
Priloga 4: Katalog kršitev in sankcij 

 

Katalog kršitev in sankcij za ukrepe osi 2 iz PRP-ja 2007–2013 vključuje kršitve in sankcije za: 

– izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, 

– kmetijsko okoljska plačila (23 podukrepov KOP-a), 

– minimalne zahteve za uporabo gnojil, 

– minimalne zahteve za uporabo fitofarmacevtskih sredstev, 

– zahteve glede gnojenja s fosforjem iz živinskih gnojil. 

 

A. Kršitve in sankcije pri ukrepu OMD-ja 

 

Upravičenec do plačila za ukrep OMD-ja na podlagi PRP-ja 2007–2013, ki pred potekom petih let, šteto od 

leta za katero je prejel prvo izravnalno plačilo za ukrep OMD-ja na podlagi PRP-ja 2007–2013, preneha 

opravljati kmetijsko dejavnost na območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, mora vrniti 

izplačana plačila, ki jih je prejel za ukrep OMD-ja na podlagi PRP-ja 2007–2013. 

 

B. Kršitve in sankcije pri podukrepih KOP-a 

 

(1) Če KMG za tekoče leto ne izpolnjuje pogojev upravičenosti za posamezen podukrep KOP-a, razen 

pogojev upravičenosti v zvezi z velikostjo prijavljene površine ali številom prijavljenih živali ter zahtev 

navzkrižne skladnosti oziroma zahtev iz točk C., D. in E. iz te priloge, določenih v PRP-ju 2007–2013 

oziroma v uredbi, ki ureja plačila za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 

obdobje 2007–2013 v letih 2007–2013 (v nadaljnjem besedilu: uredba za ukrepe osi 2), se zahtevek za ta 

podukrep KOP-a za tekoče leto zniža ali zavrne. 

 

(2) V skladu z 18. členom Uredbe 1975/2006/ES so kršitve razdeljene v štiri skupine, pri čemer se za 

ugotovljeno istovrstno kršitev plačila znižajo kot sledi: 

 

Skupina kršitev 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto 

I. 5% 20% 40% 100% 100% 

II. 20% 40% 100% 100% 100% 

III. 40% 100% 100% 100% 100% 

IV. 100% 100% 100% 100% 100% 

 
(3) Če je v tekočem letu pri določenem podukrepu KOP-a ugotovljenih več kršitev, se za ta podukrep uporabi 

znižanje z najvišjim odstotkom znižanja plačila. 

 

(4) Posamezna kršitev, ki se upošteva kot kršitev za celoten podukrep KOP-a, se v prvem letu ugotovljene 

kršitve sankcionira kot sledi: 

 

Skupina 
kršitev 

Opis neizpolnjene obveznosti ali neupoštevanega merila/pogoja 
Znižanje 

plačila v 1. 
letu(%) 

Podukrep 
KOP-a 

I. Fitofarmacevtska sredstva se ne uporabljajo na osnovi prognoze, kjer le-ta 
obstaja. 

5 KOL, ZEL, 
TSA, SOR 

 Kmetovanje se ne izvaja v skladu s tehnološkimi navodili za integrirano 
pridelavo in pravilnikom, ki ureja integrirano pridelavo. 

5 IPL, IPS, 
IVG, IVR 

 Kmetovanje se ne izvaja v skladu s pravilnikom, ki ureja ekološko 
pridelavo. 

5 EK 

 Za skupno rabo planine ali planinskega pašnika ni izdelan pašni red 
(potreben je samo, če planino uporablja več KMG-jev). 

5 PP, PPP 

II. Dnevnik paše se ne vodi. 20 EKP 

 Na pa pašniku se pojavljajo znaki preobremenjenosti ali degradiranosti 
površin. 

20 EKP 

 Načrt ureditve pašnika in paše ni izdelan. 20 EKP 

 Obdobje paše znotraj čredinke presega 90 normalnih pašnih dni. 20 EKP 

 Paša na površini, ki je vključena v podukrep, traja manj kot 60 pašnih dni. 20 EKP 

 Pojavljajo se znaki preobremenjenosti in degradiranosti. 20 EKP 

 Petletni kolobar se ne izvaja na vseh njivskih površinah. 20 KOL, IPL 



 

Skupina 
kršitev 

Opis neizpolnjene obveznosti ali neupoštevanega merila/pogoja 
Znižanje 

plačila v 1. 
letu(%) 

Podukrep 
KOP-a 

 V podukrep niso vključene vse njivske površine. 20 KOL, IPL 

 Evidenca o nakupu krme in krmil se ne vodi. 20 PAS, REJ 

 KMG, od katerega je bila odkupljena koruzna silaža, ni vključeno v 
integrirano ali ekološko pridelavo. 

20 PAS, REJ 

 Za krmo, kupljeno na trgu evidenci o nakupu krme in krmil nista priložena 
račun in deklaracija. 

20 PAS, REJ 

 Organizirana je sezonska paša živali z vsakodnevnim vračanjem živali v 
domačo oskrbo. 

20 PP, PPP 

 Po zaključku pašne sezone na planinskem pašniku ni opravljeno ročno 
čiščenje grmičevja in plevelov. 

20 PP, PPP 

 Pri planinski paši s pastirjem pastir na planini ni stalno prisoten. 20 PPP 

 S pastirjem ni sklenjena pogodba (vložen je zahtevek za podukrep KOP-a 
214-II/1 planinska paša s pastirjem, ni pa priložena pogodba s pastirjem). 

