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NAJPOGOSTEJŠE KRŠITVE PRI UKREPU EKOLOŠKO KMETOVANJE 

 
Na 332 kmetijskih gospodarstvih je bila zaznana razlika med prijavljeno in ugotovljeno površino. Na 
119 Kmetijskih gospodarstvih ta razlika ni bila večja od 0,1 ha, zato se ni obravnavala kot čezmerna 
prijava. To sicer ne pomeni, da od 332 kmetijskih gospodarstev 119 ni imelo kršitve čezmerne prijave 
- ta se namreč računa na osnovi skupine kmetijskih rastlin. Eno kmetijsko gospodarstvo je tako lahko 
imelo upoštevano toleranco na njivah-poljščinah ter hkrati čezmerno prijavo na trajnem travinju. Pri 
toleranci razlike med prijavljeno in ugotovljeno površino (do 0,1 ha, če ne presega 20 % prijavljene 
površine) je potrebno upoštevati, da se ta uporabi samo enkrat v programskem obdobju. Kmetijska 
gospodarstva, ki so to toleranco imela uporabljeno v letu 2015 do nje ob naslednji ugotovljeni razliki 
med prijavljeno in ugotovljeno površino niso več upravičena. 
 
Pri 126 kmetijskih gospodarstvih je čezmerna prijava predstavljala več kot 3 % ugotovljene površine, 
kar pomeni, da je bilo kmetijsko gospodarstvo deležno sankcije v višine dvakratne vrednosti te 
površine. Pri 46 kmetijskih gospodarstvih je čezmerna prijava predstavljala več kot 20 % ugotovljene 
površine, kar pomeni, da je bilo plačilo zahtevka za to skupino kmetijskih rastlin (trajno travinje, 
njive-poljščine, vinograd,…) v celoti zavrnjeno. Pri 64 kmetijskih gospodarstvih je čezmerna prijava 
predstavljala več kot 50 % ugotovljene površine, kar pomeni, da je bilo plačilo zahtevka za to skupino 
kmetijskih rastlin v celoti zavrnjeno, kmetijsko gospodarstvo pa bo moralo v roku naslednjih treh let 
poravnati upravno kazen v višini vrednosti čezmerno prijavljene površine. 
 
Na 80 kmetijskih gospodarstvih je prijava neupravičene površine umetno ustvarila pogoje 
upravičenosti za kmetijsko parcelo. Po izločitvi neupravičene površine se je kmetijska parcela 
zmanjšala na površino manjšo od 10 ar, zato se je celotna površina kmetijske parcele obravnavala kot 
čezmerna prijava. 
 
Na 126 kmetijskih gospodarstvih ni bilo opravljenega letnega usposabljanja, zato se je njihovo plačilo 
za ukrep EK znižalo za 5 %. V primeru, da se v tem programskem obdobju kršitev ponovi, bo znižanje 
plačila znašalo 20 %. 
 
12 kmetijskih gospodarstev, ki so vstopila v ukrep EK ni pridobilo certifikata za ekološko pridelavo, 
zato je bilo plačilo ukrepa EK v celoti zavrnjeno. 51 kmetijskih gospodarstev na enem izmed GERK 
vključenem v ukrep EK ni pridobilo certifikata za ekološko pridelavo. Plačilo takšne površine je bilo 
zavrnjeno. 
 
103 kmetijska gospodarstva so bila deležna znižanja iz naslova kršitev standardov in zahtev 
navzkrižne skladnosti. Najpogosteje so bili kršeni standardi minimalne ravni vzdrževanja zemljišč (45 
KMG), predpisane zahteve ravnanja za ohranjanje habitatov ter prosto živečih in rastlinskih vrst (23 
KMG), predpisane zahteve ravnanja za ohranjanje prosto živečih ptic (18 KMG), predpisane zahteve 
ravnanja za identifikacijo in registracijo govedi (28 KMG) ter drobnice (22 KMG) 
 
Na 302 kmetijskih gospodarstvih je povprečna letna obtežba travojedih živali na hektar trajnega 
travinja znašala manj kot 0,5 GVŽ, zato se je na teh kmetijskih gospodarstvih plačilo zahtevka EK za 
trajno travinje ustrezno prilagodilo. Od leta 2016 dalje minimalna obtežba znaša 0,2 GVŽ/ha trajnega 
travinja, neizpolnjevanje tega pogoja pa predstavlja kršitev. 


