- registracija in označenost čebelnjakov, 
 
Akcija nadzora registracije in označenosti čebelnjakov: 
Kmetijska inšpekcija je leta 2012 izvedla sistematičen pregled vpisov podatkov v register 
čebelnjakov, zato se bo v letu 2016 ponovno izvedel nadzor na tem področju. Izvedba se 
predvideva v mesecu juliju in avgustu, ko bo pregledanih do 500 čebelnjakov in stojišč. 
 
Drobnica 
V letu 2016 se predvideva na področju reje drobnice naslednje preglede: 
- identifikacija in registracija drobnice, v povezavi z urejenosti gnojišč (visoki nastilj) v mesecu  
  februarju. 
 
Govedoreja 
V letu 2016 se predvideva na področju govedoreje naslednje preglede: 
- identifikacija in registracija goveda, 
- pregled izvedenih ukrepov rejskega programa priznane rejske organizacije, 
 
Pregledi identifikacije in registracije goveda bodo poteki celo leto na podlagi pridobljenega 
seznama iz uradnih registrov imetnikov in rejnih živali ter seznama kršitev, ki jih je posredovala 
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja. Pregledi rejskih programov bodo potekali tudi čez 
celo leto, pri čemer se bodo zaključevali postopki iz prejšnjih let. 
 

1.2.1 Kriteriji za nadzor po Zakonu o živinoreji 

 
Kmetijska inšpekcija bo v letu 2016 izvajala nadzor po naslednjih kriterijih oziroma prioritetah: 

1. Glede na velikost črede. 

2. Glede na ugotovljene nepravilnosti iz prejšnjih let. 

3. Glede na ogroženost okolja. 

 

1.3 Zakon o kmetijstvu 

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

Načrt in obseg dela 

 
V Republiki Sloveniji je registriranih 4.800 kmetij, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo. Od tega 
je približno 15.400 registriranih različnih dopolnilnih dejavnosti. V letu 2016 se predvidevajo 
pregledi v okviru dveh akcij, v okviru rednih pregledov in na podlagi prijav. 
 
Akcija nadzora vseh registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji  
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 in povezava z registrom akvakulture 

- 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 800 nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. 

Akcija bo potekala v času od aprila do meseca maja. 

 
Akcija nadzora prodaje pridelkov na tržnicah v povezavi z 61. a členom Zkme. 
Akcija naj bi se izvedla v času, ko je domačih vrtnin in sadja najmanj na tržišču in sicer januarja in 
novembra meseca, ko naj bi bilo pregledanih 350 stojišč na tržnicah in drugih prodajnih mestih ob 
cestah, blagovnih centrih in termah.  
Prav tako bodo pregledana prodajna mesta z jagodami, češnjami in marelicami na tržnicah ter ob 
dovozih cest in sicer maja in junija meseca (200 pregledov).  
 
Kot uspešno se je v preteklosti izkazalo sodelovanje s TIRS in FURS, zato bo kmetijska inšpekcija 
tudi v letu 2016 nadaljevala s sodelovanjem.   

1.3.2  Strojni krožki 

Akcija nadzora strojnih krožkov 
Navodila bo pripravil UGI. Nadzor bo potekal septembra meseca po žetvi, ko bo narejen obračun 
dejansko opravljenih del v poljedelstvu. Pregledanih bo okoli 150 izvajalcev del in uporabnikov 
storitev. 
 

1.3.3 Kontrola registrov 

Nadzor oljčnikov 

Akcija nadzora oljčnikov in pridelka 
Predvidevajo se pregledi pravilnosti vrisov GERK in vpisov dejanske rabe v RKG ter nadzor 
posredovanja podatkov o pridelku oljčnega olja in oljk. Pregledi se bodo vršili na podlagi odstopov 
s strani AKTRP in prijav fizičnih oseb ter seznama pripravljenega s strani MKGP. Predvideva se 
120 pregledov na območju OE Koper in Nova Gorica.  
 
Nadzor bo potekal januarja in februarja meseca.  

Nadzor registra hmeljišč 

Nadzor pravilnosti vpisa podatkov v register hmeljišč bodo izvedli inšpektorji OE Celje na 60. 
kmetijskih gospodarstvih. Preverjal se bo tudi pravilen vpis sort hmelja  v RKG. 
 
