Priloga 4: Katalog kršitev in sankcij
Katalog kršitev in sankcij za ukrepe osi 2 iz PRP-ja 2007–2013 vključuje kršitve in sankcije
za:
- izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
- kmetijsko okoljska plačila (23 podukrepov KOP-a),
- minimalne zahteve za uporabo gnojil,
- minimalne zahteve za uporabo fitofarmacevtskih sredstev,
- zahteve glede gnojenja s fosforjem iz živinskih gnojil.
A. Kršitve in sankcije pri ukrepu OMD-ja
Upravičenec do plačila za ukrep OMD-ja na podlagi PRP-ja 2007–2013, ki pred potekom
petih let, šteto od leta za katero je prejel prvo izravnalno plačilo za ukrep OMD-ja na
podlagi PRP-ja 2007–2013, preneha opravljati kmetijsko dejavnost na območju z
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, mora vrniti izplačana plačila, ki jih je prejel
za ukrep OMD-ja na podlagi PRP-ja 2007–2013.
B. Kršitve in sankcije pri podukrepih KOP-a
(1) Če KMG za tekoče leto ne izpolnjuje splošnega pogoja, določenega v PRP-ju 2007–
2013, ki se nanaša na:
- vodenje evidence o delovnih opravilih pri posameznem podukrepu KOP-a, se plačilo za
ta podukrep KOP-a za tekoče leto zniža za 20 odstotkov;
- udeležbo na izobraževalnem programu, se plačila za vse podukrepe KOP-a za tekoče
leto znižajo za 20 odstotkov.
(2) Če KMG za tekoče leto hkrati ne izpolnjuje obeh splošnih pogojev iz prejšnjega
odstavka, se plačila za vse podukrepe KOP-a za tekoče leto znižajo za 20 odstotkov.
(3) Če pri izvajanju podukrepa KOP-a KMG za tekoče leto ne izpolnjuje ostalih pogojev,
razen zahtev navzkrižne skladnosti oziroma zahtev iz točk C., D. in E. iz te priloge,
določenih v PRP-ju 2007–2013 oziroma v uredbi, ki ureja plačila za ukrepe osi 2 iz
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2007–2013
(v nadaljnjem besedilu: uredba za ukrepe osi 2), se zahtevek za ta podukrep KOP-a
zavrne.
(4) Pri podukrepu 214-I/4 integrirano sadjarstvo se zmanjšanje v ta podukrep vključene
površine zaradi obnove sadovnjaka ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni, če:
- površina ni zasajena s sadno vrsto le nekaj mesecev in je sadovnjak obnovljen ter
podatki o sadovnjaku in sadilnem materialu vpisani v RKG v tekočem letu, vendar
najpozneje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge. Nosilec KMG-ja je
upravičen do plačila za ta podukrep za tekoče leto, če prejme certifikat organizacije za
kontrolo in certificiranje, ki potrjuje, da na nezasajenih površinah ni izvajal kakršnih koli
ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja integrirano pridelavo sadja;
- obnova izkrčene površine sadovnjaka sledi po datumu oddaje zbirne vloge tekočega
leta, vendar ne kasneje kot v dveh letih od krčitve. Nosilec KMG-ja za površine v
mirovanju v obdobju do ponovne zasaditve sadovnjaka ni upravičen do plačila za ta
podukrep, mora pa za posamezno leto v obdobju mirovanja prejeti certifikat
organizacije za kontrolo in certificiranje, ki potrjuje, da na površinah v mirovanju ni
izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja integrirano
pridelavo sadja. Če po končanem obdobju mirovanja upravičenec tega podukrepa ne
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izvaja, agencija upravičenca izključi iz nadaljnjega izvajanja podukrepa in zahteva
vračilo že izplačanih plačil v preteklih letih.
(5) Pri podukrepu 214-I/5 integrirano vinogradništvo se zmanjšanje v ta podukrep
vključene površine zaradi obnove vinograda ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni,
če:
- površina ni zasajena z vinsko trto le nekaj mesecev in je vinograd obnovljen ter podatki
o vinogradu in sadilnem materialu vpisani v RKG v tekočem vinskem letu, vendar
najpozneje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge. Nosilec KMG-ja je
upravičen do plačila za ta podukrep za tekoče leto, če prejme certifikat organizacije za
kontrolo in certificiranje, ki potrjuje, da na nezasajenih površinah ni izvajal kakršnih koli
ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja integrirano pridelavo grozdja in vina;
- obnova izkrčene površine vinograda sledi po datumu oddaje zbirne vloge tekočega
vinskega leta, vendar ne kasneje kot v dveh vinskih letih od krčitve. Nosilec KMG-ja za
površine v mirovanju v obdobju do ponovne zasaditve vinograda ni upravičen do plačila
za ta podukrep, mora pa za posamezno leto v obdobju mirovanja prejeti certifikat
organizacije za kontrolo in certificiranje, ki potrjuje, da na površinah v mirovanju ni
izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja integrirano