20 PPP 

 Evidence o vseh delovnih opravilih, ki se izvajajo pri podukrepu, se ne 
vodijo oziroma ne hranijo. 

20 VSI 

 Izobraževalni program v obsegu najmanj štiri ure letno ni opravljen. 20 VSI 

 Upravičenec nima gnojilnega načrta veljavnega za leto vlaganja zahtevka 
na podlagi analize tal, ki ni starejša od petih let (potrebno le, če se gnoji z 
mineralnimi gnojili). 

20 VSI 

 Na površinah, ki ležijo na vodovarstvenem območju se ne izvaja vsaj en 
podukrep KOP-a. 

20 VVO 

 Zasnova petletnega kolobarja ni izdelana že ob vstopu v podukrep. 20 ZEL, IPL, 
SOR, VVO 

III. Uporabljajo se mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik. 40 EKP 

 Uporabljajo se fitofarmacevtska sredstva. 40 GRB, ETA, 
EKP, HAB, 
MET, STE, 

VTR 

 Uporabljajo se mineralna gnojila. 40 GRB, ETA, 
EKP, HAB, 
MET, STE, 

VTR 

 Zasnova petletnega kolobarja ob vstopu v podukrep ni izdelana za vse 
njivske površine. 

40 KOL 

 Količina uporabljenega dušika presega vrednost iz stolpca »Skupni dušik 
za podukrepe*« iz preglednice 2 priloge 1 iz uredbe za ukrepe osi 2. 

40 IPS, IVG, 
IVR, S35, 
S50, TSA, 
V30, V40, 
SOR, REJ 

 Količina uporabljenega dušika iz mineralnih gnojil presega 170 kg/ha letno 
oziroma vrednost iz stolpca »Skupni dušik (standard)« iz preglednice 2 
priloge 1 iz uredbe za ukrepe osi 2, če je ta vrednost manjša od 170 kg/ha 
letno. 

40 KOL, ZEL, 
IPL 

 Pri pridelavi pšenice, rži, ječmena, ovsa in tritikale se uporabljajo regulatorji 
rasti. 

40 KOL, ZEL, 
SOR 

 Na KMG-ju nakup krmnih mešanic, žit, oljnih tropin in druge močne krme 
presega 1.200 kg na GVŽ letno pri govedu, konjih in drobnici, 2.100 kg na 
GVŽ letno pri prašičih, 7.000 kg na GVŽ letno pri kokoših nesnicah, 6.500 
kg na GVŽ letno pri pitovnih piščancih in 4.000 kg na GVŽ letno pri purah. 

40 PAS, REJ 

 Uporablja se krma in krmni dodatki, ki vsebujejo gensko spremenjene 
organizme oziroma izdelke pridobljene iz njih. 

40 PAS, REJ 

 Količina vnesenega bakra presega 6 kg/ha letno. 40 V30, V40 

 Uporaba insekticidov proti gozdnemu sukaču ni ustrezna. 40 V30, V40 

 Uporaba predpisanih fungicidov ni ustrezna. 40 V30, V40 

 Uporaba predpisanih herbicidov ni ustrezna. 40 V30, V40 

 KMG proizvaja presežke živinskih gnojil. 40 VSI 

 Enkratni odmerek dušika na posamezni površini z zahtevkom VVO 
presega 30 kg N/ha. 

40 VVO 

IV. Uporabljajo se fitofarmacevtska sredstva, ki niso dovoljena v ekološki 
pridelavi. 

100 PP, PPP, 
VVO 

 Uporabljajo se gnojila, ki niso dovoljena v ekološki pridelavi. 100 PP, PPP, 
VVO 

 Uporablja se blato iz čistilnih naprav, mulj in ostanki iz ribogojnic. 100 VSI 

 Uporablja se kompost, ki ni pridelan na KMG-ju. 100 VSI 

 Upravičenec ne omogoči oziroma ne dovoli vpogleda v ustrezno 100 VSI 



 

Skupina 
kršitev 

Opis neizpolnjene obveznosti ali neupoštevanega merila/pogoja 
Znižanje 

plačila v 1. 
letu(%) 

Podukrep 
KOP-a 

dokumentacijo na KMG-ju oziroma dostopa do kmetijskih zemljišč in 
zgradb za namene IAKS in kontrole izvajanja podukrepov KOP-a 
(upravičenec ne omogoči inšpekcijskega pregleda). 

 Upravičenec ni pridobil certifikata o integrirani pridelavi. 100 IPL, IPS, 
IVG, IVR 

 Upravičenec ni pridobil certifikata oziroma potrdila za ekološko pridelavo 
oziroma predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil. 

100 EK 

 Ne uporablja se le na KMG pridelana organska masa (odpadki). 100 VVO 
 

KOL Ohranjanje kolobarja V30 Strmi vinogradi z nagibom 30-40 odstotkov 
ZEL Ozelenitev njivskih površin V40 Strmi vinogradi z nagibom nad 40 odstotkov 
IPL Integrirano poljedelstvo PAS Reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali 
IPS Integrirano sadjarstvo SOR Pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin 
IVG Integrirano vinogradništvo REJ Sonaravna reja domačih živali 
IVR Integrirano vrtnarstvo ETA Ohranjanje ekstenzivnega travinja 
EK Ekološko kmetovanje EKP Ohranjanje ekstenzivnih kraških pašnikov 
PP Planinska paša brez pastirja ZVE Reja domačih živali v osrednjem območju pojavljanja velikih zveri 
PPP Planinska paša s pastirjem HAB Ohranjanje posebnih traviščnih habitatov 
S35 Košnja strmih travnikov z nagibom 35-50 odstotkov MET Ohranjanje traviščnih habitatov metuljev 
S50 Košnja strmih travnikov z nagibom nad 50 

odstotkov 
STE Ohranjanje steljnikov 

GRB Košnja grbinastih travnikov VTR Ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na območjih Natura 
2000 