Nadzor bo potekal od julija do sredine avgusta meseca. 
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1.3.4 Kontrola delovanja javnih služb 

 
Nadzor bo potekal v skladu z dogovorom z MKGP na področju kmetijstva in živinoreje. 
Predvideva se nekaj sistematičnih pregledov delovanja javnih služb skozi vse leto.  
 

1.3.5 Kontrola poročanja cen za določene tržne rede 

 
Kmetijska inšpekcija na podlagi pristojnosti nadzira poročanja cen mesa v tržno informacijski sistem 
TIS in sicer za govedo, prašiče in drobnico. V letu 2016 je predviden nadzor klavnic, ki morajo 
glede na obseg zakola po posameznih vrstah živali poročati Evropski Komisiji. 
 

1.3.6 Vzorčenje konoplje 

Načrt in obseg dela 

 
Poleg tega se bo izvedlo tudi vzorčenje konoplje na podlagi seznama, ki ga sestavi in posreduje 
AKTRP. Glede nas lansko leto se predvideva, da bo opravljenih najmanj 60 pregledov in analiz 
konoplje na vsebnost THC. Izbor vzorcev na podlagi analize tveganja pripravi AKTRP. Pregledi se 
bodo opravljali od junija do avgusta. 
 
 

1.4   Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz  

kmetijskih virov 

Načrt in obseg dela 

 
V letu 2015 je kmetijska inšpekcija prejela 167 različnih prijav, ki se nanašajo na kršitve iz Uredbe. 
Tudi v letu 2016 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 1000 pregledov.  
 
Akcija ugotavljanja urejenosti skladiščih prostorov za živinska gnojila pri rejcih drobnice 
Kmetijska inšpekcija bo v letu 2016 opravila poostren nadzor urejenosti skladiščih prostorov za 
živinska gnojila pri rejcih drobnice v povezavi z identifikacijo in registracijo živali. 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. 
Navodila bodo pripravljena iz urada. Podatki bodo pridobljeni na podlagi izpisa kršitev, ugotovljenih 
s strani AKTRP. Nadzor opravijo vsi kmetijski inšpektorji. 
Akcija bo potekala februarja meseca. 
 
Akcija nadzora reje pitanih piščancev glede vodenja evidenc oddaje gnoja. 
Kmetijska inšpekcija bo v letu 2016 opravila poostren nadzor urejenosti skladiščih prostorov pri reji 
pitovnih piščancev. Predvideva se pregled približno 100 kmetijskih gospodarstev. Pri poostrenem 
nadzoru se bodo preverili pogoji skladiščenja kurjekov (visoki nastil), vodenje evidenc razvoza 
gnoja po površinah ter morebitni gnojilni načrti. Navodila bodo pripravljena iz urada. Podatki bodo 
pridobljeni na podlagi izpisa obratov, ki ga vodi Uprava za varno hrano. Nadzor opravijo vsi 
kmetijski inšpektorji 
Akcija bo potekala meseca marca. 
 
 
Akcija nadzora prepovedi gnojenja s tekočimi organskimi gnojili, urejenost skladiščnih kapacitet 
Nadzor bo osredotočen na prepoved gnojenja s tekočimi organskimi gnojili med 15. novembrom in 
1. marcem s poudarkom na vodovarstvenih območjih in priobalnih pasovih rek in vodotokov. 
pregledane bodo tudi skladiščne kapacitete za živinska gnojila na kmetijskih gospodarstvih. 
Predviden je pregled 150 KMG_MID-ov. Navodila bodo pripravljena iz urada, nadzor izvajajo vsi 
kmetijski inšpektorji.  
Akcija bo potekala v času prepovedi gnojenja decembra meseca. 
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1.4.1 Kriteriji za nadzor po Uredbi 

 
Kmetijska inšpekcija bo v letu 2016 izvajala nadzor po naslednjih kriterijih oziroma prioritetah: 

1. Glede na stopnjo ogroženosti za okolje in ljudi, zaradi onesnaženosti pitne vode. 

2. Glede na časovno zaporedje prejetja prijav 

3. Glede na kršitve ugotovljene v preteklosti. 

 

