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NAVZKRIŽNA  SKLADNOST 

 

Navzkrižna skladnost je skupek zahtev spoštovanja evropske in 

domače zakonodaje na kmetijskem in okoljskem področju. Namen 

navzkrižne skladnosti je obveščanje kmetov, da morajo spoštovati 

določene zahteve za ohranjanje čistega okolja, varovanja zdravja ljudi, 

živali in rastlin. Predpisane zahteve ravnanja zajemajo 20 standardov 

in  161 zahtev. Zavezanci za navzkrižno skladnost so kmetje, ki: 

 Uveljavljajo neposredna plačila (osnovna plačila, zeleno 

komponento, proizvodno vezane podpore za mleko, rejo govedi, 

pridelavo vrtnin in pridelavo strnih žit). 

 Uveljavljajo plačila OMD, KOPOP, EK IN DŽ. 

 So prejemniki podpor za tako imenovane vinske ukrepe. 

Vsi zavezanci morajo na celotnem kmetijskem gospodarstvu 

spoštovati in izpolnjevati zahteve navzkrižne skladnosti, če želijo 

dobiti celotno izplačilo iz naslova posameznih ukrepov. Pri izvedbi 

kontrole navzkrižne skladnosti sodelujejo in si izmenjujejo podatke 

vsi pristojni organi znotraj ministrstva za kmetijstvo in ministrstva za 

okolje in prostor (kontrolorji navzkrižne skladnosti, kontrolorji 

površin in drugih ukrepov kmetijske politike, pristojni inšpekcijski 

organi za kmetijstvo, lovstvo in ribištvo, inšpekcija za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo rastlin ter inšpekcija za okolje in naravo). 

Kršitve navzkrižne skladnosti se vrednotijo kot : 

 Kršitev iz malomarnosti (t.i. » navadne kršitve«). 

 Namerne kršitve (nosilec namerno krši predpisano zahtevo). 

 Ponovljena kršitev (ugotovljena več kakor enkrat v zaporednem 

obdobju treh koledarskih let). 

Kazen v primeru kršitev zahtev navzkrižne skladnosti  pomeni 

znižanje izplačil za določen % za vse ukrepe, za katere so vloženi 

zahtevki za izplačilo ali v primeru ponavljajočih kršitev tudi 

izključitev  podpore, ki jo kmetija prejema v okviru skupne kmetijske 

politike. 

http://www.kmetzav-mb.si/


  Priporočamo vam, da se obrnete na kmetijskega svetovalca, da 

skupaj preverita izvajanje zahtev, ki so pomembne za vašo kmetijo in 

pravočasno odpravite morebitne pomanjkljivosti in si zagotovite 

celotno izplačilo iz naslova posameznih ukrepov kmetijske politike. 
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