TSA Travniški sadovnjaki VVO Pokritost tal na vodovarstvenem območju 
 

 

(5) Če je pri podkrepu 214-I/1 ohranjanje kolobarja v petem letu obveznosti izvajanja tega podukrepa z 

administrativno kontrolo ugotovljeno, da so kršene zahteve, da: 

– morajo biti v petletni kolobar vključene najmanj tri različne poljščine, 

– delež žit v petletnem kolobarju ne sme presegati 60 odstotkov, 

– morajo biti v petletnem kolobarju vsaj enkrat prisotne metuljnice, 

 

se te kršitve v petem letu sankcionirajo z 20 odstotnim znižanjem plačila. 

 

(6) Pri podukrepu 214-I/4 integrirano sadjarstvo se zmanjšanje v ta podukrep vključene površine zaradi 

obnove sadovnjaka ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni, če: 

– površina ni zasajena s sadno vrsto le nekaj mesecev in je sadovnjak obnovljen ter podatki o 

sadovnjaku in sadilnem materialu vpisani v RKG v tekočem letu, vendar najpozneje en dan pred 

elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge. Nosilec KMG-ja je upravičen do plačila za ta podukrep za 

tekoče leto, če prejme certifikat organizacije za kontrolo in certificiranje, ki potrjuje, da na 

nezasajenih površinah ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja 

integrirano pridelavo sadja; 

– obnova izkrčene površine sadovnjaka sledi po datumu oddaje zbirne vloge tekočega leta, vendar ne 

kasneje kot v dveh letih od krčitve. Nosilec KMG-ja za površine v mirovanju v obdobju do ponovne 

zasaditve sadovnjaka ni upravičen do plačila za ta podukrep, mora pa za posamezno leto v obdobju 

mirovanja prejeti certifikat organizacije za kontrolo in certificiranje, ki potrjuje, da na površinah v 

mirovanju ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja integrirano 

pridelavo sadja. Če po končanem obdobju mirovanja upravičenec tega podukrepa ne izvaja, 

agencija upravičenca izključi iz nadaljnjega izvajanja podukrepa in zahteva vračilo že izplačanih 

plačil v preteklih letih. 

 

(7) Pri podukrepu 214-I/5 integrirano vinogradništvo se zmanjšanje v ta podukrep vključene površine zaradi 

obnove vinograda ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni, če: 

– površina ni zasajena z vinsko trto le nekaj mesecev in je vinograd obnovljen ter podatki o vinogradu 

in sadilnem materialu vpisani v RKG v tekočem vinskem letu, vendar najpozneje en dan pred 

elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge. Nosilec KMG-ja je upravičen do plačila za ta podukrep za 

tekoče leto, če prejme certifikat organizacije za kontrolo in certificiranje, ki potrjuje, da na 

nezasajenih površinah ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja 

integrirano pridelavo grozdja in vina; 

– obnova izkrčene površine vinograda sledi po datumu oddaje zbirne vloge tekočega vinskega leta, 

vendar ne kasneje kot v dveh vinskih letih od krčitve. Nosilec KMG-ja za površine v mirovanju v 

obdobju do ponovne zasaditve vinograda ni upravičen do plačila za ta podukrep, mora pa za 



 

posamezno leto v obdobju mirovanja prejeti certifikat organizacije za kontrolo in certificiranje, ki 

potrjuje, da na površinah v mirovanju ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, 

ki ureja integrirano pridelavo grozdja in vina. Če po končanem obdobju mirovanja upravičenec tega 

podukrepa ne izvaja, agencija upravičenca izključi iz nadaljnjega izvajanja podukrepa in zahteva 

vračilo že izplačanih plačil v preteklih letih. 

 

(8) Pri podukrepu 214-I/7 ekološko kmetovanje se zmanjšanje v ta podukrep vključene površine zaradi 

obnove: 

1.  sadovnjaka ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni, če: 

– površina ni zasajena s sadno vrsto le nekaj mesecev in je sadovnjak obnovljen ter podatki o 

sadovnjaku in sadilnem materialu vpisani v RKG v tekočem letu, vendar najpozneje en dan 

pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge. Nosilec KMG-ja je upravičen do plačila za ta 

podukrep za tekoče leto, če prejme certifikat ali potrdilo organizacije za kontrolo in 

certificiranje, ki potrjuje, da na nezasajenih površinah ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v 

nasprotju s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma 

živil; 

– obnova izkrčene površine sadovnjaka sledi po datumu oddaje zbirne vloge tekočega leta, 

vendar ne kasneje kot v dveh letih od krčitve. Nosilec KMG-ja za površine v mirovanju v 

obdobju do ponovne zasaditve sadovnjaka ni upravičen do plačila za ta podukrep, mora pa za 

posamezno leto v obdobju mirovanja prejeti certifikat ali potrdilo organizacije za kontrolo in 

certificiranje, ki potrjuje, da na površinah v mirovanju ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v 

nasprotju s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma 

živil. Če po končanem obdobju mirovanja upravičenec tega podukrepa ne izvaja, agencija 

upravičenca izključi iz nadaljnjega izvajanja podukrepa in zahteva vračilo že izplačanih plačil v 

preteklih letih. 

