
Priloga 2: Katalog kršitev in sankcij 

(1) Upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne omogoči kontrole na kraju samem oziroma ne hrani 
ali ne omogoči dostopa do dokumentacije v skladu z 9. točko 9. člena te uredbe, mora v proračun 
Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu z 
zakonom, ki ureja kmetijstvo. Drugi obrok podpore se mu ne izplača.  

(2) Če se pri upravičencu ob oddaji zbirne vloge, ob kontroli podatkov iz evidence rejnih živali ali ob 
kontroli na kraju samem oziroma ob kontroli povprečnega letnega staleža v registru živali v primeru 
goveda ugotovi, da ne začne z izpolnjevanjem poslovnega načrta v skladu s 1. točko 9. člena te 
uredbe v roku 9 mesecev od dneva izdaje odločbe o dodelitvi sredstev, se mu drugi obrok podpore ne 
izplača.  

(3) Upravičenec, ki ne oddaja zbirne vloge, kot to določa 7. točka 9. člena te uredbe, mora v proračun 
Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu z 
zakonom, ki ureja kmetijstvo, drugi obrok podpore pa se mu ne izplača. 

(4) Če se ob oddaji zbirne vloge ali ob kontroli na kraju samem ugotovi, da upravičenec krši določbo 
4. točke 9. člena te uredbe in zmanjša obseg kmetijskih zemljišč v upravljanju, s katerimi vstopa v 
podukrep, za več kot 10 odstotkov, se mu drugi obrok podpore ne izplača. 

(5) Če se pri upravičencu ob oddaji zbirne vloge, ob kontroli podatkov iz evidence rejnih živali ali ob 
kontroli na kraju samem oziroma ob kontroli povprečnega letnega staleža v registru živali v primeru 
goveda ugotovi, da krši določbo 5. točke 9. člena te uredbe in ne zagotavlja obtežbe s travojedimi 
živalmi v obsegu vsaj 0,7 GVŽ/ha trajnega travinja od izdaje odločbe o pravici do sredstev do izplačila 
drugega obroka podpore, se mu drugi obrok podpore ne izplača. 

(6) Če se pri upravičencu, vključenem v kontrolo ekološkega kmetovanja, ob oddaji zbirne vloge, ob 
kontroli podatkov iz evidence rejnih živali ali ob kontroli na kraju samem oziroma ob kontroli 
povprečnega letnega staleža v registru živali v primeru goveda ugotovi, da krši določbo 6. točke 9. 
člena te uredbe in ne zagotavlja obtežbe s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,5 GVŽ/ha trajnega 
travinja od izdaje odločbe o pravici do sredstev do izplačila drugega obroka podpore, se mu drugi 
obrok podpore ne izplača. 

(7) Če se pri upravičencu ob oddaji zbirne vloge, ob kontroli podatkov iz evidence rejnih živali ali ob 
kontroli na kraju samem oziroma ob kontroli povprečnega letnega staleža v registru živali v primeru 
goveda ugotovi, da je zmanjšal obseg staleža rejnih živali oziroma obseg PKP tako, da ne zadošča 
več vstopnemu pogoju 3 GVŽ oziroma 3 PKP, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa že 
izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, kot to določa zakon, ki ureja kmetijstvo, 
drugi obrok podpore pa se mu ne izplača. 

(8) Upravičencu, ki v skladu z odločbo iz 2. odstavka 14. člena te uredbe ne vloži zahtevka za izplačilo 
drugega obroka podpore v predpisanem roku, se drugi obrok podpore ne izplača, v proračun 
Republike Slovenije pa mora vrniti že izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v 
skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. 

(9) Če upravičenec krši določbo 2. točke 9. člena te uredbe in v zahtevanem roku ne izpolni ciljev iz 
poslovnega načrta, mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva skupaj z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, drugi obrok podpore pa se mu 
ne izplača. 

(10) Če upravičenec ne izpolni zahtev glede označevanja vira sofinanciranja v skladu z 8. točko  
9. člena uredbe, se določijo sankcije v naslednjih deležih:  

 1. kršitev: izreče se opozorilo; 

 2. kršitev: 15 odstotkov odobrenih sredstev se ne izplača oziroma mora v proračun Republike 

Slovenije vrniti 15 odstotkov izplačanih sredstev;  

 3. kršitev: drugi obrok podpore se ne izplača oziroma mora v proračun Republike Slovenije 

vrniti 15 odstotkov izplačanih sredstev; 



 4. kršitev: v proračun Republike Slovenije mora vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z 

zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. 

 