pridelavo grozdja in vina. Če po končanem obdobju mirovanja upravičenec tega
podukrepa ne izvaja, agencija upravičenca izključi iz nadaljnjega izvajanja podukrepa
in zahteva vračilo že izplačanih plačil v preteklih letih.
(6) Pri podukrepu 214-I/7 ekološko kmetovanje se zmanjšanje v ta podukrep vključene
površine zaradi obnove:
1. sadovnjaka ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni, če:
- površina ni zasajena s sadno vrsto le nekaj mesecev in je sadovnjak obnovljen ter
podatki o sadovnjaku in sadilnem materialu vpisani v RKG v tekočem letu, vendar
najpozneje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge. Nosilec KMG-ja je
upravičen do plačila za ta podukrep za tekoče leto, če prejme certifikat ali potrdilo
organizacije za kontrolo in certificiranje, ki potrjuje, da na nezasajenih površinah ni
izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo
in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil;
- obnova izkrčene površine sadovnjaka sledi po datumu oddaje zbirne vloge tekočega
leta, vendar ne kasneje kot v dveh letih od krčitve. Nosilec KMG-ja za površine v
mirovanju v obdobju do ponovne zasaditve sadovnjaka ni upravičen do plačila za ta
podukrep, mora pa za posamezno leto v obdobju mirovanja prejeti certifikat ali potrdilo
organizacije za kontrolo in certificiranje, ki potrjuje, da na površinah v mirovanju ni
izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo
in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil. Če po končanem obdobju mirovanja
upravičenec tega podukrepa ne izvaja, agencija upravičenca izključi iz nadaljnjega
izvajanja podukrepa in zahteva vračilo že izplačanih plačil v preteklih letih.
2. vinograda ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni, če:
- površina ni zasajena z vinsko trto le nekaj mesecev in je vinograd obnovljen ter
podatki o vinogradu in sadilnem materialu vpisani v RKG v tekočem vinskem letu,
vendar najpozneje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge. Nosilec
KMG-ja je upravičen do plačila za ta podukrep za tekoče leto, če prejme certifikat ali
potrdilo organizacije za kontrolo in certificiranje, ki potrjuje, da na nezasajenih
površinah ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki ureja
ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil;
- obnova izkrčene površine vinograda sledi po datumu oddaje zbirne vloge tekočega
vinskega leta, vendar ne kasneje kot v dveh vinskih letih od krčitve. Nosilec KMG-ja za
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površine v mirovanju v obdobju do ponovne zasaditve vinograda ni upravičen do
plačila za ta podukrep, mora pa za posamezno leto v obdobju mirovanja prejeti
certifikat ali potrdilo organizacije za kontrolo in certificiranje, ki potrjuje, da na
površinah v mirovanju ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki
ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil. Če po
končanem obdobju mirovanja upravičenec tega podukrepa ne izvaja, agencija
upravičenca izključi iz nadaljnjega izvajanja podukrepa in zahteva vračilo že izplačanih
plačil v preteklih letih.
3. travniškega sadovnjaka ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni, če:
- površina ni zasajena s sadno vrsto le nekaj mesecev in je travniški sadovnjak
obnovljen ter podatki o travniškem sadovnjaku in sadilnem materialu vpisani v RKG v
tekočem letu, vendar najpozneje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne
vloge. Nosilec KMG-ja je upravičen do plačila za ta podukrep za tekoče leto, če prejme
certifikat ali potrdilo organizacije za kontrolo in certificiranje, ki potrjuje, da na
nezasajenih površinah ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom,
ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil;
- obnova izkrčene površine travniškega sadovnjaka sledi po datumu oddaje zbirne vloge
tekočega leta, vendar ne kasneje kot v dveh letih od krčitve. Nosilec KMG-ja za
površine v mirovanju v obdobju do ponovne zasaditve travniškega sadovnjaka ni
upravičen do plačila za ta podukrep, mora pa za posamezno leto v obdobju mirovanja
prejeti certifikat ali potrdilo organizacije za kontrolo in certificiranje, ki potrjuje, da na
površinah v mirovanju ni izvajal kakršnih koli ukrepov, ki so v nasprotju s predpisom, ki
ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil. Če po
končanem obdobju mirovanja upravičenec tega podukrepa ne izvaja, agencija
upravičenca izključi iz nadaljnjega izvajanja podukrepa in zahteva vračilo že izplačanih
plačil v preteklih letih.
