
Priloga 1: Katalog kršitev in sankcij 

(1) V skladu s prvim odstavkom 41.a člena Zakona o kmetijstvu pri namerni vložitvi napačne vloge ali 

zahtevka, namerne nepravilnosti v skladu s predpisi Unije in kadar upravičenec sredstva uporablja v 

nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi 

lažnih podatkov ali lažnih izjav, agencija zahteva vračilo dodeljenih sredstev. V primerih, navedenih v 

prejšnjem stavku, se upravičenec izključi iz prejemanj podpore v okviru tega ukrepa za koledarsko leto 

ugotovitve in naslednje koledarsko leto. Če pride do neupravičenega plačila, se v skladu z drugim 

odstavkom 41.a člena Zakona o kmetijstvu upravičencu izda odločba, s katero se zahteva vračilo 

dodeljenih sredstev in določi rok vračila dodeljenih sredstev. Če stranka sredstev ne vrne v roku, 

določenem s to odločbo, se ji zaračunajo zakonite zamudne obresti. Upravičenec, ki ne dovoli kontrole 

na kraju samem in ne omogoči dostopa do dokumentacije o projektu, kot to določa 12. točka 9. člena 

te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi 

zamudnimi obrestmi v skladu z 41.a členom Zakona o kmetijstvu. 

 

(2) Upravičenec, ki v skladu s 1. točko 9. člena te uredbe, ne začne z izpolnjevanjem poslovnega 

načrta v roku 9 mesecev od dneva izdaje odločbe o dodelitvi sredstev, mora v proračun Republike 

Slovenije vrniti že izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu z 41.a členom 

Zakona o kmetijstvu, drugi obrok pa se mu ne izplača. 
 

(3) Upravičencu, ki na zahtevo agencije ne poroča o izpolnjevanju mejnikov in ciljev iz poslovnega 

načrta v skladu z 11. točko 9. člena te uredbe, se izplačilo drugega obroka zniža za 200 EUR. 
 

(4) Upravičenec, ki z novim koledarskim letom po dnevu izdaje odločbe o dodelitvi sredstev ne začne 

s spremljanjem gospodarjenja na kmetijskem gospodarstvu za primarno kmetijsko dejavnost po 

metodologiji FADN ali z vodenjem knjigovodstva v skladu z računovodskimi standardi in tega ne vodi 

neprekinjeno dve obračunski leti ter ne zagotavlja obdelave teh podatkov, kot to določa 2. točka 9. 

člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva skupaj z zamudnimi 

obrestmi v skladu z 41.a členom Zakona o kmetijstvu, drugi obrok pa se mu ne izplača.  
 

(5) Upravičenec, ki v predpisanem roku ne zagotovi skladnosti z opredelitvijo aktivnega kmeta iz prve 

točke 2. člena te uredbe ali te skladnosti ne zagotavlja do vložitve zahtevka za izplačilo drugega 

obroka sredstev, kot to določa 9. točka 9. člena te uredbe, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 

že izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu z 41.a členom Zakona o 

kmetijstvu, drugi obrok pa se mu ne izplača.  
 

(6) Upravičenec, ki ne oddaja zbirne vloge, kot to določa 8. točka 9. člena te uredbe, mora v 

proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v 

skladu z 41.a členom Zakona o kmetijstvu, drugi obrok pa se mu ne izplača.  
 

(7) Če upravičenec ni več nosilec ali lastnik kmetijskega gospodarstva v obsegu, s katerim je vstopil 

v podukrep ali ne opravlja več kmetijske dejavnosti, kot to določa 4. točka 9. člena te uredbe, mora v 

proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v 

skladu z 41.a členom Zakona o kmetijstvu, drugi obrok pa se mu ne izplača. 
 