1.5. Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi 
komposta ali digestata 

 
Inšpekcija je v letu 2016 opravila nadzor posameznih bio plinarnah v Sloveniji. Poostren nadzor 
se bo izvajal na bio plinarnah, ki oddajajo največ digestata kmetijskim gospodarstvom.  
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 pristojnosti kmetijski inšpekciji, da nadzira gnojilne načrte na kmetijskih gospodarstvih, 
ki so prejemniki bio plinske 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. Preverja se tudi 21 dnevni rok prepovedi uporabe krme ali paše na 
travnikih in pašnikih, ki so bili gnojeni z digestatom iz bio plinarn. 
 

1.6. Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov 

 

Plačevanje prispevka od kmetijskih površin in od števila čebeljih družin, obračunavanje in odvajanje 
prispevka za promocijo, ki se plačuje od primarnih kmetijskih proizvodov, ter vodenje evidenc kupca 
nadzira po tem zakonu kmetijski inšpektor. Nadzor obračunov prispevka obsega preverjanje 
popolnosti, pravočasnosti, formalne, logične in računske pravilnosti obračunov prispevka ter 
primerjanje podatkov v obračunanih prispevkih z listinami in podatki v poslovnih knjigah in 
evidencah kupca, ki se vodijo v skladu s tem zakonom. 
 
V letu 2016 se predvideva nadzor plačila prispevka za promocijo v sektorju mleka in mlečnih 
proizvodov, kjer obveznost plačila prispevkov stopi v veljavo 1.1. 2016, saj sta bila v letu 2015 že 
sprejeta dva izvršilna podzakonska akta in sicer  Uredba o določitvi višine in začetku plačevanja 
obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja 
pridelave in predelave mleka (U.l. RS, št. 55/2015) ter Odredba o vključitvi sektorja mleka v 
program promocije in določitvi odstotka proizvodnje za začetek izvajanja promocije sheme izbrana 
kakovost (U. l. RS, št. 78/2015). V Sloveniji je trenutno 9770 kmetijskih gospodarstev, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo mleka, letna proizvodnja mleka znaša 600 milijonov kilogramov. Predviden 
je tudi nadzor v sektorju mesa. Obseg nadzora bo za oba sektorja dogovorjen z MKGP.   
 
 

1.7   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 100 pregledov mineralnih gnojil v prometu. V mesecu 
marcu se predvideva še odvzem 20 vzorcev mineralnih in mineralno organskih gnojil s poudarkom 
na ekoloških gnojilih ter sestavljenih gnojilih v manjših pakiranjih, kjer smo v preteklosti ugotovili 
tudi največ nepravilnosti. Prav tako je zanimiva fizikalno kemijska sestava organskih gnojil, kjer 
pravni red EU še ne določen. V Sloveniji imamo le pet proizvajalcev mineralnih gnojil ter ogromno 
število uvoznikov in distributerjev, ki pa niso sistematično registrirani v registrih MKGP ali AJPES. 
Pregled zavezancev za prodajo mineralnih gnojil bo temeljil na registracijskih odločbah MKGP. 
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Kriteriji za izvedbo vzorčenja mineralnih gnojil 

 
Kmetijska inšpekcija bo v letu 2016 izvajala vzorčenje po naslednjih kriterijih: 

1. Glede na kršitve ugotovljene v preteklosti. 

2. Glede na velikost distribucijske mreže posameznih distributerjev.  

3. Glede na velikost proizvajalcev. 

 
 

1.8   Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi  

rastlinami 

Načrt in obseg dela 

 
Na podlagi navedenega zakona in v povezavi z novim zakonom o omejevanju ali prepovedi 
pridelave gensko spremenjenih rastlin,  je pristojnost kmetijske inšpekcije odvzem vzorcev 
kmetijskih rastlin zaradi preverjanja prisotnosti GSO. Kmetijska inšpekcija bo izvajala redni nadzor 
za ugotavljanje morebitne prisotnosti GSO v posevkih. Pri tem se upoštevajo možnosti: 

- da se v določenih državah članicah v EU po novi zakonodaji lahko goji GS rastline,  

- da obstaja možnost vnosa  nedovoljenih sort v Slovenijo iz tretjih držav, kjer je taka vrsta 

rastlin dovoljena,  

- da bo zaradi ukrepa povečanja proizvodno vezanih plačil na področju beljakovinskih rastlin 

še posebej pomembna za nadzor soja. 

