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kot prekrškovnega organa 

na področju nepoštenih praks
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živilskimi proizvodi

Jasna Pleteršek



Pravna podlaga

o Zakon o kmetijstvu (Zkme-1)

o Novela Zkme-1B (2014) – nadzor in odločanje v 

prekrškovnih postopkih

o Novela Zkme-1E (2018) – določnejša opredelitev 

znatne tržne moči in razširitev seznama nedovoljenih 

ravnanj 

o Novela Zkme-1F (2021) – implementacija Direktive 

(EU) 2019/633 

o Odločba Ustavnega sodišča RS, št.: U-I-491/18-28 

z dne 6. 5. 2021



Kršitev 

61f. ali 61g. člena ZKme-1

o 177a. člen Zkme-1 – globa do 0,25 odstotka letnega

prometa podjetja ustvarjenega v RS v predhodnem

poslovnem letu oziroma od 5.000 do 10.000 EUR za

odgovorne osebe

o 1. odst. 61f. člen Zkme-1 – generalna klavzula

o 4. odst. 61f. člen Zkme-1 - 27 taksativno naštetih 

nedovoljenih ravnanj 

o 61g. člen Zkme-1– pisnost pogodb 



Izdane prekrškovne odločbe

v 2020 in 2021 glede na obravnavane kršitve

Kršitelj Vrsta kršitve
Izrečene globe                            

(v EUR)
Skupni 

znesek  

izrečene 

globe (v EUR)Podjetje Nedovoljeno ravnanje
Pravna 

oseba

Odgovorna 

oseba

1

neizpolnjevanje obveznosti 

glede pisne oblike pogodbe, 

sklenitve pogodbe pred dobavo 

blaga in obveznih sestavin 

pogodbe iz 61g. člena ZKme-1

22.400,00 5.000,00 27.400,00

2
nespoštovanje plačilnih rokov 

iz Zkme-1
33.400,00 10.000,00 43.400,00

3

neizpolnjevanje obveznosti 

glede pisne oblike pogodbe, 

sklenitve pogodbe pred dobavo 

blaga in obveznih sestavin 

pogodbe iz 61g. člena ZKme-1

98.061,97 
10.000,00

10.000,00
118.061,97



1. primer  

o Kršiteljica pravna oseba: trgovsko podjetje, 111 

milijonov EUR letnega prometa 

o Druga pogodbena stranka: podjetje s prehranskimi 

dopolnili, 200 tisoč EUR letnega prometa 

 Poslovanje brez pred dobavo blaga sklenjene pisne 

oblike pogodbe v verigi preskrbe s hrano; po sklenitvi 

pisne pogodbe pa ta ni vsebovala vseh obveznih 

zakonskih sestavin – okvirnega cenika blaga 



2. primer

• Kršiteljica pravna oseba: trgovsko podjetje, 67 

milijonov EUR letnega prometa 

• Drugi pogodbeni stranki: mesnopredelovalni podjetji, 

21 in 29 milijonov EUR letnega prometa

 Plačila hitro pokvarljivih živil (sveže meso in mesni 

izdelki) v rokih daljših od 45 dni (tudi do 76 dni)



3. primer

• Kršiteljica pravna oseba: trgovsko podjetje, 470 

milijonov EUR letnega prometa 

• Drugi pogodbeni stranki: podjetji, ki se ukvarjata s 

pridelavo sadja in zelenjave, 4 milijone in 900 tisoč 

EUR letnega prometa 

 Poslovanje brez sklenjene pisne oblike pogodbe (na 

podlagi ponudb, naročilnic in splošnih pogojev 

poslovanja)



Hvala za vašo pozornost!


