
Priloga 2: Katalog kršitev in sankcij 

A. Kršitve in sankcije, ki veljajo za vse operacije  
 

(1) Če gre za skupino kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena te uredbe, se v primeru 
sankcije izključitve iz prejemanja podpore izključijo vsi člani te skupine. 

(2) Upravičenec, ki iz neutemeljenega razloga ne omogoči kontrole na kraju samem oziroma ne 
omogoči dostopa do dokumentacije o naložbi (četrti odstavek 106. člena te uredbe), mora v 
proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva. 

(3) Upravičenec, ki uvede bistvene spremembe, določene v 71. členu Uredbe 1303/2013/EU oziroma 
odtuji predmet podpore ali premesti podprto dejavnost iz Evropske unije (drugi odstavek 106. 
člena te uredbe), mora vsa prejeta sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije. Upravičenca se 
izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa ali podukrepa za koledarsko leto ugotovitve 
kršitve in naslednje koledarsko leto. Če gre za skupino kmetov iz 3. točke osmega odstavka 6. 
člena te uredbe, se iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa ali podukrepa za koledarsko 
leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto izključi vse člane te skupine. 

(4) Če upravičenec ne uporablja naložbe za namen podukrepa ali operacije za katerega so mu bila 
dodeljena sredstva po tej uredbi še najmanj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev (prvi 
odstavek 106. člena te  uredbe, se uporabita naslednji sankciji: 

- po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo, 
- po drugi ugotovljeni kršitvi mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana 

sredstva. 

(5) Upravičenec, ki ne hrani dokumentacije (tretji odstavek 106. člena te  uredbe), mora v proračun 

Republike Slovenije vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev. 

(6) Če upravičenec ne označi naložbe v skladu s petim odstavkom 106. člena te uredbe, se določijo 
sankcije v naslednjih deležih: 

- po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo, 
- po drugi ugotovljeni kršitvi mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti 20 

odstotkov izplačanih sredstev, 
- po tretji ugotovljeni kršitvi mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti 50 

odstotkov izplačanih sredstev, 
- po četrti ugotovljeni kršitvi mora upravičenec v proračun Republike Slovenije vrniti vsa 

izplačana sredstva. 
 

B.  Kršitve in sankcije pri operaciji naložbe, ki izboljšajo splošno učinkovitost in trajnost 
kmetijskega gospodarstva 

 
(1) Če upravičenec v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 1. točke prvega odstavka 27. člena 

te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer: 

- 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni manj kot 80 in do vključno 70 odstotkov 
proizvodnih zmogljivosti, načrtovanih v poslovnem načrtu; 

- 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni manj kot 70 odstotkov in do vključno 60 
odstotkov proizvodnih zmogljivosti, načrtovanih v poslovnem načrtu; 

- vsa izplačana sredstva, če izpolni manj kot 60 odstotkov proizvodnih zmogljivosti, 
načrtovanih v poslovnem načrtu. 

 
(2) Upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti  iz 2. točke prvega odstavka 27. člena 

te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev in sicer: 
- po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,  
- po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino 

izplačanih sredstev. 
 

(3) Upravičenec, ki ne vodi seznama skupne rabe iz 3. točke prvega odstavka 27. člena te uredbe, ne 
zagotavlja gospodarne rabe mehanizacije iz 4. točke prvega odstavka 27. člena te uredbe, ne 
zagotavlja povprečne letne obtežbe z živino iz 5. točke prvega odstavka 27. člena te uredbe 



oziroma ne zagotavlja letne vzreje čebeljih matic iz 6. točke prvega odstavka 27. člena te uredbe, 
mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer: 
- po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo, 
- po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev, 
- po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev, 
- po četrti ugotovljeni kršitvi mora upravičenec vrniti vsa izplačana sredstva. 
 

(4) Če namakalni sistem ni opremljen z vodomerom (7. točka prvega odstavka 27. člena te uredbe), 
ne izkazuje prihranka energije glede na tehnične parametre obstoječega namakalnega sistema (8. 
točka 27. člena te uredbe), oziroma ne izkazuje prihranka energije za naložbe v URE (12. točka 
prvega odstavka 27. člena te uredbe) mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana 
sredstev, in sicer: 
- po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo, 
- po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti  deset odstotkov izplačanih sredstev,  
- po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti  petdeset odstotkov izplačanih sredstev, 
- po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti  razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino 

izplačanih sredstev. 
 

(5) Upravičenec, ki je pridobil višji delež podpore iz naslova mladega kmeta in ni vpisan kot nosilec 
kmetijskega gospodarstva še pet let po zadnjem izplačilu sredstev (9. točka prvega odstavka 27. 
člena te uredbe), mora  v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev, in sicer: 
- po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo, 
- po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti  deset odstotkov izplačanih sredstev,  
- po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti  petdeset odstotkov izplačanih sredstev, 
- po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti  razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino 

izplačanih sredstev. 
 