(7) Pri podukrepu 214-II/4 travniški sadovnjaki se zmanjšanje v ta podukrep vključene
površine zaradi obnove travniškega sadovnjaka ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij
ni, če:
- površina ni zasajena s sadno vrsto le nekaj mesecev in je travniški sadovnjak
obnovljen ter podatki o travniškem sadovnjaku in sadilnem materialu vpisani v RKG v
tekočem letu, vendar najpozneje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne
vloge, pri čemer je nosilec KMG-ja upravičen do plačila za ta podukrep za tekoče leto;
- obnova izkrčene površine travniškega sadovnjaka sledi po datumu oddaje zbirne vloge
tekočega leta, vendar ne kasneje kot v dveh letih od krčitve, pri čemer nosilec KMG-ja
za površine v mirovanju v obdobju do ponovne zasaditve travniškega sadovnjaka ni
upravičen do plačila za ta podukrep. Če po končanem obdobju mirovanja upravičenec
tega podukrepa ne izvaja, agencija upravičenca izključi iz nadaljnjega izvajanja
podukrepa in zahteva vračilo že izplačanih plačil v preteklih letih.
(8) Pri podukrepu 214-II/5 strmi vinogradi se zmanjšanje v ta podukrep vključene površine
zaradi obnove vinograda ne upošteva kot kršitev in sankcij ni, če:
- površina ni zasajena z vinsko trto le nekaj mesecev in je vinograd obnovljen ter podatki
o vinogradu in sadilnem materialu vpisani v RKG v tekočem vinskem letu, vendar
najpozneje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge, pri čemer je nosilec
KMG-ja upravičen do plačila za ta podukrep za tekoče leto;
- obnova izkrčene površine vinograda sledi po datumu oddaje zbirne vloge tekočega
vinskega leta, vendar ne kasneje kot v dveh vinskih letih od krčitve, pri čemer nosilec
KMG-ja za površine v mirovanju v obdobju do ponovne zasaditve vinograda ni
upravičen do plačila za ta podukrep. Če po končanem obdobju mirovanja upravičenec
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tega podukrepa ne izvaja, agencija upravičenca izključi iz nadaljnjega izvajanja
podukrepa in zahteva vračilo že izplačanih plačil v preteklih letih.
(9) Če je pri izvajanju podukrepa KOP-a za tekoče leto za KMG ugotovljena kršitev
izpolnjevanja pogoja, ki se nanaša na celoten podukrep KOP-a, razen izpolnjevanja
obveznosti glede vodenja evidenc o delovnih opravilih in udeležbe na izobraževalnem
programu ter zahtev navzkrižne skladnosti oziroma zahtev iz točk C., D. in E. iz te priloge,
določenega v PRP-ju 2007–2013 oziroma v uredbi za ukrepe osi 2, pri katerem je bila
kršitev tega pogoja ugotovljena že v preteklem letu, se zahtevek za ta podukrep KOP-a za
tekoče leto zavrne.
(10) Če je pri izvajanju podukrepa KOP-a za tekoče leto za KMG ugotovljena kršitev
izpolnjevanja pogoja, ki se nanaša na celoten podukrep KOP-a, razen izpolnjevanja
obveznosti glede vodenja evidenc o delovnih opravilih in udeležbe na izobraževalnem
programu ter zahtev navzkrižne skladnosti oziroma zahtev iz točk C., D. in E. iz te priloge,
določenega v PRP-ju 2007–2013 oziroma v uredbi za ukrepe osi 2, pri katerem je bila
kršitev tega pogoja ugotovljena že v dveh preteklih zaporednih letih, se zahtevek za ta
podukrep za tekoče leto zavrne in obveznost nadaljnjega izvajanja tega podukrepa
preneha, pri čemer je upravičenec na podlagi odločbe agencije dolžan vrniti tudi že
izplačana plačila za izvajanje tega podukrepa v preteklih letih.
(11) Če KMG pri izvajanju podukrepa KOP-a, s katerim je bi nadomeščen ukrep SKOP-a,
v obdobju v katerem bi mu še tekla petletna obveznost iz naslova ukrepa SKOP-a, za
tekoče leto ne izpolnjuje pogoja, ki se nanaša na celoten podukrep KOP-a, razen zahtev
navzkrižne skladnosti oziroma zahtev iz točk C., D. in E. iz te priloge, določenega v PRP-ju
2007–2013 oziroma v uredbi za ukrepe osi 2, in je bila kršitev tega pogoja ugotovljena že
v:
- preteklem letu izvajanja tega podukrepa KOP-a, se zahtevek za ta podukrep KOP-a za
tekoče leto zavrne, obstoječa petletna obveznost za izvajanje ukrepa SKOP-a pa
preneha, pri čemer mora upravičenec na podlagi odločbe agencije vrniti vsa sredstva,
ki jih je prejel na podlagi obstoječe obveznosti za izvajanje ukrepa SKOP-a;
- dveh preteklih zaporednih letih izvajanja podukrepa KOP-a, se zahtevek za ta
podukrep KOP-a za tekoče leto zavrne in obveznost nadaljnjega izvajanja tega
podukrepa preneha, pri čemer je upravičenec na podlagi odločbe agencije dolžan vrniti
tudi že izplačana plačila za izvajanje tega podukrepa v preteklih letih.
(12) Če se število živali posamezne vrste, ki jih je KMG v tekočem letu vključil v podukrep