V letu 2016 se planira inšpekcijski odvzem 15 vzorcev zelenih delov oziroma semenskega 
materiala koruze, oljne ogrščice in soje, v času vegetacije na prisotnost GSO na kmetijskih 
gospodarstvih. Monitoring na prisotnost GSO rastlin se bo izvajal v skladu z dogovorom z 
ministrstvom. 
 

1.9   Zakon o vodah  
 

1.9.1 Uredba o VVO za vodna telesa vodonosnikov 

Obseg in načrt dela 

Na podlagi zakona o vodah je bilo do sedaj sprejetih 11 državnih uredb o vodovarstvenih območjih 
za vodna telesa posameznih vodonosnikov, ki kmetijsko inšpekcijo pooblaščajo za nadzor 
pravilnega gnojenja in rabe FFS na teh območjih. Pri tem gre za posredno varstvo virov pitne vode 
pred onesnaženjem iz kmetijstva zaradi nepravilne rabe FFS in gnojenja, nadzor pa se razširi tudi  
na varstvo vodonosnikov ter varovalnih pasov rek in jezer. Predvideva se odvzem 35 vzorcev tal v 
dveh ponovitvah, skupaj torej 70 vzorcev na FFS, 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 meseca 2016. 
 

1.9.2 Uredba o nadomestilu za zmanjšanje dohodka iz kmetijstva zaradi ukrepov 

na VVO 

 
Kmetijska inšpekcija poroča o ugotovljenih kršitvah na VVO upravljavcem vodarn na podlagi prijav 
in oddaji poročila o izvedenem monitoringu na VVO.  
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.  
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- 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 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. 
 

1.10 Zakon o agrarnih skupnostih 

Kmetijska inšpekcija si bo pridobila seznam vseh agrarnih skupnosti iz registra, ki ga vodijo upravne 
enote. Register v skladu z zakonom se mora vzpostaviti do 1.1. 2016. Kmetijska inšpekcija preverja 
spremembo podatkov v register ter izbris agrarne skupnosti iz registra. Trenutno je registriranih 
okoli 600 agrarnih skupnosti. Nadzor bo potekal tekom celega leta.   
 

1.11 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.  
 

1.12 Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč 

Načrt in obseg dela 

Načrt in obsega dela se pripravi v toku leta, glede na obseg naravnih nesreč. Pri tem se kmetijska 
inšpekcija uskladi z Upravo RS za zaščito in reševanje. Zaradi nepredvidenih naravnih dogodkov 
podrobnejšega plana ni mogoče sestaviti. 
 

1.13 Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 

Načrt in obseg dela 

 
Na podlagi drugega odstavka 18. člena zakona je kmetijska inšpekcija pooblaščena za nadzor nad 
določenimi kršitvami. Nadzor teh določil bo kmetijska inšpekcija v letu 2016 izvedla pri nadzoru 
dopolnilnih dejavnosti in trženju istovrstnih kmetijskih pridelkov in živil. Tako preverja ali so 
zaposleni na kmetiji vpisani v RKG in ali za njih obstaja podjemna pogodba pri nadzoru osnovne in 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 
 
 

2. Program vzorčenja za leto 2016 
 
V spodnji preglednici je predstavljen program vzorčenja kmetijske inšpekcije za leto 2016.  
 

