
Priloga 10: Katalog kršitev in sankcij 

A. Kršitve in sankcije, ki veljajo za vse operacije  

 
1. Izvajalcu oziroma upravičencu, ki ne hrani dokumentacije, kot to določa peti odstavek 29. člena te 

uredbe, se sredstva ne izplačajo oziroma mora v proračun Republike Slovenije vrniti deset 
odstotkov izplačanih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu z 41.a členom 
Zakona o kmetijstvu. 

2. Izvajalec oziroma upravičenec, ki ne dovoli kontrole na kraju samem in ne omogoči dostopa do 
dokumentacije o projektu, kot to določa šesti odstavek 29. člena te uredbe, ni upravičen do 
podpore oziroma mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu z 41.a členom Zakona o kmetijstvu. 

3. Če se ugotovi, da je izvajalec oziroma upravičenec namerno vložil napačno vlogo ali je sredstva 
pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, mora v proračun Republike 
Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu z 41.a 
členom Zakona o kmetijstvu in se ga izključi iz prejemanja podpore v okviru iste operacije za 
koledarsko leto ugotovitve kršitve in naslednje koledarsko leto. 

4. Izvajalcu oziroma upravičencu, ki ni označil naložbe, kot to določa sedmi odstavek 29. člena te 
uredbe, se določijo sankcije v naslednjih deležih: 

 

Tabela 1: Delež neizplačanih sredstev in vračila izplačanih sredstev glede na število 
ponovljenih kršitev 

Št. kršitev Vrsta sankcije (delež neizplačanih sredstev, vračila) 

1. kršitev opozorilo 

2. kršitev 20 % 

3. kršitev 50 % 

4. kršitev vsa 

 
 

B. Kršitve in sankcije pri operaciji 1 

 
1. Če je bila površina gozda znotraj poligona, na kateri je upravičenec za aktivnost 1 oziroma 

upravičenec za aktivnost 2 prejel sredstva iz operacije 1, izkrčena, mora upravičenec za aktivnost 1 
oziroma upravičenec za aktivnost 2 v proračun Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva skupaj 
z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu z 41.a členom Zakona o kmetijstvu in sicer v naslednjih 
deležih:   
 

Tabela 2: Delež vračila izplačanih sredstev glede na delež krčitve gozdne površine poligona 
glede na prevzeto površino poligona s strani ZGS in število ponovljenih kršitev 

 

Št. kršitev/krčitve (%) do 5 % od 5,1 do 10 % od 10,1 do 30 % nad 30 % 

1. kršitev 10 % 20 % 60 % vsa 

2. kršitev 20 % 40 % vsa  

3. kršitev 30 % vsa   

4. kršitev vsa     

 

Izplačana sredstva pomenijo izplačana sredstva za aktivnosti 1 in za aktivnost 2, kar predstavlja 
vrednost sadik gozdnega drevja in materiala za zaščito sadik pred divjadjo, ki ga upravičenec za 
aktivnost 1 prejme od izvajalca. Ta vrednost je določena na podlagi vrednosti sadik in materiala v 
javnem naročilu izvajalca.  



 

2. Če sadike gozdnega drevja, ki jih je prejel upravičenec za aktivnost 1, od izvajalca, niso zasajene, 
kot to določa drugi odstavek 29. člena te uredbe, mora upravičenec za aktivnost 1 v proračun 
Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu z 
41.a členom Zakona o kmetijstvu, in sicer v naslednjih deležih: 
 

Tabela 3: Delež vračila izplačanih sredstev glede na zmanjšanje števila sadik gozdnega drevja 
v primerjavi s številom sadik gozdnega drevja, ki jih upravičenec za aktivnost 1 prejme od 
izvajalca, in število ponovljenih kršitev 

 

Št. kršitev/zmanjšanje 
števila (%) 

do 5 % od 5,1 do 10 % od 10,1 do 30 % nad 30 % 

1. kršitev 10 % 20 % 60 % vsa 

2. kršitev 20 % 40 % vsa  

3. kršitev 30 % vsa   

4. kršitev vsa     

 

Če sadike gozdnega drevja propadejo zaradi poškodb, ki so jih povzročili abiotski in biotski dejavniki 
(veter, suša, ožig, bolezni, škodljivci, poškodbe po divjadi …), se ta sankcija ne uporabi. Sankcija se 
tudi ne uporabi, če je sadike odtujila oziroma poškodovala tretja oseba, kar se dokaže z ustreznim 
potrdilom. Sankcija se uporabi samo pri škodljivih antropogenih vplivih.  