214-II/6 reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali, glede na leto vstopa v ta
podukrep zmanjša za več kot 10 odstotkov oziroma je število živali, ki so vključene v ta
podukrep manjše od 1 GVŽ-ja, mora upravičenec vrniti znesek, ki ustreza vsoti
neupravičenih delov že izplačanih plačil. Če ena žival posamezne vrste predstavlja več kot
10 odstotkov vseh živali te vrste vključenih v ta podukrep, se število živali te vrste glede na
leto vstopa v ta podukrep v obdobju petletne obveznosti lahko zmanjša za eno žival.
(13) Če se površine zemljišč, ki jih je KMG v tekočem letu vključil v podukrep KOP-a,
glede na leto vstopa v ta podukrep zmanjšajo za več kot 10 odstotkov, mora upravičenec
vrniti znesek, ki ustreza vsoti neupravičenih delov že izplačanih plačil. Ne glede na
določbo prejšnjega stavka, upravičencu ni potrebno vrniti tistih delov izplačanih plačil za
površine, ki so zaradi sprememb uradnih evidenc območij grbinastih travnikov, osrednjega
območja pojavljanja velikih zveri, ekološko pomembnih območij, osrednjih območij
pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na Naturi 2000 in najožjih vodovarstvenih
območij, v celoti ali delno izpadle iz teh evidenc, in v primeru zmanjšanja površin zaradi
priznanega pojava koruznega hrošča.
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(14) Pri podukrepih KOP-a, pri katerih je pogoj za upravičenost do plačila tudi celoletno
vzdrževanje zahtevane obtežbe z živino na KMG-ju, se zmanjšanje obtežbe pod dovoljeno
spodnjo mejo ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni, če nosilec KMG-ja
neizpolnjevanje pogoja pisno sporoči agenciji v roku 10 delovnih dni od dneva
neizpolnjevanja tega pogoja ter priloži ustrezna dokazila o obnovi hleva, in če obnova
hleva:
- traja le nekaj mesecev, tako da je pogoj glede spodnje meje obtežbe izpolnjen
najpozneje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge za tekoče leto, pri
čemer je nosilec KMG-ja upravičen do plačila za ta podukrep za tekoče leto;
- sledi po datumu oddaje zbirne vloge tekočega leta, tako da je pogoj glede spodnje
meje obtežbe izpolnjen najpozneje en dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne
vloge za naslednje leto. Nosilec KMG-ja v obdobju mirovanja do ponovnega
izpolnjevanja pogoja glede spodnje meje obtežbe ni upravičen do plačila za ta
podukrep. Če po končanem obdobju mirovanja upravičenec tega podukrepa ne izvaja,
agencija upravičenca izključi iz nadaljnjega izvajanja podukrepa in zahteva vračilo že
izplačanih plačil v preteklih letih.
(15) Pri podukrepu KOP-a se zmanjšanje v ta podukrep vključene površine, ki se začasno
ne uporablja zaradi gradnje infrastrukture, ne upošteva kot kršitev pogojev in sankcij ni, če:
- podukrepa ni mogoče izvajati le nekaj mesecev in je površina sanirana ter podatki o tej
površini vpisani v RKG v tekočem letu, vendar najpozneje en dan pred elektronskim
izpolnjevanjem zbirne vloge, pri čemer je nosilec KMG-ja upravičen do plačila za ta
podukrep za tekoče leto;
- sanacija površine sledi po datumu oddaje zbirne vloge tekočega leta, vendar ne
kasneje kot v dveh letih od začetka gradnje infrastrukture, pri čemer nosilec KMG-ja za
površino v mirovanju v obdobju do zaključka sanacije te površine ni upravičen do
plačila za ta podukrep. Če po končanem obdobju mirovanja upravičenec tega
podukrepa ne izvaja, agencija upravičenca izključi iz nadaljnjega izvajanja podukrepa
in zahteva vračilo že izplačanih plačil v preteklih letih.
(16) Če upravičenec v posameznem letu za izvajanje podukrepa KOP-a ne uveljavlja
plačil, se to ne upošteva kot kršitev in sankcij ni, razen v primeru kršitev pogojev pri
izvajanju tega podukrepa, razen zahtev navzkrižne skladnosti oziroma zahtev iz točk C.,
D. in E. iz te priloge, določenih v PRP-ju 2007–2013 oziroma v uredbi za ukrepe osi 2,
ugotovljenih z administrativno kontrolo oziroma s kontrolo na kraju samem. Te kršitve
agencija sankcionira v skladu z določbami te priloge.
(17) Če upravičenec za tekoče leto ne uveljavlja plačila za podukrep KOP-a in na agencijo
v skladu z uredbo za ukrepe osi 2 ne vloži obveznih sestavin zbirne vloge, se to upošteva
kot kršitev.
(18) Če upravičenec, ki uveljavlja primere višje sile ali izrednih okoliščin, začasno prekine
z izvajanjem podukrepov KOP-a in na agencijo v skladu z uredbo za ukrepe osi 2 ne vloži
obveznih sestavin zbirne vloge, se to upošteva kot kršitev.
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C. Kršitve in sankcije minimalnih zahtev za uporabo gnojil
PODROČJE A: Varovanje okolja
Predpis ES

