
 

Priloga 6: KATALOG KRŠITEV IN SANKCIJ 
 
Katalog kršitev in sankcij vključuje kršitve in sankcije za naslednje ukrepe PRP-ja: 
– izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, 
– kmetijsko okoljske ukrepe, 
– zgodnje upokojevanje. 
 
A.  Kršitve in sankcije pri ukrepu OMD-ja 
 
Upravičenec do plačila za ukrep OMD-ja, ki pred potekom petih let od prejema 
prvega izravnalnega plačila za ukrep OMD-ja preneha opravljati kmetijsko dejavnost 
na območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, mora vrniti izplačana 
plačila za ukrep OMD-ja. 
 
Če KMG ne izpolnjuje posamezne zahteve dobre kmetijske prakse, kot je določena v 
PRP-ju v poglavju 9.2.1 Dobra kmetijska praksa oziroma v Preglednici 41: Kriteriji za 
kontrolo ukrepov PRP, se plačila za ukrep OMD-ja znižajo za 20 odstotkov. 
 
Če je izračunana količina uporabljenega organskega dušika na KMG-ju večja od 170 
kg/ha kmetijskih zemljišč v uporabi, vendar manjša ali enaka od 185 kg/ha kmetijskih 
zemljišč v uporabi, se plačila za ukrep OMD-ja znižajo za 20 odstotkov. 
 
 
B.  Kršitve in sankcije pri ukrepih SKOP-a 
 
Če KMG ne izpolnjuje posamezne zahteve dobre kmetijske prakse, kot je določena v 
PRP-ju v poglavju 9.2.1 Dobra kmetijska praksa oziroma v Preglednici 41: Kriteriji za 
kontrolo ukrepov PRP, se plačila za vse ukrepe SKOP-a znižajo za 20 odstotkov. 
 
Če je izračunana količina uporabljenega organskega dušika na KMG-ju večja od 170 
kg/ha kmetijskih zemljišč v uporabi, vendar manjša ali enaka od 185 kg/ha kmetijskih 
zemljišč v uporabi, se plačila za vse ukrepe SKOP-a znižajo za 20 odstotkov. 
 
Če je izračunana obtežba z živino na KMG-ju pri ukrepih SKOP-a, razen pri ukrepu 
ohranjanja ekstenzivnega travinja in do 15.06.2006 pri ukrepu ohranjanja posebnih 
traviščnih habitatov, večja od 1,9 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi, vendar 
manjša ali enaka 2,1 GVŽ/ha kmetijskih zemljišč v uporabi, se plačila za ukrepe 
SKOP-a znižajo za 20 odstotkov. 
 
Če KMG ni izpolnilo predpisane obveznosti v zvezi z opravljenim minimalnim 
skupnim obsegom števila ur izobraževanja ali sodelovanjem pri demonstracijskem 
prikazu ali prireditvi, se plačila za vse ukrepe SKOP-a znižajo za 20 odstotkov. 
 
Če se število živali avtohtone ali tradicionalne pasme, ki je vključeno v ukrep reja 
avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali, zmanjša za več kot 5 odstotkov 
oziroma je manjše od 1 GVŽ-ja, mora upravičenec vrniti znesek, ki ustreza vsoti 
neupravičenih delov izplačanih plačil, ki so znižani za dopustna zmanjšanja števila 



 

živali, kot jih za posamezno leto izvajanja ukrepa določa vsakoletna uredba o plačilih 
za ukrepe PRP-ja. 
 
Če se površine zemljišč, ki jih je KMG vključilo v ukrep SKOP-a, zmanjšajo za več kot 
5 odstotkov oziroma v obsegu, kot ga določa 30. člen Uredbe Komisije (ES) št. 
796/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne 
skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega ter kontrolnega sistema, 
predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme 
neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o nekaterih shemah podpor 
za kmete (UL L št. 141 z dne 30.4.2004, str. 18, z vsemi spremembami), mora 
upravičenec vrniti znesek, ki ustreza vsoti neupravičenih delov izplačanih plačil, ki so 
znižani za dopustna zmanjšanja površin zemljišč, kot jih za posamezno leto izvajanja 
ukrepa SKOP-a določa vsakoletna uredba o plačilih za ukrepe PRP-ja. Ne glede na 
določbo prejšnjega stavka upravičencu ni potrebno vrniti tistih delov izplačanih plačil 
za površine, ki so zaradi prehoda na digitalne grafične oblike uradnih evidenc 
grbinastih travnikov, zavarovanih območij, osrednjega območja pojavljanja velikih 
zveri, ekološko pomembnih in vodovarstvenih območij izpadle iz teh evidenc. 
 
