
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

REPUBLIKA SLOVENIJA

Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

Služba za kontrolo

T: 01 580 77 92, E: aktrp@gov.si, www.arsktrp.gov.si

Številka zadeve:

Številka zapisnika:

KMG MID:

Naziv nosilca kmetijskega gospodarstva:

Naslov nosilca kmetijskega gospodarstva:

Telefonska številka nosilca kmetijskega gospodarstva:

Pregled opravil:

Prisotna stranka:

Istovetnost prisotne stranke ugotovljena na podlagi:
V  kolikor  pri  kontrolnem pregledu  ni  prisoten  nosilec  kmetijskega gospodarstva,  je  potrebno
zapisniku  priložiti  pooblastilo.

Začetek izvajanja kontrole na kraju samem dne:

Postopek kontrole je bil uspešno izveden:

Stranka je bila pred kontrolo obveščena o kontrolnem pregledu:

100714192/DROB/2/1

100714192

MELE PAVEL

GRAHOVO 38, 1384 GRAHOVO

Testko Test

MELE jože

osebne izkaznice št.123456

18.03.2021 ob 07:00 uri.

DA

DA

DRUGO:osebno

opravljena po uradni dolžnosti na podlagi Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za zadevno leto in Uredbe o navzkrižni
skladnosti na kmetijskem gospodarstvu

ZAPISNIK O KONTROLNEM PREGLEDU ZA PROIZVODNO VEZANO
PLAČILO ZA DROBNICO IN NAVZKRIŽNO SKLADNOST

(PREDPISANE ZAHTEVE RAVNANJA ZA IDENTIFIKACIJO IN
REGISTRACIJO OVC IN KOZ)

Pred začetkom izvedbe kontrole na kraju samem je bila stranka opozorjena, da je materialno in kazensko
odgovorna, če bi dala krivo izjavo.

dne: 17.03.2021

NE

Ali je zapisniku priloženo:  pooblastilo DA

druga priloga

Elektronski naslov nosilca kmetijskega gospodarstva: alenka.pavcic@gov.si

Pripombe kontrolorja:
Brez pripomb

Podpis stranke: ______________________                            Podpis kontrolorja: ______________________
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T: 01 580 77 92, E: aktrp@gov.si, www.arsktrp.gov.si

PZR 8: Identifikacija in registracija ovc in koz

Imetnik je vpisan v EIRŽ kot imetnik drobnice.

P08_01

da ne ni preverljivo

Neskladnost ugotovljena v preteklih letih

sum namerne kršitve

Opomba:

Obseg Resnost Stalnost

B. Skupno število označene drobnice, ki jo redijo na KMG_MID-u (starejše od 6
mesecev v intenzivni reji in starejše od 9 mesecev v ekstenzivni reji, premik iz drugega
KMG)

A. Skupno število drobnice, ki jo redijo na KMG_MID-u in izpolnjuje pogoje za
označitev (starejše od 6 mesecev v intenzivni reji in starejše od 9 mesecev v
ekstenzivni reji, premik iz drugega KMG)

število ovc

Vpis dejanskega stanja ovc in koz, ki jih redijo na kmetijskem gospodarstvu

Opombaštevilo koz Skupno število

B1. Število nepopolno označene drobnice

Skupno število drobnice, ki jo redijo na KMG_MID

Označitev živali (v skupno število živali se štejejo samo tiste, ki morajo biti označene v skladu s predpisi).

P08_02

Neskladnost ugotovljena v preteklih letih

sum namerne kršitve

Opomba:

Na kmetijskem gospodarstvu je bila zaznana LAŽJA stopnja kršitve.

Podpis stranke: ______________________                            Podpis kontrolorja: ______________________
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Označitev živali (v skupno število živali se štejejo samo tiste, ki morajo biti označene v skladu s predpisi).

P08_02

Neskladnost ugotovljena v preteklih letih

sum namerne kršitve

Opomba:

Na kmetijskem gospodarstvu je bila zaznana SREDNJA stopnja kršitve.

Označitev živali (v skupno število živali se štejejo samo tiste, ki morajo biti označene v skladu s predpisi).

P08_02

Neskladnost ugotovljena v preteklih letih

sum namerne kršitve

Opomba:

Na kmetijskem gospodarstvu je bila zaznana TEŽJA stopnja kršitve.