Zahteve iz predpisov ES,
ki se upoštevajo pri
navzkrižni skladnosti

Direktiva
Sveta z dne
12. decembra
1991 o
varstvu voda
pred
onesnaževanj
em z nitrati iz
kmetijskih
virov (91/676
EGS) (UL L
št. 375 z dne
31.12.1991,
str. 1)

Člen 4
1. Države članice za
zagotovitev splošne ravni
varstva pred
onesnaževanjem za vse
vode v dveh letih po
notifikaciji te direktive
sprejmejo naslednje
ukrepe:
(a) izdelajo kodeks ali
kodekse dobre kmetijske
prakse, ki jih bodo kmetje
izvajali prostovoljno in naj
bi vključevali določbe, ki
zajemajo vsaj točke iz
Priloge II A.
Člen 5
1. Države članice za
uresničitev ciljev iz člena
1 v dveh letih po prvem
imenovanju iz člena 3(2)
ali v enem letu od
vsakega dodatnega
imenovanja iz člena 3(4)
izdelajo delovne
programe za imenovana
ranljiva območja.
4. Delovni programi se
izvedejo v štirih letih od
izdelave in so sestavljeni
iz naslednjih obvezujočih
ukrepov:
(a) ukrepov iz Priloge III;
(b) ukrepov, ki so jih
države članice predpisale
v kodeksu (-ih) dobre
kmetijske prakse,
izdelanih skladno s