Vzorčenje Na kaj analiziramo 

Laboratorij Število 
vzorcev 

Tla  - VVO FFS NLZOH 
Maribor 

2x35 

 Dušik (N) 70 

  težke kovine 35 

    

gnojene površine z 
digestatom 

N, težke kovine, PAH in ostala 
onesnaževala  

NLZOH 
Maribor 20 
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Mineralna gnojila in 
mineralno organska 
gnojila 

na vsebnost deklariranih elementov 
in morebitno prisotnost težkih kovin 

KIS 40 

    

konoplja THC 
Kemijski 
Inštitut 60 

    

zelene rastline, 
semenski material prisotnost GSO rastlin - soobstoj 

NIB 
15 

Degradirana kmetijska 
zemljišča - prijave 

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

KIS, 
NLZOH 

5 

 

3. Izvršbe po drugi osebi v letu 2016 

 
Izvršbe po drugi osebi bo kmetijska inšpekcija izvajala predvsem pri izpolnjevanju odločb, ki se 
nanašajo na kmetijska zemljišča. Pri tem se izpostavlja zaraščena kmetijska zemljišča in 
degradirana kmetijska zemljišča.  
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VINARSKA INŠPEKCIJA 

CILJI 
 
Glavni cilj vinarske inšpekcije je potrošnikom zagotoviti vino in ostale proizvode iz grozdja 
in vina, ki so varni, kakovostni in ne zavajajo glede geografskega porekla, kakovosti, 
letnika in ostalih označb, ki spremljajo vino in  proizvode iz grozdja in vina. 
 
Cilji sledijo strateškim ciljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, 
razmeram na trgu in rezultatom inšpekcijskih pregledov iz preteklih let. Ti pa so: 

 Potrošniku zagotavljati kakovostno in zdravstveno neoporečno vino, zato 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 
o Vzdrževati visok delež pridelovalcev, pri katerih ne bodo ugotovljene 

nepravilnosti pri nadzoru določb dobre higienske prakse  
 

 

 Zagotavljanje varstva geografskega porekla na način, da se 
o Poveča delež pridelovalcev, ki vodijo predpisane evidence 
o Zmanjša število nepravilnih deklaracij vina v prometu 

 Okrepiti obseg sodelovanja z ostalimi inšpekcijami, zlasti FURS in TIRS, predvsem 
na področju izmenjave podatkov  

 Pri enem inšpekcijskem pregledu opraviti nadzor po več vsebinah hkrati (npr. 
nadzor dopolnilne dejavnosti in pridelave vina) 

 

 
PRAVNI RED 
 
Program dela je sestavljen v skladu z veljavno zakonodajo, obveznostmi, ki izhajajo iz 
zakonodaje  in razpoložljivimi finančnimi sredstvi. 
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  

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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- 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 

- Uredba 882/2004 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2004 o 
izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi 
in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali 

- Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o mejnih vrednostih 
ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora (Ur.l. RS, 
št. 16/2009, 40/2010) 

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 
o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega 
izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS 

- Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 
o aditivih za živila s spremembami 

 
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 

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


 17 

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 nevstekleničenim namiznim vinom z 
geografskim poreklom in vinskim moštom v gostinskih obratih (Ur.l. SRS, št. 18/1977, 
1/1981 in 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) 

- Uredba o izvajanju določenih Uredb Skupnosti glede živil in higiene uradnega nazora 
nad živili (Uradni list RS, št. 72/2010) 

- Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil (Uradni list RS, št. 96/14) 
- Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili 

prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 82/03 in 25/09) 
- Pravilnik o ostankih pesticidov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih (Ur.l.RS, št. 

84/2004) 
- Uredba o izvajanju uredbe (ES) o aditivih za živila (Uradni list RS, št. 12/2011, 

87/2012) 
 

 

 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-4052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3941
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1066
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KADRI 
 

Inšpekcija 
Število 
zaposlenih  Število FTE 

Vinarska 
inšpekcija 
 

13 12,5 

 

 Vodja vinarske inšpekcije opravlja še delo vodje območne enote in vodje Regijske 
koordinacije inšpekcij v Celju 

 1 oseba je zaradi invalidske upokojitve zaposlena za polovični delovni čas 

 
 
 
NALOGE 
 

1.  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 je analiza 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 

 

2.   METODE DELA 
 

Pri delu vinarske inšpekcije se uporabljati dve metodi dela: 
1. inšpekcijski pregledi (redni, izredni in kontrolni) 
2. vzorčenje 
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2.1  Inšpekcijski pregledi 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vrsta pregleda Opis pregleda 
1. Nadzor nad prijavo podatkov 
v Register pridelovalcev grozdja 
in vina – RPGV 
 
 
 