2.  vinograda ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni, če: 

– površina ni zasajena z vinsko trto le nekaj mesecev in je vinograd obnovljen ter podatki o 

vinogradu in sadilnem materialu vpisani v RKG v tekočem vinskem letu, vendar najpozneje en 

dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge. Nosilec KMG-ja je upravičen do plačila za 

ta podukrep za tekoče leto, če prejme certifikat ali potrdilo organizacije za kontrolo in 

certificiranje, ki potrjuje, da na nezasajenih površinah ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v 

nasprotju s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma 

živil; 

– obnova izkrčene površine vinograda sledi po datumu oddaje zbirne vloge tekočega vinskega 

leta, vendar ne kasneje kot v dveh vinskih letih od krčitve. Nosilec KMG-ja za površine v 

mirovanju v obdobju do ponovne zasaditve vinograda ni upravičen do plačila za ta podukrep, 

mora pa za posamezno leto v obdobju mirovanja prejeti certifikat ali potrdilo organizacije za 

kontrolo in certificiranje, ki potrjuje, da na površinah v mirovanju ni izvajal kakršnih koli 

ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih 

pridelkov oziroma živil. Če po končanem obdobju mirovanja upravičenec tega podukrepa ne 

izvaja, agencija upravičenca izključi iz nadaljnjega izvajanja podukrepa in zahteva vračilo že 

izplačanih plačil v preteklih letih. 

3.  travniškega sadovnjaka ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni, če: 

– površina ni zasajena s sadno vrsto le nekaj mesecev in je travniški sadovnjak obnovljen ter 

podatki o travniškem sadovnjaku in sadilnem materialu vpisani v RKG v tekočem letu, vendar 

najpozneje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge. Nosilec KMG-ja je 

upravičen do plačila za ta podukrep za tekoče leto, če prejme certifikat ali potrdilo organizacije 

za kontrolo in certificiranje, ki potrjuje, da na nezasajenih površinah ni izvajal kakršnih koli 

ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih 

pridelkov oziroma živil; 

– obnova izkrčene površine travniškega sadovnjaka sledi po datumu oddaje zbirne vloge 

tekočega leta, vendar ne kasneje kot v dveh letih od krčitve. Nosilec KMG-ja za površine v 

mirovanju v obdobju do ponovne zasaditve travniškega sadovnjaka ni upravičen do plačila za 

ta podukrep, mora pa za posamezno leto v obdobju mirovanja prejeti certifikat ali potrdilo 

organizacije za kontrolo in certificiranje, ki potrjuje, da na površinah v mirovanju ni izvajal 

kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo 



 

kmetijskih pridelkov oziroma živil. Če po končanem obdobju mirovanja upravičenec tega 

podukrepa ne izvaja, agencija upravičenca izključi iz nadaljnjega izvajanja podukrepa in 

zahteva vračilo že izplačanih plačil v preteklih letih. 

 

(9) Pri podukrepu 214-II/4 travniški sadovnjaki se zmanjšanje v ta podukrep vključene površine zaradi 

obnove travniškega sadovnjaka ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni, če: 

– površina ni zasajena s sadno vrsto le nekaj mesecev in je travniški sadovnjak obnovljen ter podatki o 

travniškem sadovnjaku in sadilnem materialu vpisani v RKG v tekočem letu, vendar najpozneje en 

dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge, pri čemer je nosilec KMG-ja upravičen do plačila 

za ta podukrep za tekoče leto; 

– obnova izkrčene površine travniškega sadovnjaka sledi po datumu oddaje zbirne vloge tekočega 

leta, vendar ne kasneje kot v dveh letih od krčitve, pri čemer nosilec KMG-ja za površine v mirovanju 

v obdobju do ponovne zasaditve travniškega sadovnjaka ni upravičen do plačila za ta podukrep. Če 

po končanem obdobju mirovanja upravičenec tega podukrepa ne izvaja, agencija upravičenca 

izključi iz nadaljnjega izvajanja podukrepa in zahteva vračilo že izplačanih plačil v preteklih letih. 

 

(10) Pri podukrepu 214-II/5 strmi vinogradi se zmanjšanje v ta podukrep vključene površine zaradi obnove 

vinograda ne upošteva kot kršitev in sankcij ni, če: 

– površina ni zasajena z vinsko trto le nekaj mesecev in je vinograd obnovljen ter podatki o vinogradu 

in sadilnem materialu vpisani v RKG v tekočem vinskem letu, vendar najpozneje en dan pred 

elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge, pri čemer je nosilec KMG-ja upravičen do plačila za ta 

podukrep za tekoče leto; 

– obnova izkrčene površine vinograda sledi po datumu oddaje zbirne vloge tekočega vinskega leta, 

vendar ne kasneje kot v dveh vinskih letih od krčitve, pri čemer nosilec KMG-ja za površine v 

mirovanju v obdobju do ponovne zasaditve vinograda ni upravičen do plačila za ta podukrep. Če po 

končanem obdobju mirovanja upravičenec tega podukrepa ne izvaja, agencija upravičenca izključi iz 

nadaljnjega izvajanja podukrepa in zahteva vračilo že izplačanih plačil v preteklih letih. 