Če se kršitev pogojev v letu 2006 nanaša na ukrep SKOP-a, pri katerem je bila 
kršitev ugotovljena že v letu 2005, se zahtevek za ta ukrep zavrne in obveznost 
prekine, upravičenec pa mora vrniti že izplačana plačila za izvajanje ukrepa SKOP-a. 
 
 
C.  Zgodnje upokojevanje 
 
Kršitve in sankcije (pogodbene kazni) v obdobju izplačevanja rente, ki so vezane na 
prenosnika, so: 
– Če prenosnik med obdobjem izplačevanja rente ne omogoči inšpektorskega 

pregleda (ne sodeluje z inšpektorjem) se mu prekine izplačevanje rente za tri 
mesece. V primeru ponovitve te kršitve mora vrniti vso do takrat izplačano 
rento. 

– Če prenosnik, zaradi hude malomarnosti vloži napačne podatke oziroma 
navedbe se mu renta za leto 2006 ne izplača. V primeru namerno vloženih 
napačnih podatkov oziroma navedb se mu prekine izplačevanje rente še za 
naslednje leto. 

– Če se prenosnik še ukvarja s komercialnim kmetovanjem oziroma če se 
veljavne komercialne pogodbe še glasijo na prenosnika, se mu ob prvi 
ugotovljeni nepravilnosti prekine izplačevanje rente za obdobje dveh mesecev 
in ob drugi nepravilnosti za obdobje šestih mesecev. V primeru tretje ponovitve 
te nepravilnosti se prenosnika izključi iz ukrepa. 

– Če prenosnik v času prejemanja rente, do izpolnitve pogojev za pridobitev 
pokojnine po nacionalni shemi, ne plačuje prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, se mu prekine izplačevanje rente do ureditve situacije. 

– Če prenosnik, ko izpolni pogoje za pridobitev pokojnine po nacionalni shemi, 
ne vstopi v sistem upokojevanja po nacionalni shemi, se do ureditve situacije 
izplačevanje rente prekine. 



 

– Če prenosnik doma ne hrani kopije zahtevka, dokazil in potrdil, se mu 
izplačevanje rente prekine do ureditve situacije. 

 
Kršitve in sankcije (pogodbene kazni) v obdobju izplačevanja rente, ki so vezane na 
prevzemnika, so: 
– Če prevzemnik med obdobjem izplačevanja rente ne omogoči inšpektorskega 

pregleda (ne sodeluje z inšpektorjem) plača kazen v višini treh mesečnih rent. 
V primeru ponovitve te kršitve plača kazen v višini do takrat izplačane rente. 

– Če prevzemnik preneha s kmetovanjem na vseh prevzetih kmetijskih 
zemljiščih med trajanjem ukrepa (10 let), plača kazen v višini ene polovice do 
takrat izplačane rente. 

– Če se ugotovi odprodaja zemljišč, ki so predmet tega ukrepa brez odobritve 
agencije, prevzemnik plača kazen v višini zadnjih treh mesečnih rent. V 
primeru ponovitve te kršitve prevzemnik plača kazen v višini zadnjih šestih 
mesečnih rent. 

– Če prevzemnik na prevzetih kmetijskih zemljiščih ne kmetuje v skladu z načeli 
dobre kmetijske prakse, plača kazen v višini 20 odstotkov mesečne rente za 
obdobje od ugotovitve do odprave nepravilnosti. 

– Če prevzemnik v skladu s poslovnim načrtom v roku petih let ne izboljša 
ekonomske sposobnosti na prevzetem KMG-ju (če je to mogoče), plača kazen 
v višini šestih mesečnih rent. 

 
Vsako prenehanje izplačevanja rente zaradi ureditve situacije v obdobju izplačevanja 
rente se šteje v obdobje 10–letnega prejemanja rente. To pomeni, da se za mesece, 
za katere renta ni bila izplačana, 10–letno obdobje prejemanja rente ne podaljša. 