- Nadzor nad vinogradi, ki so večji kot 5 arov in niso 

evidentirani RPGV  

- Nadzor nad prijavo pridelka grozdja, mošta in vina do 

20. novembra 

- Nadzor nad prijavo zalog vina do 7. septembra na dan 

31. julij 

 

2. Nadzor nad pridelavo grozdja, 
mošta in vina 

- Nadzor nad ustrezno registracijo – vpisi v registre 
- Sledljivost pridelave 
- Sledljivost nabave 
- Sledljivost prodaje 
- Nadzor vodenja evidenc 
- Nadzor higienskih pogojev 
- Nadzor tehničnih pogojev 
- Obvladovanje kritičnih kontrolnih točk 
- Umik / odpoklic 
- Nadzor nad dobavitelji 
- Preverjanje geografskega porekla 
- Preverjanje kakovosti 

- Nadzor varnosti (ostanki pesticidov, aditivi, arome, 

kontaminanti, alergeni) 

- Vzorčenje po planu 
 

3. Nadzor prometa z vinom 
 
3.1. promet na drobno 
(maloprodaja, tržnice, trgovine, 
premični obrati,…) 
 
3.2. veleprodaja, distribucija,  
sedeži trgovskih verig 
 
3.3. uvozniki, posredniki 
 
3.4. nadzor nad obrati javne 
prehrane 
 
3.5. nadzor nad internetno prodajo 
in prodajo po pošti 
 

- Nadzor nad ustrezno registracijo – vpisi v registre 
- Sledljivost nabave 
- Sledljivost prodaje 
- Nadzor vodenja evidenc 
- Umik / odpoklic 
- Nadzor nad dobavitelji 
- Preverjanje geografskega porekla 
- Preverjanje kakovosti 
- Preverjanje varnosti 
- Vzorčenje po planu 
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Vrsta pregleda Opis pregleda 
4. Nadzor nad označevanjem 
- pri pridelovalcih 
- v prometu 
 
4.1. Nadzor oznak na vzorčenih 
oziroma pregledanih proizvodih 
 
4.2.  Preverjanje geografskega 
porekla 
 
4.3. Prehranske in zdravstvene 
trditve 
 
4.4. Uporaba blagovnih znamk 
 
4.5. Ekološka pridelava 
 

- Administrativno preverjanje kakovosti preko odločbe o 

ocenitvi 

- Administrativno preverjanje varnosti preko odločbe o 

ocenitvi 

 
 

5. Nadzor nad enološkimi 
sredstvi 
 

- Nadzor nad označevanjem in vsebnostjo aktivnih snovi 

6. Nadzor nad pooblaščenimi 
organizacijami 
 

- Nadzor nad analitskimi metodami, ocenjevanjem, 

izdajanjem odločb, vsebino odločb 

7. Nadzor nad izkrčitvijo 
vinogradov 

- Nadzor nad izkrčitvijo vinogradov, za katere je bila 

dodeljena pravica za ponovno posaditev 
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GOZDARSKA INŠPEKCIJA 

CILJI 
 

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

- izvajanja sečenj, gojitvenih in varstvenih ter drugih del v gozdovih, posebno pa  

izvajanja s predpisi o varstvu gozdov predpisanimi ukrepi za zatrtje prekomerna 

namnoženih populacij žuželk - podlubnikov; 

- nadzor subjektov, ki dajejo na trg gozdno lesne sortimente 

- posegov v gozd in gozdni prostor; 

- strokovne usposobljenosti izvajalcev del v gozdovih; 

- izvedbe del, ki so sofinancirana iz proračuna RS; 

- nedovoljene vožnje, nabiranja gliv v gozdu in nabiranja drugih gozdnih sadežev; 

- 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 dreves. 
 

 

PRAVNA PODLAGA 

Materialni predpisi 

Uredba EU št. 995/2010 o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in 
lesne proizvode z dne 20.10.2010 
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 in  24/15) 
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, 
57/12, 92/13 in 56/15) 
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) 
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14 in 47/15 – 
ZZSDT) 
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) 
 

Procesni zakoni 

Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07, 40/14) 
Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 
105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13) 
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Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 
– odl. US in 92/14 – odl. US) 
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). 