 

(11) Če se število živali posamezne vrste, ki jih je KMG v tekočem letu vključil v podukrep 214-II/6 reja 

avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali, glede na leto vstopa v ta podukrep zmanjša za več kot 10 

odstotkov oziroma je število živali, ki so vključene v ta podukrep manjše od 1 GVŽ-ja, mora upravičenec 

vrniti znesek, ki ustreza vsoti neupravičenih delov že izplačanih plačil. Če ena žival posamezne vrste 

predstavlja več kot 10 odstotkov vseh živali te vrste vključenih v ta podukrep, se število živali te vrste glede 

na leto vstopa v ta podukrep v obdobju petletne obveznosti lahko zmanjša za eno žival. 

 

(12) Če se površine zemljišč, ki jih je KMG v tekočem letu vključil v podukrep KOP-a, glede na leto vstopa v 

ta podukrep zmanjšajo za več kot 10 odstotkov, mora upravičenec vrniti znesek, ki ustreza vsoti 

neupravičenih delov že izplačanih plačil. Ne glede na določbo prejšnjega stavka, upravičencu ni potrebno 

vrniti tistih delov izplačanih plačil za površine, ki so zaradi sprememb uradnih evidenc območij grbinastih 

travnikov, osrednjega območja pojavljanja velikih zveri, ekološko pomembnih območij, osrednjih območij 

pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na Naturi 2000 in najožjih vodovarstvenih območij, v celoti ali 

delno izpadle iz teh evidenc, in v primeru zmanjšanja površin zaradi priznanega pojava koruznega hrošča. 

 

(13) Pri podukrepih KOP-a, pri katerih je pogoj za upravičenost do plačila tudi celoletno vzdrževanje 

zahtevane obtežbe z živino na KMG-ju, se zmanjšanje obtežbe pod dovoljeno spodnjo mejo ne upošteva kot 

kršitev pogojev in sankcij ni, če nosilec KMG-ja neizpolnjevanje pogoja pisno sporoči agenciji v roku 10 

delovnih dni od dneva neizpolnjevanja tega pogoja ter priloži ustrezna dokazila o obnovi hleva, in če obnova 

hleva: 

– traja le nekaj mesecev, tako da je pogoj glede spodnje meje obtežbe izpolnjen najpozneje en dan 

pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge za tekoče leto, pri čemer je nosilec KMG-ja upravičen 

do plačila za ta podukrep za tekoče leto; 

– sledi po datumu oddaje zbirne vloge tekočega leta, tako da je pogoj glede spodnje meje obtežbe 

izpolnjen najpozneje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge za naslednje leto. 

Nosilec KMG-ja v obdobju mirovanja do ponovnega izpolnjevanja pogoja glede spodnje meje 

obtežbe ni upravičen do plačila za ta podukrep. Če po končanem obdobju mirovanja upravičenec 



 

tega podukrepa ne izvaja, agencija upravičenca izključi iz nadaljnjega izvajanja podukrepa in 

zahteva vračilo že izplačanih plačil v preteklih letih. 

 

(14) Pri podukrepih KOP-a, pri katerih je pogoj za upravičenost do plačila tudi celoletno vzdrževanje 

minimalne zahtevane obtežbe z živino na KMG-ju, se obtežba preverja v skladu s predpisom, ki ureja 

izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto. Če ob tem preverjanju obtežbe pogoj glede zahtevane 

spodnje meje obtežbe za tekoče leto ni izpolnjen: 

– enkrat, se plačilo za tekoče leto zniža za 5 odstotkov, 

– dvakrat, se plačilo za tekoče leto zniža za 20 odstotkov, 

– trikrat, se plačilo za tekoče leto zniža za 40 odstotkov, 

– štirikrat ali večkrat, se plačilo za tekoče leto ne dodeli. 

 

(15) Če je za tekoče leto zgornja meja obtežbe z živino na KMG-ju pri podukrepih KOP-a, razen pri 

podukrepu 214-II/9 Ohranjanje ekstenzivnega travinja, ki se preverja v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo 

ukrepov kmetijske politike za tekoče leto, večja od 1,9 GVŽ-ja/ha, vendar manjša ali enaka 2,1 GVŽ-ja/ha: 

– enkrat, se plačilo za tekoče leto zniža za 5 odstotkov, 

– dvakrat, se plačilo za tekoče leto zniža za 20 odstotkov, 

– trikrat, se plačilo za tekoče leto zniža za 40 odstotkov, 

– štirikrat ali večkrat, se plačilo za tekoče leto ne dodeli. 

 

(16) Če je za tekoče leto zgornja meja obtežbe z živino na KMG-ju pri podukrepu 214-II/9 Ohranjanje 

ekstenzivnega travinja, ki se preverja v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za 

tekoče leto, večja od 0,5 GVŽ-ja/ha, vendar manjša ali enaka 0,6 GVŽ-ja/ha: 

– enkrat, se plačilo za tekoče leto zniža za 5 odstotkov, 

– dvakrat, se plačilo za tekoče leto zniža za 20 odstotkov, 

– trikrat, se plačilo za tekoče leto zniža za 40 odstotkov, 

– štirikrat ali večkrat, se plačilo za tekoče leto ne dodeli. 

 

(17) Pri podukrepu KOP-a se zmanjšanje v ta podukrep vključene površine, ki se začasno ne uporablja 

zaradi gradnje infrastrukture, ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni, če: 

– podukrepa ni mogoče izvajati le nekaj mesecev in je površina sanirana ter podatki o tej površini 

vpisani v RKG v tekočem letu, vendar najpozneje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne 

vloge, pri čemer je nosilec KMG-ja upravičen do plačila za ta podukrep za tekoče leto; 

– sanacija površine sledi po datumu oddaje zbirne vloge tekočega leta, vendar ne kasneje kot v dveh 

letih od začetka gradnje infrastrukture, pri čemer nosilec KMG-ja za površino v mirovanju v obdobju 

do zaključka sanacije te površine ni upravičen do plačila za ta podukrep. Če po končanem obdobju 

mirovanja upravičenec tega podukrepa ne izvaja, agencija upravičenca izključi iz nadaljnjega 

izvajanja podukrepa in zahteva vračilo že izplačanih plačil v preteklih letih. 