Izplačana sredstva pomenijo izplačana sredstva za aktivnosti 2 in za aktivnost 1, kar predstavlja 
vrednost sadik gozdnega drevja, ki jih upravičenec za aktivnost 1 prejme od izvajalca. Ta vrednost je 
določena na podlagi vrednosti sadik v javnem naročilu izvajalca.  

 

3. Če material za zaščito sadik in naravnega mladja pred divjadjo, ki ga je prejel upravičenec za 
aktivnost 1 od izvajalca in je namenjen več kot petletni zaščiti, ni uporabljen skladno z namenom, 
kot to določa tretji odstavek 29. člena te uredbe, mora upravičenec za aktivnost 1 v proračun 
Republike Slovenije vrniti izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu z 
41.a členom Zakona o kmetijstvu, in sicer v naslednjih deležih: 
 

Tabela 4: Delež vračila izplačanih sredstev glede na zmanjšanje števila tulcev na poligonu v 
primerjavi s številom prejetih tulcev od izvajalca in število ponovljenih kršitev 

 

Št. kršitev/zmanjšanje 
števila (%) 

od 10,1 do 20 % od 20,1 do 30 % nad 30 % 

1. kršitev 20 % 30 % vsa 

2. kršitev 40 % vsa  

3. kršitev vsa   

 

Izplačana sredstva pomenijo izplačana sredstva za aktivnosti 2 in za aktivnost 1, kar predstavlja 
vrednost materiala za zaščito sadik pred divjadjo, ki ga upravičenec za aktivnost 1 prejme od izvajalca. 
Ta vrednost je določena na podlagi vrednosti materiala v javnem naročilu ZGS.  

Sankcija se ne uporabi, če sadike gozdnega drevja propadejo zaradi poškodb, ki so jih povzročili 
abiotski in biotski dejavniki (žled, veter, suša, ožig, bolezni, škodljivci, poškodbe po divjadi …) ali so jih 
odtujile oz. poškodovale tretje osebe in tulci niso več potrebni. Sankcija se tudi ne uporabi, če so tulci 
na poligonu poškodovani oziroma uničeni zaradi abiotskih in biotskih dejavnikov (toča, močen veter, 
plazovi, požari, poškodbe po divjadi …) ali so jih odtujile oziroma poškodovale tretje osebe, kar se 
dokaže z ustreznim potrdilom. Sankcija se uporabi samo pri vplivih, ki jih povzroči upravičenec za 
aktivnost 1 sam. 

 

 



Tabela 5: Delež vračila izplačanih sredstev glede na zmanjšanje dolžine ograje na poligonu v 
primerjavi z dolžino ograje, prejete od izvajalca, in število ponovljenih kršitev 

 

Št. kršitev/zmanjšanje 
števila (%) 

do 10 % od 10,1 do 20 % od 20,1 do 30 % nad 30 % 

1. kršitev 10 % 20 % 30 % vsa 

2. kršitev 20 % 40 % vsa  

3. kršitev 30% vsa   

4. kršitev vsa    

 

Izplačana sredstva pomenijo izplačana sredstva za aktivnosti 2 in za aktivnost 1, kar predstavlja 

vrednost materiala za zaščito sadik pred divjadjo, ki ga upravičenec za aktivnost 1 prejme od izvajalca. 

Ta vrednost je določena na podlagi vrednosti materiala v javnem naročilu izvajalca.  

Sankcija se ne uporabi, če je ograja na poligonu poškodovana oziroma uničena zaradi abiotskih in 

biotskih dejavnikov (toča, močen veter, plazovi, požari, poškodbe po divjadi …). Sankcija se tudi ne 

uporabi, če so ograjo odtujile oziroma poškodovale tretje osebe, kar se dokaže z ustreznim potrdilom. 