 

RAZPOLOŽLJIVI KADRI 

Ob upoštevanju obremenjenosti inšpektorjev, ki opravljajo gozdarsko in lovsko inšpekcijo, 

ugotavljamo, da je gozdarskih inšpektorjev 15 FTE.  

 

 

NALOGE 

Redni pregledi: 

- poostren nadzor nad izvajanjem sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del 

zaradi prekomerna namnožitve podlubnikov 

- nadzor usposobljenosti izvajalcev del v gozdovih, ki so se pojavili pri ugotovljenih 

kršitvah v inšpekcijskih postopkih in po evidenci poslovnega registra 

- nadzor subjektov, ki dajejo na trg gozdno lesne sortimente po sprejetem načrtu 

pregledov 

- nadzor vožnje z vozili v naravnem okolju in nadzor uresničevanja določil uredbe o 

varstvu samoniklih gliv– 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 – vsak inšpektor 2 nadzora 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 – vsak inšpektor 5 

nadzorov 
 
Nadzor izvajalcev del v gozdovih in nadzor izvora lesa in - nadzor subjektov, ki dajejo na trg 
gozdne lesne sortimente po sprejetem načrtu pregledov se bo izvajal preko celega leta. 
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 17. 12. 2016 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, kontrola izpolnjevanja evidenc v GGN in 

vodenja gozdnih kronik, kontrola izvršitve inšpekcijskih odločb.  

 

Izredni pregledi:  

inšpekcijsko delo pri ugotovljenih kršitvah zakonskih in podzakonskih določil po uradni 

dolžnosti ali na podlagi prijav državljanov. 
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Načrt dela v številkah: 

Število pregledov oziroma zapisnikov – 1.900 

Število prekrškovnih postopkov – 500 

Število opravljenih ur izven rednega delovnega časa – 100 

Število načrtovanih pregledov s policijo – 10 

Število načrtovanih pregledov s finančno upravo - 40 
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LOVSKA IN RIBIŠKA INŠPEKCIJA  
 
Določitev vsebin programa z natančno opredelitvijo merljivih ciljev in njihovih vsebin  2016 –  
inšpekcija za lovstvo in ribištvo. 
 
 

CILJI 
 

- Nadzor izvajanja koncesijskih pogodb pri upravljavcih lovišč in ribiških okolišev – 5 % 
upravljavcev ribiških okolišev. Nadzor koncesijskih pogodb pri upravljavcih lovišč bo 
razporejen preko celega leta v skladu z dogovorom z MKGP – 10% upravljavcev lovišč. 

- Izvajanje upravnih ukrepov (odločbe) zaradi izrednih posegov, ki se nanašajo na 
povečane obsege škod ali zaradi divjadi na ne lovnih površinah.  

- Nadzor izvajanja lovsko gojitvenih načrtov in ribiško gojitvenih načrtov – sodelovanje 
pri 50% 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, 
40% ostalih subjektov (ribarnice, trgovine…).  

- Sodelovanje pri skupnem nadzoru na področju ulova majhne pelagične ribe. 
Sodelovanje se bo izvajalo v okviru programa Agencije za nadzor ribištva, ki se pripravi 
za vsako leto posebej, predvideno pet tednov v letu 2016. Nadzor se izvaja v 
sodelovanju z nadzornimi službami iz Italije in Hrvaške. 

- Sprotno reševanje prijavljenih nepravilnosti na področju lovstva in ribištva. 
 
 

PRAVNA PODLAGA 
 

- Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RsS 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, 76/2015) 
- 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) 
- Uredba sveta (ES) št. 1224/2009 
- Izvedbena uredba komisije št. 404/2011 
- Uredba sveta št. 1962/2015 
- Uredba sveta (ES) št. 302/2009 
- Uredba sveta (ES) št. 1005/2008 
- Izvedbeni sklep komisije št. 156/2014 
- Uredba sveta št. 2847/1993 
- Uredba sveta št. 104/2000 
- Uredba sveta št. 2371/2002 
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NALOGE 
 

Operativna opredelitev nalog in približen obseg dela po posamezni inšpekciji bo opravljen po 
pregledu in pripravi poročila za leto 2015.  
 