(6) Upravičenec, ki ne vodi knjigovodstva za primarno kmetijsko dejavnost (10. točka prvega odstavka 
27. člena te uredbe) in ne poroča o izpolnjenih obveznostih iz 11. točke prvega odstavka 27. člena 
te uredbe mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev, in sicer v naslednjih 
deležih: 
- po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo, 
- po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti  deset odstotkov izplačanih sredstev, 
- po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti  petdeset odstotkov izplačanih sredstev, 
- po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti  razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino 

izplačanih sredstev. 
 

C. Kršitve in sankcije pri operaciji naložbe, ki zadevajo predelavo ali trženje kmetijskih 
proizvodov iz Priloge I k Pogodbi 

 
(1) Če upravičenec v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 1. točke prvega odstavka 40. člena 

te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer: 

- 20 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni manj kot 80 in do vključno 70 odstotkov 
proizvodnega obsega, načrtovanega v poslovnem načrtu; 

- 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni manj kot 70 odstotkov in do vključno 60 
odstotkov proizvodnega obsega, načrtovanega v poslovnem načrtu;  

- vsa izplačana sredstva, če izpolni manj kot 60 odstotkov proizvodnega obsega, 
načrtovanega v poslovnem načrtu. 

 

(2) Če upravičenec, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, v nasprotju s 3. točko 
prvega odstavka 40. člena te uredbe ne izpolnjuje obveznosti na podlagi merila iz druge alineje 3. 
točke pod a) prvega odstavka 38. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 
izplačana sredstva, in sicer: 

- po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo, 
- po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev, 
- po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev, 
- po četrti ugotovljeni kršitvi mora upravičenec vrniti vsa izplačana sredstva. 



 

(3) Upravičenec, ki ne vodi knjigovodstva za primarno kmetijsko dejavnost v skladu s 4. točko prvega 
odstavka 40. člena te uredbe in ne poroča o izpolnjenih obveznostih v skladu s 7. točko prvega 
odstavka 40. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev, in 
sicer: 

- po prvi ugotovljeni kršitvi dobi opozorilo, 
- po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti  deset odstotkov izplačanih sredstev,  
- po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti  petdeset odstotkov izplačanih sredstev, 
- po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti  razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino 

izplačanih sredstev. 
 

(4) Upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 2. točke prvega odstavka 40. člena 
te uredbe, razen obveznosti na podlagi merila iz druge alineje 3. točke pod a) mora v proračun 
Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev in sicer: 

- po prvi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev,  
- po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino 

izplačanih sredstev. 
 

(5) Če je upravičenec zadruga ali organizacija proizvajalcev, ki izvaja naložbo v trženje kmetijskih 
proizvodov svojih članov, njeni člani, katerih kmetijski proizvodi se tržijo, pa v skladu s 5. točko 
prvega odstavka 40. člena te uredbe niso vpisani v RKG, mora v proračun Republike Slovenije 
vrniti izplačana sredstev, in sicer: 

- po prvi ugotovljeni kršitvi dobi opozorilo, 
- po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev, 
- po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti petdeset odstotkov izplačanih sredstev, 
- po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno vrednostjo 

izplačanih sredstev. 
 

(6) Upravičenec, ki je pridobil večji delež podpore iz naslova mladega kmeta in v skladu s 6. točko 
prvega odstavka 40. člena te uredbe ni vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva v RKG še 
pet let po zadnjem izplačilu sredstev, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana 
sredstev, in sicer: 

- po prvi ugotovljeni kršitvi dobi opozorilo, 
- po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev, 
- po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti petdeset odstotkov izplačanih sredstev, 
- po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno vrednostjo 

izplačanih sredstev. 
 

(7) Če upravičenec ne izkazuje prihranka energije za naložbe iz pete alineje drugega odstavka 29. 
člena te uredbe v skladu z 8. točko prvega odstavka 40. člena te uredbe, mora v proračun 
Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer: 

- po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo, 
- po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev, 
- po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti petdeset odstotkov izplačanih sredstev, 
- po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno vrednostjo 

izplačanih sredstev. 
 

(8) Če zadruga, skupina ali organizacija proizvajalcev ne vodi seznama skupne rabe iz 10. točke 
prvega odstavka 40. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana 
sredstva, in sicer: 

- po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo, 



- po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev, 
- po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev, 
- po četrti ugotovljeni kršitvi mora upravičenec vrniti vsa izplačana sredstva. 

 

D. Kršitve in sankcije pri operaciji izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več 
uporabnikom 

 
(1) Upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 1. točke prvega odstavka 56. člena te 

uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva in sicer: 

- po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo; 
- če je namakalni sistem opremljen z namakalno opremo na območju, ki je za pet odstotkov 

manjše kot je upravičenec predvidel v vlogi na javni razpis mora vrniti deset odstotkov 
izplačanih sredstev, 

- če je namakalni sistem opremljen z namakalno opremo na območju, ki je za deset odstotkov 
manjše kot je upravičenec predvidel v vlogi na javni razpis mora vrniti 20 odstotkov izplačanih 
sredstev, 

- če je namakalni sistem opremljen z namakalno opremo na območju, ki je za 15 odstotkov 
manjše kot je upravičenec predvidel v vlogi na javni razpis vrne 30 odstotkov izplačanih 
sredstev, 

- ne glede na določbe iz druge, tretje in četrte alineje tega odstavka mora vrniti vsa izplačana 
sredstva, če namakalni sistem ni opremljen z namakalno opremo na območju najmanj 67 
odstotkov kmetijskih zemljišč v predpisanem roku. 