Nacionalni
predpisi
Republike
Slovenije, ki
povzemajo
zahteve iz
predpisov ES
Pravilnik za
izvajanje dobre
kmetijske
prakse pri
gnojenju
(Uradni list RS,
št. 130/04)
Operativni
program za
varstvo voda
pred
onesnaženjem
z nitrati iz
kmetijske
proizvodnje za
obdobje 2004–
2008
Program
razvoja
podeželja
Republike
Slovenije za
obdobje 2007–
2013 (Odločba
Komisije z dne
10.9.2007 o
odobritvi
programa
razvoja
podeželja
Slovenije za
programsko
obdobje 2007–
2013, št. CCI
2007 SI 06
RPO 001), z
vsemi
spremembami

Izvajanje zahtev
iz nacionalnih
predpisov na
ravni KMG

Za strokovno
utemeljeno
gnojenje in
skladiščenje
živinskih gnojil je
treba izdelati
letni gnojilni
načrt. V letnem
gnojilnem načrtu
se oceni skupna
količina živinskih
gnojil in določi
čas gnojenja in
odmerek gnojila
za vsa
razpoložljiva
zemljišča.
Pri gnojenju z
dušikom iz
mineralnih gnojil
uporabljena
količina ne sme
presegati 250
kg/ha letno.

Zahteve iz
nacionalnih
predpisov, ki jih
mora izpolnjevati
upravičenec in
jih preverja
kontrolor
KMG mora voditi
evidenco
uporabe
živinskih gnojil iz
katere morajo
biti razvidni
najmanj podatki
o: GERK-PID-u
in domačem
imenu GERK-a,
količini in vrsti
živinskega gnoja
ter času
gnojenja.

Na KMG količina
uporabljenega
dušika iz
mineralnih gnojil
ne presega 250
kg/ha letno.

Stopnja kršitve
zahtev iz
nacionalnih
predpisov,
izražena z oceno
50

50
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Zahteve iz predpisov ES,
ki se upoštevajo pri
navzkrižni skladnosti

členom 4, razen tistih, ki
so bili nadomeščeni z
ukrepi iz Priloge III.

Nacionalni
predpisi
Republike
Slovenije, ki
povzemajo
zahteve iz
predpisov ES
Program
razvoja
podeželja
Republike
Slovenije za
obdobje 2007–
2013 (Odločba
Komisije z dne
10.9.2007 o
odobritvi
programa
razvoja
podeželja
Slovenije za
programsko
obdobje 2007–
2013, št. CCI
2007 SI 06
RPO 001), z
vsemi
spremembami

Izvajanje zahtev
iz nacionalnih
predpisov na
ravni KMG

Prepovedano je
gnojenje na
priobalnih
zemljiščih v
tlorisni širini 15
metrov od meje
brega voda 1.
reda in 5 metrov
od meje brega
voda 2. reda.

Zahteve iz
nacionalnih
predpisov, ki jih
mora izpolnjevati
upravičenec in
jih preverja
kontrolor
KMG na
priobalnih
zemljiščih v
tlorisni širini 15
metrov od meje
brega voda 1.
reda in 5 metrov
od meje brega
voda 2. reda ne
gnoji.

Stopnja kršitve
zahtev iz
nacionalnih
predpisov,
izražena z oceno
10

Zakon o vodah
(Uradni list RS,
št. 67/02 in
57/08)

D. Kršitve in sankcije minimalnih zahtev za uporabo fitofarmacevtskih sredstev
PODROČJE B: Varovanje zdravja ljudi in živali
Predpis ES

Zahteve iz predpisov
ES, ki se upoštevajo pri
navzkrižni skladnosti

Direktiva Sveta z
dne 15. julija
1991 o dajanju
fitofarmacevtskih
sredstev v
promet
(91/414/EGS)
(UL L št. 230 z
dne 19.8.1991,
str. 1)

Člen 3
1. Države članice
predpišejo, da se
fitofarmacevtsko
sredstvo ne sme dati v
promet in uporabljati na
njihovem ozemlju, če
sredstvo ni bilo
registrirano v skladu s to
direktivo, razen če
predvideno uporabo
ureja člen 22.
2. Na podlagi tega, da
fitofarmacevtsko
sredstvo ni registrirano
za uporabo na njihovem
ozemlju, države članice
ne smejo ovirati
proizvodnje,

Nacionalni
predpisi
Republike
Slovenije, ki
povzemajo
zahteve iz
predpisov ES
Zakon o
fitofarmacevtskih
sredstvih
(Uradni list RS,
št. 35/07 uradno
prečiščeno
besedilo)
Pravilnik o
dolžnostih
uporabnikov
fitofarmacevtskih
sredstev (Uradni
list RS, št.
62/03, 5/07 in
30/09)
Pravilnik o
strokovnem
usposabljanju in

Izvajanje zahtev
iz nacionalnih
predpisov na
ravni KMG

Vodenje
evidence o
uporabi
fitofarmacevtskih
sredstev na
prostem ter v
zaprtih in
zavarovanih
prostorih je
obvezno.