 

(18) Če upravičenec v posameznem letu za izvajanje podukrepa KOP-a ne uveljavlja plačil, se to ne 

upošteva kot kršitev in sankcij ni, razen v primeru kršitev pogojev pri izvajanju tega podukrepa, razen zahtev 

navzkrižne skladnosti oziroma zahtev iz točk C., D. in E. iz te priloge, določenih v PRP-ju 2007–2013 

oziroma v uredbi za ukrepe osi 2, ugotovljenih z administrativno kontrolo oziroma s kontrolo na kraju samem. 

Te kršitve agencija sankcionira v skladu z določbami te priloge. 

 

(19) Če upravičenec za tekoče leto ne uveljavlja plačila za podukrep KOP-a in na agencijo v skladu z uredbo 

za ukrepe osi 2 ne vloži obveznih sestavin zbirne vloge, se to upošteva kot kršitev vseh pogojev pri izvajanju 

podukrepa KOP-a. 

 

(20) Če upravičenec, ki uveljavlja primere višje sile ali izrednih okoliščin, začasno prekine z izvajanjem 

podukrepov KOP-a in na agencijo v skladu z uredbo za ukrepe osi 2 ne vloži obveznih sestavin zbirne vloge, 

se to upošteva kot kršitev vseh pogojev pri izvajanju podukrepov KOP-a, razen tistih pogojev, ki jih zaradi 

priznanega primera višje sile ne more izpolnjevati. 

 

C. Kršitve in sankcije minimalnih zahtev za uporabo gnojil 

 



 

PODROČJE A: Varovanje okolja 

 
Predpis ES Zahteve iz predpisov ES, 

ki se upoštevajo pri 
navzkrižni skladnosti 

Nacionalni 
predpisi 
Republike 
Slovenije, ki 
povzemajo 
zahteve iz 
predpisov ES 

Izvajanje zahtev 
iz nacionalnih 
predpisov na 
ravni KMG 

Zahteve iz 
nacionalnih 
predpisov, ki jih 
mora izpolnjevati 
upravičenec in 
jih preverja 
kontrolor 

Stopnja kršitve 
zahtev iz 
nacionalnih 
predpisov, 
izražena z oceno 

Direktiva 
Sveta z dne 
12. decembra 
1991 o 
varstvu voda 
pred 
onesnaževanj
em z nitrati iz 
kmetijskih 
virov (91/676 
EGS) (UL L 
št. 375 z dne 
31.12.1991, 
str. 1) 

Člen 4 
1. Države članice za 
zagotovitev splošne ravni 
varstva pred 
onesnaževanjem za vse 
vode v dveh letih po 
notifikaciji te direktive 
sprejmejo naslednje 
ukrepe: 
(a) izdelajo kodeks ali 
kodekse dobre kmetijske 
prakse, ki jih bodo kmetje 
izvajali prostovoljno in naj 
bi vključevali določbe, ki 
zajemajo vsaj točke iz 
Priloge II A. 
 
Člen 5 
1. Države članice za 
uresničitev ciljev iz člena 
1 v dveh letih po prvem 
imenovanju iz člena 3(2) 
ali v enem letu od 
vsakega dodatnega 
imenovanja iz člena 3(4) 
izdelajo delovne 
programe za imenovana 
ranljiva območja. 
4. Delovni programi se 
izvedejo v štirih letih od 
izdelave in so sestavljeni 
iz naslednjih obvezujočih 
ukrepov: 
(a) ukrepov iz Priloge III; 
(b) ukrepov, ki so jih 
države članice predpisale 
v kodeksu (-ih) dobre 
kmetijske prakse, 
izdelanih skladno s 
členom 4, razen tistih, ki 
so bili nadomeščeni z 
ukrepi iz Priloge III. 

PRP 2007-
2013 (Odločba 
Komisije z dne 
10.9.2007 o 
odobritvi 
programa 
razvoja 
podeželja 
Slovenije za 
programsko 
obdobje 2007-
2013, št. CCI 
2007 SI 06 
RPO 001), z 
vsemi 
spremembami 

KMG mora voditi 
evidenco 
uporabe 
živinskih gnojil iz 
katere morajo 
biti razvidni 
najmanj količina 
in vrsta 
živinskega 
gnoja, čas 
gnojenja ter 
podatki o 
površini, kjer se 
ta gnojila 
uporabljajo. 

KMG mora voditi 
evidenco 
uporabe 
živinskih gnojil iz 
katere morajo 
biti razvidni 
najmanj podatki 
o: GERK-PID-u 
in domačem 
imenu GERK-a, 
količini in vrsti 
živinskega gnoja 
ter času 
gnojenja. 
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PRP 2007-
2013 (Odločba 
Komisije z dne 
10.9.2007 o 
odobritvi 
programa 
razvoja 
podeželja 
Slovenije za 
programsko 
obdobje 2007-
2013, št. CCI 
2007 SI 06 
RPO 001), z 
vsemi 
spremembami 

Uporabljena 
količina 
skupnega dušika 
iz mineralnih in 
živinskih gnojil 
ne sme 
presegati 
vrednosti za 
mineralni dušik 
iz stolpca 
»Skupni dušik za 
podukrepe« iz 
Preglednice 49 
iz PRP-ja 2007-
2013, razen pri 
podukrepih 
KOP-a 214-I/1 
ohranjanje 
kolobarja, 214-
I/2 ozelenitev 
njivsklih površin 
in 214-I/3 
integrirano 
poljedelstvo, pri 
katerih količina 
uporabljenega 
dušika iz 
mineralnih gnojil 
ne sme 
presegati 170 
kg/ha letno 
oziroma 
vrednosti iz 
stolpca »Skupni 
dušik 
(standard)« iz 
Preglednice 49 
iz PRP-ja 2007-
2013, če je ta 
vrednost manjša 
od 170 kg. 