Nepopolna označitev živali (v skupno število živali se štejejo samo tiste, ki morajo biti označene v skladu s predpisi)

P08_04

MK

ne

MK odpravljena na kraju samem

da

Neskladnost ugotovljena v preteklih letih

Opomba:

Podpis stranke: ______________________                            Podpis kontrolorja: ______________________
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Na kmetijskem gospodarstvu je bila zaznana mala kršitev, ki je bila odpravljena na kraju samem.
V primeru, da Agencija med vodenjem postopka ugotovi, da gre za ponavljajočo malo kršitev, ne gre več za malo kršitev in se ta
kršitev obravnava v skladu s predpisom, ki ureja navzkrižno skladnost.

Nepopolna označitev živali (v skupno število živali se štejejo samo tiste, ki morajo biti označene v skladu s predpisi)

P08_04

MK

ne

MK odpravljena na kraju samem

da

Neskladnost ugotovljena v preteklih letih

Opomba:

Na kmetijskem gospodarstvu je bila zaznana mala kršitev, ki ni bila odpravljena na kraju samem. Nosilec KMG lahko odpravi MK v 30
dnevih od dneva kontrole.
V primeru, da Agencija med vodenjem postopka ugotovi, da gre za ponavljajočo malo kršitev, ne gre več za malo kršitev in se ta
kršitev obravnava v skladu s predpisom, ki ureja navzkrižno skladnost.

Nepopolna označitev živali (v skupno število živali se štejejo samo tiste, ki morajo biti označene v skladu s predpisi)

P08_04

Neskladnost ugotovljena v preteklih letih

sum namerne kršitve

Opomba:

Na kmetijskem gospodarstvu je bila zaznana LAŽJA stopnja kršitve.

Nepopolna označitev živali (v skupno število živali se štejejo samo tiste, ki morajo biti označene v skladu s predpisi)

P08_04

Neskladnost ugotovljena v preteklih letih

Podpis stranke: ______________________                            Podpis kontrolorja: ______________________
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sum namerne kršitve

Opomba:

Na kmetijskem gospodarstvu je bila zaznana SREDNJA stopnja kršitve.

Nepopolna označitev živali (v skupno število živali se štejejo samo tiste, ki morajo biti označene v skladu s predpisi)

P08_04

Neskladnost ugotovljena v preteklih letih

sum namerne kršitve

Opomba:

Na kmetijskem gospodarstvu je bila zaznana TEŽJA stopnja kršitve.

Register drobnice na gospodarstvu.

P08_03

da NE_ne vodi ažurno in na predpisan način

NE_ne vodi

ni preverljivo

Neskladnost ugotovljena v preteklih letih

sum namerne kršitve

Opomba:

Podpis stranke: ______________________                            Podpis kontrolorja: ______________________
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Št. živali iz zahtevka
DROB_PVP Kategorija Ugotovljeno št. živali

Tabela živali

5 OVCE 4

10 KOZE 9

ID živali Kategorija Nepravilnost/kršitev Zaznamek

Seznam domnevnih nepravilnosti

Podpis stranke: ______________________                            Podpis kontrolorja: ______________________
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Pregled zaključen dne:

Stranka ima pripombe na zapisnik:

Pripombe kontrolorja:

Pripombe stranke:

Prisotna stranka prejme en izvod zapisnika.

18.03.2021 ob 11:00 uri.

Zapisnik je bil prebran.

DA

Brez pripomb

Kontrolor je bil zelo korekten in prijazen.

Trajanje pregleda: 4 h 0 min.

Podpis stranke: ______________________                            Podpis kontrolorja: ______________________
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Podpis stranke: ______________________                            Podpis kontrolorja: ______________________