Sankcija se uporabi samo pri vplivih, ki jih povzroči upravičenec za aktivnost 1 sam. 

 

Tabela 6: Delež vračila izplačanih sredstev glede na število ponovljenih kršitev, če tulci na 
poligonu ne ščitijo sadik gozdnega drevja pred objedanjem rastlinojedih živali 

Št. kršitev Vrsta sankcije (vračila) 

1. kršitev opozorilo 

2. kršitev 20 % 

3. kršitev 50 % 

4. kršitev vsa 

 

Izplačana sredstva pomenijo izplačana sredstva za aktivnosti 2 in za aktivnost 1, kar predstavlja 

vrednost materiala za zaščito sadik pred divjadjo, ki ga upravičenec za aktivnost 1 prejme od izvajalca. 

Ta vrednost je določena na podlagi vrednosti materiala v javnem naročilu izvajalca.  

Ta sankcija se ne uporabi, če tulci na poligonu ne opravljajo svojega prvotnega namena zaradi 

propada sadik gozdnega drevja iz objektivnih razlogov (abiotski in biotski vplivi) ali odtujitve oziroma 

poškodbe sadik od tretje osebe. Sankcija se ne uporabi tudi, če so tulci na poligonu poškodovani 

oziroma uničeni zaradi abiotskih in biotskih dejavnikov (žled, toča, močen veter, plazovi, požari, 

poškodbe po divjadi …) ali jih je odtujila oziroma poškodovala tretja oseba, kar se dokaže z ustreznim 

potrdilom. Sankcija se uporabi samo pri vplivih, ki jih povzroči upravičenec za aktivnost 1 sam. 

Tabela 7: Delež vračila izplačanih sredstev glede na število ponovljenih kršitev, če je ograja 
poškodovana, odprta, na poligonu ne ščiti sadik gozdnega drevja ali mladja pred objedanjem 
rastlinojedih živali 

Št. kršitev Vrsta sankcije (vračila) 

1. kršitev opozorilo 

2. kršitev 20 % 

3. kršitev 50 % 

4. kršitev vsa 

 



Izplačana sredstva pomenijo izplačana sredstva za aktivnost 2 in za aktivnost 1, kar predstavlja 

vrednost materiala za zaščito sadik pred divjadjo, ki ga upravičenec za aktivnost 1 prejme od izvajalca. 

Ta vrednost je določena na podlagi vrednosti materiala v javnem naročilu izvajalca.  

Ta sankcija se ne uporabi, če ograja na poligonu ne opravlja svojega prvotnega namena zaradi 

propada sadik gozdnega drevja iz objektivnih razlogov (abiotski in biotski vplivi) ali odtujitve sadik. Ta 

sankcija se ne uporabi tudi, če je ograja na poligonu poškodovana oziroma uničena zaradi abiotskih in 

biotskih dejavnikov (žled, toča, močen veter, plazovi, požari, poškodbe po divjadi …) ali jo je odtujila 

oziroma poškodovala tretja oseba, kar se dokaže z ustreznim potrdilom. 

C. Kršitve in sankcije pri operaciji 2 

 
Če gozdne vlake, ki so predmet podpore v okviru operacije 2, ne omogočajo spravila lesa s spravilnimi 
sredstvi, kot to določa četrti odstavek 29. člena te uredbe, sledijo sankcije, in sicer po naslednjem 
pravilu:  

 

Tabela 8: Vrste sankcij glede na število ponovljenih kršitev, pri ureditvah gozdnih vlak 
potrebnih za sanacijo gozdov  

Št. kršitev Vrsta sankcije (vračila) 

1. kršitev 
Opozorilo, da se zagotovi spravilo lesa s spravilnimi sredstvi za 

posamezno gozdno vlako 

2. kršitev 

Upravičenec za operacijo 2 mora v proračun Republike Slovenije vrniti 
vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v 

skladu z 41.a členom Zakona o kmetijstvu, in sicer za vsako 
posamezno vlako 

 