Zahteve iz
nacionalnih
predpisov, ki jih
mora izpolnjevati
upravičenec in
jih preverja
kontrolor
Evidence o
uporabi
fitofarmacevtskih
sredstev se
vodijo v skladu s
Prilogo 1
Pravilnika o
dolžnostih
uporabnikov
fitofarmacevtskih
sredstev (Uradni
list RS, št. 62/03
in 5/07).
Evidence o
uporabi
fitofarmacevtskih
sredstev po
parcelah in
kulturah se
hranijo najmanj
pet let.

Stopnja
kršitve zahtev
iz nacionalnih
predpisov,
izražena z
oceno
10
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Zahteve iz predpisov
ES, ki se upoštevajo pri
navzkrižni skladnosti

skladiščenja in pretoka
takih sredstev,
namenjenih za uporabo
v drugi državi članici,
pod pogojem da
- je sredstvo registrirano
v drugi državi članici in
- da so izpolnjene
zahteve glede
inšpekcije, ki jih določijo
države članice za
zagotovitev skladnosti z
odstavkom 1.
3. Države članice
predpišejo, da se mora
fitofarmacevtska
sredstva pravilno
uporabljati. Pravilna
uporaba vključuje
skladnost s pogoji,
določenimi v členu 4 in
navedenimi na etiketi ter
uporabo načel dobre
prakse varstva rastlin
kakor tudi, če je to
mogoče, načel
integriranega varstva.
4. Države članice
predpišejo, da se
aktivnih snovi ne sme
dajati v promet, razen:
- če so razvrščene,
pakirane in označene v
skladu z Direktivo
67/548/EGS, in
- če je bila državam
članicam in Komisiji za
aktivno snov, ki ni bila v
prometu dve leti po
notifikaciji te direktive,
poslana dokumentacija v
skladu s členom 6
skupaj z izjavo, da je
aktivna snov namenjena
za uporabo, opredeljeno
v členu 2(1). Ta pogoj ne
velja za aktivne snovi,
namenjene za uporabo v
skladu s členom 22.

Nacionalni
predpisi
Republike
Slovenije, ki
povzemajo
zahteve iz
predpisov ES
preverjanju
znanja iz
fitomedicine
(Uradni list RS,
št. 36/02, 41/04,
17/05, 92/06 in
99/08)

Izvajanje zahtev
iz nacionalnih
predpisov na
ravni KMG

Izvajalci varstva
rastlin morajo
imeti opravljen
tečaj preverjanja
znanja iz
fitomedicine.

Imetniki naprav
lahko
uporabljajo le
naprave, ki so
redno
pregledane in
imajo znak o
rednem
pregledu. Prvi
redni pregled
naprav se opravi
tri leta po prvi
pridobitvi znaka
o rednem
pregledu za
nove naprave,
za katere je bil
pridobljen
certifikat v
skladu z
Zakonom o
fitofarmacevtskih
sredstvih
(Uradni list RS,
št. 35/07 uradno
prečiščeno
besedilo).
Imetniki morajo
pridobiti znak o
rednem
pregledu naprav
vsaki dve leti.

Zahteve iz
nacionalnih
predpisov, ki jih
mora izpolnjevati
upravičenec in
jih preverja
kontrolor
Izvajalci varstva
rastlin imajo
potrdilo o
opravljenem
tečaju
preverjanja
znanja iz
fitomedicine,
skladno s
Pravilnikom o
strokovnem
usposabljanju in
preverjanju
znanja iz
fitomedicine
(Uradni list RS,
št. 36/02, 17/05,
92/06 in 99/08).
Za izvajanje
varstva rastlin se
uporabljajo le
naprave, ki so
redno
pregledane in
imajo znak o
rednem
pregledu, pri
čemer se prvi
redni pregled
naprav opravi tri
leta po prvi
pridobitvi znaka
o rednem
pregledu za
nove naprave,
za katere je bil
pridobljen
certifikat v
skladu z
Zakonom o
fitofarmacevtskih
sredstvih
(Uradni list RS,
št. 35/07 uradno
prečiščeno
besedilo).
Imetniki morajo
pridobiti znak o
rednem
pregledu naprav
vsaki dve leti.