Upošteva se sledeče kriterije pri določitvi subjektov nadzora: 
 

1.  Lovska inšpekcija 
 

- Ugotovitve pri  delu komisije za ocenitev odvzema za leto 2015 
- Izvrševanje sprejetih letnih načrtov. 
- Odvzem levih čeljustnic srnjadi za opravljanje DNK testa za določitev spola in 

posledično ugotavljanje pravilnosti načrtovanega odvzema v kategoriji srnjadi – srna 
2+. Število vzorcev bo določeno na podlagi prispele ponudbe usposobljenega 
izvajalca oz. laboratorija. 

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

- Nadzor izvajanja koncesijskih pogodb na podlagi kriterijev in določitev subjektov s 
strani resornega ministrstva. 

- 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: 
o divjad v ujetništvu, 
o izredni posegi, 
o škode – ne izvrševanje zakonskih obveznosti (ocena), 
o nepravilen odstrel. 

 
Poudarek pri nadzoru bo nadzor dela komisij za oceno odvzema. Na podlagi ocene 
odvzema po lovskih družinah se opravi celovita analiza izvajanja načrtovanih ukrepov za vse 
upravljavce lovišča, izvedba v obdobju januar – junij. V nadaljevanju leta bo poudarek na 
izvajanju nadzora izvajanja koncesijskih pogodb. Nadzor se bo pripravil v sodelovanju z 
resornim ministrstvom in se bo izvajal predvidoma v obdobju julij – december. 
 
            

2.   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. 
 
Poudarek delo bo na nadzoru izvajanja ribiških načrtov za preteklo leto in se bo izvajal preko 
celega leta. 
 
 

3.   Ribiška inšpekcija – morsko ribištvo 
 

- Določitev obseg nadzora gospodarskih ribičev na podlagi ribolovnih dni izvedenih 
(ladijski dnevniki) v predhodnem letu, količina ulova v predhodnem letu - 2015. 

- Kršitve, ki jih je obravnavala ribiška inšpekcija v predhodnem letu. 
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- Razporeda dela na podlagi načrta JDP – nadzor ulova plave ribe v Severnem 
Jadranu, v sodelovanju z ribiško inšpekcijo Hrvaške in Italije. Predviden obseg dela 
glede na leto 2015 je sodelovanje pri petih skupnih nadzorih to je pet tednov. 

- 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. 
 
Poudarek dela na nadzoru, ki bo usklajen z Agencijo za nadzor ribištva  na področju ulova 
malih pelagičnih  rib, glede ustreznega orodja, označevanja in prodaje. Poudarek pri 
inšpekcijskem nadzoru bo tudi na področju prodaje na celotnem področju države.  
 
 
 

RAZDELITEV DELA 
 
Redni in kontrolni pregledi naj bi obsegali 50% planiranega obsega del na področju lovske 
inšpekcije. Na področju sladkovodnega ribištva naj bi bil ta delež nekoliko večji, predvidoma 
okoli 50%. 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 40% 
načrtovanega dela, na področju sladkovodnega ribištva okoli 45%. 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. 

 

Izvedljivost načrtovanih del in ukrepov bo v veliki meri odvisna od ustrezne kadrovske 

zasedenosti. V letu 2015 je bilo zaradi dolgotrajnega bolniškega staleža dobršen del leta 

kadrovska zasedba močno okrnjena, zato obseg dela za leto 2015 ni bil v celoti izpolnjen. V 

kolikor se bo tak trend nadaljeval tudi v leto 2016, ni pričakovati, da bo planirani obseg dela 

izvršen.  
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enota Koper Nova 
gorica 

Kranj Ljubljana Novo 
mesto 

Celje UGI MB MS FTE 

LI 0 0 80% 230% 60% 80% 50% 0 0 5,0 

RI - 
slad. 

0 0 0 100% 0 50% 0 0 0 1,5 

RI -  
morje 

2 x 
100% 

0 0 0 1   0 0 0 0 3 

Skup. 2 FTE 0 0,8 FTE 3,3 FTE 1,6  FTE 1,3 FTE 0,5 0 0 9,5 
FTE 

FTE – zasedenost delovnega mesta za poln delovni čas 