Uporabljena 
količina 
skupnega dušika 
iz mineralnih in 
živinskih gnojil 
ne presega 
vrednosti za 
mineralni dušik 
iz stolpca 
»Skupni dušik za 
podukrepe« iz 
Preglednice 49 
iz PRP-ja 2007-
2013, razen pri 
podukrepih 
KOP-a 214-I/1 
ohranjanje 
kolobarja, 214-
I/2 ozelenitev 
njivsklih površin 
in 214-I/3 
integrirano 
poljedelstvo, pri 
katerih količina 
uporabljenega 
dušika iz 
mineralnih gnojil 
ne sme 
presegati 170 
kg/ha letno 
oziroma 
vrednosti iz 
stolpca »Skupni 
dušik 
(standard)« iz 
Preglednice 49 
iz PRP-ja 2007-
2013, če je ta 
vrednost manjša 
od 170 kg/ha 
letno. 
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D. Kršitve in sankcije minimalnih zahtev za uporabo fitofarmacevtskih sredstev 

 

PODROČJE B: Varovanje zdravja ljudi in živali 

 
Predpis ES Zahteve iz predpisov 

ES, ki se upoštevajo pri 
navzkrižni skladnosti 

Nacionalni 
predpisi 
Republike 
Slovenije, ki 
povzemajo 
zahteve iz 
predpisov ES 

Izvajanje zahtev 
iz nacionalnih 
predpisov na 
ravni KMG 

Zahteve iz 
nacionalnih 
predpisov, ki jih 
mora izpolnjevati 
upravičenec in 
jih preverja 
kontrolor 

Stopnja 
kršitve zahtev 
iz nacionalnih 
predpisov, 
izražena z 
oceno 

Direktiva Sveta z 
dne 15. julija 
1991 o dajanju 
fitofarmacevtskih 
sredstev v 
promet 
(91/414/EGS) 
(UL L št. 230 z 
dne 19.8.1991, 
str. 1) 

Člen 3 
 
1. Države članice 
predpišejo, da se 
fitofarmacevtsko 
sredstvo ne sme dati v 
promet in uporabljati na 
njihovem ozemlju, če 
sredstvo ni bilo 
registrirano v skladu s to 
direktivo, razen če 
predvideno uporabo 
ureja člen 22. 
 
2. Na podlagi tega, da 
fitofarmacevtsko 
sredstvo ni registrirano 
za uporabo na njihovem 
ozemlju, države članice 
ne smejo ovirati 
proizvodnje, 
skladiščenja in pretoka 
takih sredstev, 
namenjenih za uporabo 
v drugi državi članici, 
pod pogojem da 
- je sredstvo registrirano 
v drugi državi članici in 
- da so izpolnjene 
zahteve glede 
inšpekcije, ki jih določijo 
države članice za 
zagotovitev skladnosti z 
odstavkom 1. 
 
3. Države članice 
predpišejo, da se mora 
fitofarmacevtska 
sredstva pravilno 
uporabljati. Pravilna 

Zakon o 
fitofarmacevtskih 
sredstvih 
(Uradni list RS, 
št. 35/07 - 
uradno 
prečiščeno 
besedilo) 
 
Pravilnik o 
dolžnostih 
uporabnikov 
fitofarmacevtskih 
sredstev (Uradni 
list RS, št. 
62/03, 5/07 in 
30/09) 
 
Pravilnik o 
strokovnem 
usposabljanju in 
preverjanju 
znanja iz 
fitomedicine 
(Uradni list RS, 
št. 36/02, 41/04, 
17/05, 92/06 in 
99/08) 

Vodenje 
evidence o 
uporabi 
fitofarmacevtskih 
sredstev na 
prostem ter v 
zaprtih in 
zavarovanih 
prostorih je 
obvezno. 

Evidence o 
uporabi 
fitofarmacevtskih 
sredstev se 
vodijo v skladu s 
Prilogo 1 
Pravilnika o 
dolžnostih 
uporabnikov 
fitofarmacevtskih 
sredstev (Uradni 
list RS, št. 62/03 
in 5/07). 
Evidence o 
uporabi 
fitofarmacevtskih 
sredstev po 
parcelah in 
kulturah se 
hranijo najmanj 
pet let. 
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Izvajalci varstva 
rastlin morajo 
imeti opravljen 
tečaj preverjanja 
znanja iz 
fitomedicine. 