Stopnja
kršitve zahtev
iz nacionalnih
predpisov,
izražena z
oceno
50

50

127

Predpis ES

Zahteve iz predpisov
ES, ki se upoštevajo pri
navzkrižni skladnosti

Nacionalni
predpisi
Republike
Slovenije, ki
povzemajo
zahteve iz
predpisov ES
Program razvoja
podeželja
Republike
Slovenije za
obdobje 2007–
2013 (Odločba
Komisije z dne
10.9.2007 o
odobritvi
programa
razvoja
podeželja
Slovenije za
programsko
obdobje 2007–
2013, št. CCI
2007 SI 06 RPO
001, z vsemi
spremembami)

Izvajanje zahtev
iz nacionalnih
predpisov na
ravni KMG

Prepovedana je
uporaba
fitofarmacevtskih
sredstev na
priobalnih
zemljiščih v
tlorisni širini 15
metrov od meje
brega voda 1.
reda in 5 metrov
od meje brega
voda 2. reda.

Zahteve iz
nacionalnih
predpisov, ki jih
mora izpolnjevati
upravičenec in
jih preverja
kontrolor
KMG na
priobalnih
zemljiščih v
tlorisni širini 15
metrov od meje
brega voda 1.
reda in 5 metrov
od meje brega
voda 2. reda ne
uporablja
fitofarmacevtskih
sredstev.

Stopnja
kršitve zahtev
iz nacionalnih
predpisov,
izražena z
oceno
10

Zakon o vodah
(Uradni list RS,
št. 67/02 in
57/08)

E. Kršitve in sankcije pri gnojenju s fosforjem iz živinskih gnojil
PODROČJE A: Varovanje okolja
Predpis ES

Zahteve iz predpisov ES,
ki se upoštevajo pri
navzkrižni skladnosti

Nacionalni
predpisi
Republike
Slovenije, ki
povzemajo
zahteve iz
predpisov ES
Program
razvoja
podeželja
Republike
Slovenije za
obdobje 2007–
2013 (Odločba
Komisije z dne
10.9.2007 o
odobritvi
programa
razvoja
podeželja
Slovenije za
programsko
obdobje 2007–
2013, št. CCI
2007 SI 06
RPO 001), z
vsemi
spremembami

Izvajanje zahtev
iz nacionalnih
predpisov na
ravni KMG

Pri gnojenju z
živinskimi gnojili
letni vnos
fosforja ne sme
presegati 120 kg
P2O5/ha.

Zahteve iz
nacionalnih
predpisov, ki jih
mora izpolnjevati
upravičenec in
jih preverja
kontrolor
Na KMG letni
vnos fosforja pri
gnojenju z
živinskimi gnojili
ne presega 120
kg P2O5/ha.

Stopnja kršitve
zahtev iz
nacionalnih
predpisov,
izražena z oceno
10
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Zahteve iz predpisov ES,
ki se upoštevajo pri
navzkrižni skladnosti

Nacionalni
predpisi
Republike
Slovenije, ki
povzemajo
zahteve iz
predpisov ES
Pravilnik za
izvajanje dobre
kmetijske
prakse pri
gnojenju
(Uradni list RS,
št. 130/04)

Izvajanje zahtev
iz nacionalnih
predpisov na
ravni KMG

Zahteve iz
nacionalnih
predpisov, ki jih
mora izpolnjevati
upravičenec in
jih preverja
kontrolor

Stopnja kršitve
zahtev iz
nacionalnih
predpisov,
izražena z oceno

Kršitve minimalnih zahtev za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter kršitve zahtev
gnojenja s fosforjem iz živinskih gnojil se prištejejo h kršitvam navzkrižne skladnosti in se
vrednotijo skupaj z navzkrižno skladnostjo.
Agencija pri izvajanju kontrole minimalnih zahtev za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih
sredstev ter zahtev glede gnojenja s fosforjem iz živinskih gnojil upošteva tudi
nepravilnosti, ugotovljene v drugih uradnih postopkih.
Kršitve zahtev navzkrižne skladnosti se sankcionirajo v skladu s predpisom, ki ureja
predpisane zahteve ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmetovanju.
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