(8) Če se ob oddaji zbirne vloge ali ob kontroli na kraju samem ugotovi, da je upravičenec kršil 

določilo 5. točke 9. člena te uredbe in zmanjšal obseg kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma, v primeru 

družbe z enim družbenikom, v lasti in uporabi, v obsegu, da ne zadošča več vstopnemu pogoju 6 ha 

primerljivih kmetijskih površin, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa že izplačana sredstva 

skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, kot to določa 41.a člen Zakona o kmetijstvu, drugi obrok pa 

se mu ne izplača 

 

(9) Če se pri upravičencu, ki je v ukrep vstopil na podlagi živali v reji oziroma, v primeru družbe z 

enim družbenikom, v lasti, ob oddaji zbirne vloge ali ob kontroli na kraju samem ugotovi, da je kršil 

določilo 5. točke 9. člena te uredbe in zmanjšal obseg staleža rejnih živali oziroma se ob kontroli 



števila čebeljih družin v registru čebelnjakov ugotovi, da je zmanjšal število čebeljih družin v obsegu, 

da ne zadošča več vstopnemu pogoju 15 GVŽ oziroma 60 čebeljih družin, mora v proračun Republike 

Slovenije vrniti vsa že izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, kot to določa 41.a 

člen Zakona o kmetijstvu, drugi obrok pa se mu ne izplača.  

 

(10) Če se na podlagi oddane zbirne vloge ali ob kontroli na kraju samem ugotovi, da je upravičenec v 

nasprotju s 5. točko 9. člena te uredbe zmanjšal obseg primerljivih kmetijskih površin za več kot 10 

odstotkov glede na stanje obsega primerljivih kmetijskih površin v upravljanju, ki je bilo podlaga za 

dodelitev sredstev iz naslova tega ukrepa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti delež izplačanih 

sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu z 41.a členom Zakona o kmetijstvu, in sicer: 

10.1 ob prvi ugotovljeni kršitvi mora končni prejemnik sredstev za zmanjšanje obsega od 10,01 do 

vključno 20,00 odstotkov vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev prvega obroka, za 

zmanjšanje obsega od 20,01 do vključno 30,00 odstotkov mora vrniti 30 odstotkov izplačanih 

sredstev prvega obroka, za zmanjšanje obsega nad 30,00 odstotkov pa mora v proračun 

Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva prvega obroka, do izplačila drugega obroka pa 

ni več upravičen; 

10.2 ob drugi ugotovljeni kršitvi mora končni prejemnik sredstev za zmanjšanje obsega od 10,01 do 

vključno 20,00 odstotkov vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev prvega obroka, za zmanjšanje 

obsega od 20,01 do vključno 30,00 odstotkov mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev 

prvega obroka, za zmanjšanje obsega nad 30,00 odstotkov pa mora v proračun Republike 

Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva prvega obroka, do izplačila drugega obroka pa ni več 

upravičen; 

10.3 ob tretji ugotovljeni kršitvi mora v proračun Republike Slovenije vrniti razliko med že vrnjenimi 

sredstvi do skupne višine izplačanih sredstev prvega obroka, do izplačila drugega obroka pa ni 

več upravičen. 

 

(11) Če se na podlagi oddane zbirne vloge ali ob kontroli povprečnega staleža glav velike živine v 

registru živali v primeru goveda oziroma ob kontroli števila čebeljih družin v registru čebelnjakov ali ob 

kontroli na kraju samem ugotovi, da je končni prejemnik sredstev zmanjšal obseg staleža rejnih živali 

oziroma število čebeljih družin za več kot 10 odstotkov glede na stanje glav velike živine in čebeljih 

družin, ki je bilo podlaga za dodelitev sredstev iz naslova tega ukrepa, mora v proračun Republike 

Slovenije vrniti izplačana sredstva v skladu z 41.a členom Zakona o kmetijstvu, in sicer: 