Obvestilo nosilcu kmetijskega gospodarstva:
Pri izpolnjevanju celotnega zapisnika veljajo enotna pravila pomena odgovorov:
- odgovor DA pomeni, da se na kmetijskem gospodarstvu upoštevajo pravila o navzkrižni skladnosti in ni
ugotovljenih kršitev;
- odgovor NE pomeni, da se na kmetijskem gospodarstvu ne upošteva pravil o navzkrižni skladnosti in je
ugotovljena kršitev.
- odgovor SUM NAMERNE KRŠITVE pomeni, da obstaja sum, da se na kmetijskem gospodarstvu namerno ne
izpolnjuje posameznih pravil o navzkrižni skladnosti.
- odgovor NI PREVERLJIVO pomeni, da kontrola zahteve za kmetijsko gospodarstvo, na katerem se izvaja
kontrola, ni smiselna oziroma je ni možno preverjati v določenem obdobju;
- odgovor Mala kršitev (MK) pomeni, da je bila pri kontroli na kraju samem ugotovljena MK.
Kadar je na kmetijskem gospodarstvu v času kontrolnega pregleda na kraju samem ugotovljena kršitev pravila o
navzkrižni skladnosti iz predpisa, ki ureja navzkrižno skladnost, se za to opredeli stopnja kršitve (LAŽJA, SREDNJA,
TEŽJA) glede na obseg, resnost, trajanje in stalnost ugotovljene neskladnosti.
Kadar je na kmetijskem gospodarstvu v času kontrolnega pregleda na kraju samem ugotovljeno ponavljajoče
neizpolnjevanje pravila o navzkrižni skladnosti iz predpisa, ki ureja navzkrižno skladnost, je na zapisniku pri zahtevi,
kjer je ugotovljena ponavljajoča kršitev, to označeno z indikatorjem »Neskladnost ugotovljena v preteklih letih«. V
primeru, da Agencija med vodenjem postopka ugotovi nova dejstva, se ugotovitev obravnava po običajnem
postopku po predpisu, ki ureja navzkrižno skladnost.
Kadar je na kmetijskem gospodarstvu v času kontrolnega pregleda na kraju samem ugotovljen sum na namerno
neizpolnjevanje pravila o navzkrižni skladnosti iz predpisa, ki ureja navzkrižno skladnost, je na zapisniku pri zahtevi,
kjer je ugotovljen sum, to označeno z indikatorjem SUM NAMERNE KRŠITVE.
Agencija v takem primeru, v skladu z 9. členom Uredbe o navzkrižni skladnosti, izvede dokazne in ugotovitvene
postopke za določanje namernosti kršitve.
Zahteve, ki so z Uredbo o navzkrižni skladnosti opredeljene kot male kršitve, so na zapisniku označene z
indikatorjem MK.
Možnost odprave male kršitve (MK) je opredeljena z 8. členom Uredbe o navzkrižni skladnosti.
Nosilec kmetijskega gospodarstva lahko odpravi MK na kraju samem ali pa v predpisanem roku (15 dni od dneva,
ko je bil nosilec z zapisnikom obveščen o mali kršitvi oziroma 30 dni v primeru nepopolne označitve goveda oziroma
ovc ali koz). V primeru, da nosilec kmetijskega gospodarstva MK ne odpravi v času kontrolnega pregleda na kraju
samem, mora odpraviti MK in posredovati dokazila o odpravljeni MK v predpisanem roku, na naslov Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom na ovojnici "dokazilo o odpravi MK" ali
po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.
V primeru, da nosilec kmetijskega gospodarstva ne odpravi MK v času kontrolnega pregleda na kraju samem in tudi
ne v predpisanem roku za odpravo, ne gre več za MK in se ta kršitev obravnava po običajnem postopku po
predpisu, ki ureja navzkrižno skladnost.
V primeru, da Agencija med vodenjem postopka ugotovi, da gre za ponavljajočo malo kršitev, se ta kršitev
obravnava po običajnem postopku po predpisu, ki ureja navzkrižno skladnost.
Zavezancu se upravna kazen ne izreče, kadar je na podlagi meritev iz kontrolnega zapisnika prvič v obdobju do leta
2021 ugotovljeno, da je nevzdrževana površina na kmetijskem gospodarstvu manjša od ali enaka 0,1 ha, kar ne
pomeni več kot 20 % zadevne površine kmetijskega gospodarstva, ki je na:
- območju Republike Slovenije, ko gre za kršitev zahtev 29. in 30. PZR 2: OHRANJANJE PROSTO ŽIVEČIH PTIC,
- območju NATURA 2000, ko gre za kršitev zahteve 32. PZR 3: OHRANJANJE NARAVNIH HABITATOV TER
PROSTO ŽIVEČIH ŽIVALSKIH IN RASTLINSKIH VRST.
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