Izvajalci varstva 
rastlin imajo 
potrdilo o 
opravljenem 
tečaju 
preverjanja 
znanja iz 
fitomedicine, 
skladno s 
Pravilnikom o 
strokovnem 
usposabljanju in 
preverjanju 
znanja iz 
fitomedicine 
(Uradni list RS, 
št. 36/02, 17/05, 
92/06 in 99/08). 
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Imetniki naprav Za izvajanje 50 



 

Predpis ES Zahteve iz predpisov 
ES, ki se upoštevajo pri 
navzkrižni skladnosti 

Nacionalni 
predpisi 
Republike 
Slovenije, ki 
povzemajo 
zahteve iz 
predpisov ES 

Izvajanje zahtev 
iz nacionalnih 
predpisov na 
ravni KMG 

Zahteve iz 
nacionalnih 
predpisov, ki jih 
mora izpolnjevati 
upravičenec in 
jih preverja 
kontrolor 

Stopnja 
kršitve zahtev 
iz nacionalnih 
predpisov, 
izražena z 
oceno 

uporaba vključuje 
skladnost s pogoji, 
določenimi v členu 4 in 
navedenimi na etiketi ter 
uporabo načel dobre 
prakse varstva rastlin 
kakor tudi, če je to 
mogoče, načel 
integriranega varstva. 
 
4. Države članice 
predpišejo, da se 
aktivnih snovi ne sme 
dajati v promet, razen: 
- če so razvrščene, 
pakirane in označene v 
skladu z Direktivo 
67/548/EGS, in 
- če je bila državam 
članicam in Komisiji za 
aktivno snov, ki ni bila v 
prometu dve leti po 
notifikaciji te direktive, 
poslana dokumentacija v 
skladu s členom 6 
skupaj z izjavo, da je 
aktivna snov namenjena 
za uporabo, opredeljeno 
v členu 2(1). Ta pogoj 
ne velja za aktivne 
snovi, namenjene za 
uporabo v skladu s 
členom 22. 

 lahko 
uporabljajo le 
naprave, ki so 
redno 
pregledane in 
imajo znak o 
rednem 
pregledu. Prvi 
redni pregled 
naprav se opravi 
tri leta po prvi 
pridobitvi znaka 
o rednem 
pregledu za 
nove naprave, 
za katere je bil 
pridobljen 
certifikat v 
skladu z 
Zakonom o 
fitofarmacevtskih 
sredstvih 
(Uradni list RS, 
št. 35/07 - 
uradno 
prečiščeno 
besedilo). 
Imetniki morajo 
pridobiti znak o 
rednem 
pregledu naprav 
vsaki dve leti. 

varstva rastlin se 
uporabljajo le 
naprave, ki so 
redno 
pregledane in 
imajo znak o 
rednem 
pregledu, pri 
čemer se prvi 
redni pregled 
naprav opravi tri 
leta po prvi 
pridobitvi znaka 
o rednem 
pregledu za 
nove naprave, 
za katere je bil 
pridobljen 
certifikat v 
skladu z 
Zakonom o 
fitofarmacevtskih 
sredstvih 
(Uradni list RS, 
št. 35/07 - 
uradno 
prečiščeno 
besedilo). 
Imetniki morajo 
pridobiti znak o 
rednem 
pregledu naprav 
vsaki dve leti. 

 

 
 
E. Kršitve in sankcije pri gnojenju s fosforjem iz živinskih gnojil 

 

PODROČJE A: Varovanje okolja 

 
Predpis ES Zahteve iz predpisov ES, 

ki se upoštevajo pri 
navzkrižni skladnosti 

Nacionalni 
predpisi 
Republike 
Slovenije, ki 
povzemajo 
zahteve iz 
predpisov ES 

Izvajanje zahtev 
iz nacionalnih 
predpisov na 
ravni KMG 

Zahteve iz 
nacionalnih 
predpisov, ki jih 
mora izpolnjevati 
upravičenec in 
jih preverja 
kontrolor 

Stopnja kršitve 
zahtev iz 
nacionalnih 
predpisov, 
izražena z oceno 

  PRP 2007-
2013 (Odločba 
Komisije z dne 
10.9.2007 o 
odobritvi 
programa 
razvoja 
podeželja 
Slovenije za 
programsko 
obdobje 2007-
2013, št. CCI 
2007 SI 06 
RPO 001), z 
vsemi 

Pri gnojenju z 
živinskimi gnojili 
letni vnos 
fosforja ne sme 
presegati 120 kg 
P2O5/ha. 

Na KMG letni 
vnos fosforja pri 
gnojenju z 
živinskimi gnojili 
ne presega 120 
kg P2O5/ha. 
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Predpis ES Zahteve iz predpisov ES, 
ki se upoštevajo pri 
navzkrižni skladnosti 

Nacionalni 
predpisi 
Republike 
Slovenije, ki 
povzemajo 
zahteve iz 
predpisov ES 

Izvajanje zahtev 
iz nacionalnih 
predpisov na 
ravni KMG 

Zahteve iz 
nacionalnih 
predpisov, ki jih 
mora izpolnjevati 
upravičenec in 
jih preverja 
kontrolor 

Stopnja kršitve 
zahtev iz 
nacionalnih 
predpisov, 
izražena z oceno 

spremembami 

 
Kršitve minimalnih zahtev za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter kršitve zahtev gnojenja s 

fosforjem iz živinskih gnojil se prištejejo h kršitvam navzkrižne skladnosti in se vrednotijo skupaj z navzkrižno 

skladnostjo. 

 

Agencija pri izvajanju kontrole minimalnih zahtev za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter zahtev 

glede gnojenja s fosforjem iz živinskih gnojil upošteva tudi nepravilnosti, ugotovljene v drugih uradnih 

postopkih. 

 

Kršitve zahtev navzkrižne skladnosti se sankcionirajo v skladu s predpisom, ki ureja predpisane zahteve 

ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmetovanju. 


