Priloga 5: Višja sila ali izredne okoliščine pri ukrepu OMD-ja
(1) V skladu s 47. členom Uredbe 1974/2006/ES so primeri višje sile ali izrednih okoliščin
zlasti naslednji:
a) smrt upravičenca,
b) dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo,
c) smrt člana kmetije,
d) dolgotrajna nezmožnost člana kmetije za delo,
e) razlastitev velikega dela KMG-ja, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja
obveznosti,
f) huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva,
g) uničenje hlevov na KMG-ju zaradi nesreče,
h) kužna bolezen, ki prizadene vso živino upravičenca ali njen del,
i) izguba ali pogin domačih živali zaradi napada divjih zveri, kljub izvedbi vseh
predpisanih ukrepov,
j) pogin domačih živali zaradi nesreče (požar, udar strele, električni udar, padci ipd.),
k) napad bolezni oziroma škodljivcev v trajnem nasadu zaradi katerih je potrebno ta trajni
nasad uničiti,
l) sprememba obsega kmetijskih zemljišč na KMG-ju, vrste dejanske rabe ali načina
kmetovanja neodvisno od upravičenca (komasacije, zemljiške operacije,
denacionalizacijski postopek, prisilna dražba, dedovanje) v skladu s četrtim odstavkom
45. člena Uredbe 1974/2006/ES.
(2) Če gre za smrt ali dolgotrajno nezmožnost člana kmetije za delo, se primer višje sile
upošteva, če je obseg dela tega člana kmetije na zadevnem KMG-ju znašal vsaj 0,5
PDM1.
(3) Član kmetije, za katerega se uveljavlja primer višje sile zaradi smrti ali dolgotrajne
nezmožnosti za delo, mora biti ob uveljavljanju tega primera višje sile vpisan v RKG.
(4) V primeru razlastitve velikega dela KMG-ja se šteje, da je razlaščen velik del, če je
razlastitvi podvrženih najmanj 30 odstotjov kmetijskih zemljišč v uporabi, ki morajo biti ob
uveljavljanju tega primera višje sile vpisana v RKG.
(5) Naravne nesreče so:
• potres, snežni ali zemeljski plaz, udor ali poplava,
• neugodne vremenske razmere, kot so zmrzal, toča, led ali žled, deževje (neurje, ki
skupaj z močnim dežjem povzroči škodo v kmetijski proizvodnji) ali suša, slana, če
povzroči zimsko ali spomladansko pozebo na kmetijskih rastlinah,
• množičen izbruh rastlinskih škodljivih organizmov ter živalskih bolezni, če povzročijo
škodo v kmetijski proizvodnji.
(6) Za hudo naravno nesrečo se šteje, če je na KMG-ju zaradi te nesreče prizadetih
najmanj 30 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi, ki morajo biti ob uveljavljanju tega
primera višje sile vpisana v RKG.
(7) V primeru višje sile ali izrednih okoliščin, razen v primeru komasacij, mora upravičenec
agencijo pisno obvestiti ter ji posredovati ustrezne dokaze v roku 10 delovnih dni od
dneva, ko to lahko stori.
Izražanje obsega dela v koeficientih polnovrednih delovnih moči (PDM) temelji na razmerju med številom ur, letno
porabljenih za delo na kmetiji, in enoletnim obsegom dela polno zaposlene osebe (1.800 ur = 1 PDM), ki ga uporablja
nacionalna statistika delovne sile. Po popisu iz leta 2000 v Sloveniji PDM v povprečju znaša 1,2.
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(8) Če gre za dokazan primer višje sile ali izrednih okoliščin, se plačilo za leto, v katerem
je prišlo do primera višje sile ali izrednih okoliščin dodeli v celoti, če je upravičenec za to
leto vložil zbirno vlogo z zahtevkom ter agenciji v predpisanem roku in načinu sporočil
primer nastanka višje sile ali izrednih okoliščin.
(9) Vsako odstopanje od obveznosti se na podlagi ustrezne vloge upravičenca,
posredovani agenciji, rešuje individualno.
(10) Če gre za dokazan primer višje sile ali izrednih okoliščin, se neizpolnjevanje
zahtevanih pogojev ne upošteva kot kršitev in sankcij ni.
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