1.2. Zmanjšanje stopnje napake pri
izvajanju ukrepa EK – NAJPOGOSTEJŠE
KRŠITVE
Marinka Korošec, vir: ARSKTRP

Najpogostejše kršitve pri ukrepu ekološko kmetovanje, ki jih
zaznava Agencija republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja se lahko razdelijo v štiri sklope in sicer:
A)čezmerna prijava površin
B)kršitve iz naslova Kataloga kršitev, zavrnitev in ukinitev plačil

C) kršitve s področja navzkrižne skladnosti in
D) ostale kršitve – povezane predvsem z neizpolnjevanjem
administrativnih pogojev
Na podlagi analiziranih podatkov, ki smo jih prejeli s strani
ARSKTRP za leto 2017 po izvedenih administrativnih kontrolah
in kontrolah na kraju samem ugotavljamo, da se vsebinsko
najpogostejše kršitve glede na leto 2016 niso spremenile.

A) ČEZMERNA PRIJAVA POVRŠIN
Ugotovljena je bila pri 14,4% vseh KMG vključenih v ukrep EK v
letu 2017.
Čezmerno prijavo površin je imelo 492 kmetijskih gospodarstev,
ki so imeli skupno kar 606 kršitev iz naslova čezmerne prijave
površin.
Povprečno kmetijsko gospodarstvo, ki je imelo kršitve čezmerne
prijave površin, je imelo te kršitve na 1,23 skupinah kmetijskih
rastlin.

A) ČEZMERNA PRIJAVA POVRŠIN
V to skupino kršitev in napak so uvrščene kršitve zaradi prijave:
• neustrezne rabe kmetijskega zemljišča ali neustrezne
kmetijske rastline (neustrezna raba ali rastlina, ki ne sodi v
določeno skupino kmetijskih rastlin).

• površin, ki niso v uporabi KMG.
• neupravičenih
kmetijskih
in
nekmetijskih
zemljišč
(neupravičene površine: stavbe, ceste, vode, gozd, gozdni rob,
močvirje, zelenice, kmetijska zemljišča v zaraščanju - raba
1410, neobdelana kmetijska zemljišča - raba 1600 in drevesa
in grmičevje – raba 1500)

A) ČEZMERNA PRIJAVA POVRŠIN
Kako se izogniti napakam?
• Pravilna prijava kmetijskih zemljišč:
Kmetijska gospodarstva morajo poskrbeti, da:
- imajo prijavljene samo upravičene površine in
- da so upravičene in prijavljene površine tudi obdelane,
- da se vse spremembe, ki imajo za posledico spremenjen obseg
obdelave na kmetijskih zemljiščih tekom rastne sezone sporočajo
sproti (npr. gradnja ceste, skladiščenje kmetijskih ali nekmetijskih
proizvodov na upravičenih površinah,…).

A) ČEZMERNA PRIJAVA POVRŠIN
Kako se izogniti napakam?
• V zbirni vlogi prijaviti kmetijsko rastlino, ki je dejansko
posejana na površini oz.
• da se spremembo kmetijske rastline glede na prijavo v zbirni
vlogi sporoči na ARSKTRP v primerih kadar dejanska posejana
rastlina spada v drugo skupino kot prijavljena, saj sicer prihaja
do neskladja med ugotovljeno skupino kmetijskih rastlin in
prijavljeno skupino kmetijskih rastlin
POMEMBNA PRAVILNA - DEJANSKO POSEJANA RASTLINA, saj
sicer kljub prijavljenim kmetijskim površinam prihaja do znižanja
plačil zaradi napačno prijavljenih skupin kmetijskih rastlin.
Na ornih zemljiščih (v skupini kmetijskih rastlin njive – poljščine
ter vrtnine) je bila kot neupravičena kmetijska rastlina
najpogosteje ugotovljena trava ali pri vrtninah poljščina namesto
vrtnine.

A) ČEZMERNA PRIJAVA POVRŠIN
Kako se izogniti napakam?
POMEMBNA PRIJAVA DEJANSKO POSEJANE RASTLINE V ZBIRNI
VLOGI
PRIMER kršitve 1: setev POLJŠČIN (koruza), v zbirni vlogi pa
prijavljena VRTNINA (npr. solata) Kako se izogniti kršitvi: NUJNO sporočiti spremembo na ARSKTRP,
če se po oddaji zbirne vloge namesto vrtnine poseje poljščina, saj
se sicer površina ne prizna ne za vrtnine in ne za poljščine!
PRIMER kršitve 2: V naravi trajni travnik, v zbirni vlogi pa
prijavljen visokodebelni travniški sadovnjak ni OK, površina se ne
prizna ne k travniku in ne sadovnjaku.
Kako se izogniti kršitvi: Pravilna prijava kmetijskih rastlin in
kmetijske rabe.

B)KRŠITVE IZ NASLOVA KATALOGA
KRŠITEV, ZAVRNITEV IN UKINITEV
PLAČIL
Ugotovljene pri 11% vseh kmetijskih gospodarstev vključenih v ukrep
EK.
Najpogostejše kršitve znotraj tega sklopa predstavljajo naslednje
kršitve:
• neopravljeno letno usposabljanje,
• neupravičeno zmanjšanje obsega površin,
• nedoseganje minimalne obtežbe,
• neizpolnjevanje zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti,
• neizpolnjevanje
minimalnih
zahtev
za
uporabo
gnojil
(neizpolnjevanje ali pomanjkljivo vodenje evidenc o uporabi
organskih in mineralnih gnojil

C) KRŠITVE S PODROČJA NAVZKRIŽNE
SKLADNOSTI
Kršitve različnih standardov in zahtev navzkrižne skladnosti so
bile ugotovljene pri 8 % vseh kmetijskih gospodarstev vključenih
v ukrep EK

Najpogostejše kršitve znotraj tega sklopa predstavljajo naslednje
kršitve:
• Vzdrževanje kmetijskih zemljišč na območju Natura 2000 – habitati
oziroma ptice,
• identifikacija in registracija govedi,
• identifikacija in registracija drobnice,
• uporaba fitofarmacevtskih sredstev,
• ravnanje z nitrati.

D) OSTALE KRŠITVE – POVEZANE
PREDVSEM Z NEIZPOLNJEVANJEM
ADMINISTRATIVNIH POGOJEV
Kršitve so bile ugotovljene pri 2,7 % vseh kmetijskih
gospodarstev vključenih v ukrep EK.
Najpogostejšo kršitev znotraj tega sklopa predstavlja kršitev
povezana z ne pridobitvijo certifikata za ekološko pridelavo
oziroma predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil za vsaj
enega od GERK-ov z zahtevkom EK (KMG pa so prejeli certifikat
za druge površine)