11.1 ob prvi ugotovljeni kršitvi mora končni prejemnik sredstev za zmanjšanje obsega od 10,01 do 

vključno 20,00 odstotkov vrniti deset odstotkov izplačanih sredstev prvega obroka, za zmanjša-

nje obsega od 20,01 do vključno 30,00 odstotkov mora v proračun Republike Slovenije vrniti 30 

odstotkov izplačanih sredstev prvega obroka, za zmanjšanje obsega nad 30,00 odstotkov pa 

mora vrniti vsa izplačana sredstva prvega obroka, do izplačila drugega obroka pa ni več 

upravičen; 

11.2 ob drugi ugotovljeni kršitvi mora končni prejemnik sredstev za zmanjšanje obsega od 10,01 do 

vključno 20,00 odstotkov vrniti 20 odstotkov izplačanih sredstev prvega obroka, za zmanjšanje 

obsega od 20,01 do vključno 30,00 odstotkov mora vrniti 50 odstotkov izplačanih sredstev 

prvega obroka, za zmanjšanje obsega nad 30,00 odstotkov pa mora vrniti vsa izplačana 

sredstva prvega obroka, do izplačila drugega obroka pa ni več upravičen; 

11.3 ob tretji ugotovljeni kršitvi mora vrniti razliko med že vrnjenimi sredstvi do skupne višine 

izplačanih sredstev prvega obroka, do izplačila drugega obroka pa ni več upravičen. 

 

(12) Upravičencu, ki je v ukrep vstopil zaposlen na svojem kmetijskem gospodarstvu oziroma se je 

zaposlil po odločbi o pravici do sredstev in zaposlitev prekine pred vložitvijo zahtevka za izplačilo 

drugega obroka, se drugi obrok ne izplača, v proračun Republike Slovenije pa mora vrniti že izplačana 

sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu z 41.a členom Zakona o kmetijstvu. 

 

(13) Upravičencu, ki je samostojni podjetnik posameznik ali družba z enim družbenikom, ki nima 

registriranih izključno kmetijskih dejavnosti, se drugi obrok ne izplača, v proračun Republike Slovenije 



pa mora vrniti že vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu z 41.a 

členom Zakona o kmetijstvu. 

 

(14) Upravičencu, ki v skladu z odločbo iz šestega odstavka 15. člena te uredbe ne vloži zahtevka za 

izplačilo drugega obroka v predpisanem roku, se drugi obrok ne izplača, v proračun Republike 

Slovenije pa mora vrniti že izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu z 41.a 

členom Zakona o kmetijstvu. 

 

(15) Upravičenec, ki je pri ocenjevanju vlog pridobil dodatno število točk iz naslova načrtovanih ciljev 

poslovnega načrta iz tretje do osme alineje 1. točke prvega odstavka 8. člena te uredbe in katerega od 

njih ni izpolnil, mora v proračun Republike Slovenije vrniti že izplačana sredstev v skladu z 41.a 

členom Zakona o kmetijstvu, drugi obrok pa se mu ne izplača. 
 

(16) Če upravičenec ne izpolni enega od ciljev, za katerega ni pridobil dodatnega števila točk iz tretje 

do osme alineje 1. točke prvega odstavka 8. člena te uredbe iz poslovnega načrta, se mu drugi 

zahtevek ne izplača. 
 

(17) Če upravičenec ne izpolni več kot enega cilja iz poslovnega načrta, mora v proračun Republike 

Slovenije vrniti že izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu z 41.a členom 

Zakona o kmetijstvu, drugi obrok pa se mu ne izplača. 
 

(18) Upravičencu, ki: 

– ni označil naložbe ali označenosti ni zagotavljal v obdobju trajanja obveznosti, kot to določa 10. 

točka 9. člena te uredbe, ali  

– ni uredil dokumentacije iz 12. točke 9. člena te uredbe, se določijo sankcije v naslednjih deležih: 

 

Preglednica 1: Vračila izplačanih sredstev glede na število ponovljenih kršitev 

 

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

1. kršitev opozorilo 

2. kršitev 1 % 

3. kršitev 5 % 

4. kršitev 10 % 

 