 

(2) Če upravičenec krši obveznost iz 3. točke prvega odstavka 56. člena te uredbe mora v proračun 
Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev, in sicer: 

- po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo, 
- po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti  deset odstotkov izplačanih sredstev,  
- po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti  petdeset odstotkov izplačanih sredstev, 
- po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti  razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino 

izplačanih sredstev. 
 

(3) Če upravičenec krši obveznost iz 2. točke prvega odstavka 56. člena te uredbe mora v proračun 
Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev, in sicer: 
 
- ob prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo; 
- če je zagotovil opremljenost s kapljičnim namakanjem ali mikrorazpršilci na območju, ki je za 

pet odstotkov manjše kot je upravičenec predvidel v vlogi na javni razpis mora vrniti deset 
odstotkov izplačanih sredstev, 

- če je zagotovil opremljenost s kapljičnim namakanjem ali mikrorazpršilci na območju, ki je za 
deset odstotkov manjše kot je upravičenec predvidel v vlogi na javni razpis mora vrniti 20 
odstotkov izplačanih sredstev, 

- če je zagotovil opremljenost s kapljičnim namakanjem ali mikrorazpršilci na območju, ki je za 
15 odstotkov manjše kot je upravičenec predvidel v vlogi na javni razpis mora vrniti 30 
odstotkov izplačanih sredstev, 

- če je zagotovil opremljenost s kapljičnim namakanjem ali mikrorazpršilci na območju, ki je za 
20 odstotkov manjše kot je upravičenec predvidel v vlogi na javni razpis mora vrniti 40 
odstotkov izplačanih sredstev. 

 
(4) Upravičenec, ki ne poroča o izpolnjenih obveznostih v skladu s drugim odstavkom 56. člena te 

uredbe mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev, in sicer: 
- ob prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo, 
- ob drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti  deset odstotkov izplačanih sredstev, 
- ob tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti  petdeset odstotkov izplačanih sredstev, 
- ob četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti  razliko med že vrnjenimi sredstvi do skupne višine 

izplačanih sredstev. 
 



E. Kršitve in sankcije pri operaciji tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so 
namenjeni več uporabnikom 
 

(1) Če upravičenec v predpisanem roku ne izpolni obveznosti iz 1. točke prvega odstavka 64. člena te 
uredbe, se uporabita naslednji sankciji: 

- po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo, 
- po drugi ugotovljeni kršitvi mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva.  
 

(2) Če namakalni sistem ni opremljen z vodomeri na ravni vsakega uporabnika v skladu z 2. točko 
prvega odstavka 64. člena te uredbe mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana 
sredstev, in sicer: 

- po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo, 
- po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti  deset odstotkov izplačanih sredstev,  
- po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti  petdeset odstotkov izplačanih sredstev, 
- po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino 

izplačanih sredstev. 
 

(3) Upravičenec, ki ne poroča o izpolnjenih obveznostih v skladu z drugim odstavkom 64. člena te 
uredbe mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev, in sicer: 
- po prvi ugotovljeni kršitvi dobi upravičenec opozorilo, 
- po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti  deset odstotkov izplačanih sredstev, 
- po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti  petdeset odstotkov izplačanih sredstev, 
- po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino 

izplačanih sredstev. 
 

F. Kršitve in sankcije pri operaciji ureditev gozdne infrastrukture 
 

Če upravičenec ne izpolni obveznosti iz drugega odstavka 73. člena te uredbe, mora v proračun 
Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev, in sicer: 

- po prvi kršitvi prejme opozorilo, 
- po drugi kršitvi mora vrniti vsa izplačana sredstva, za vsako posamezno prometnico. 

 

G. Kršitve in sankcije pri operaciji naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in 
spravilo lesa  
 
(1) Če upravičenec ne izpolni obveznosti iz prve in druge alineje 1. točke prvega odstavka 81. člena 

te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva. 

(2) Če upravičenec, ne izpolni obveznosti iz tretje alineje 1. točke in 2. točke prvega odstavka 81. 
člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva, in sicer: 

- po prvi kršitvi prejme upravičenec opozorilo, 
- po drugi kršitvi mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev, 
- po tretji kršitvi mora vrniti preostala izplačana sredstva. 

 
(3) Upravičenec, ki ne poroča o izpolnjenih obveznostih iz tretjega odstavka 81. člena te uredbe mora 

v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstev, in sicer: 
- po prvi ugotovljeni kršitvi dobi opozorilo, 
- po drugi ugotovljeni kršitvi mora vrniti  deset odstotkov izplačanih sredstev, 
- po tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti  petdeset odstotkov izplačanih sredstev, 
- po četrti ugotovljeni kršitvi mora vrniti  razliko med vrnjenimi sredstvi in skupno višino 

izplačanih sredstev. 
 

H. (črtano) 


