Priloga 6: Obrazec »Uveljavljanje odstopanja od obveznosti izvajanja ukrepov osi 2 iz Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v primeru višje sile ali izrednih
okoliščin«
Nosilec kmet. gospodarstva
Priimek in ime/naziv:
Naslov:
Davčna številka:

EMŠO oz. MŠO:
KMGMID:

Tel.:*

PROSTOR ZA NALEPKO
S ČRTNO KODO

UVELJAVLJANJE ODSTOPANJA OD OBVEZNOSTI IZVAJANJA UKREPOV OSI 2 IZ PROGRAMA RAZVOJA
PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2007–2013 V PRIMERU VIŠJE SILE ALI IZREDNIH OKOLIŠČIN
Podpisani nosilec kmetijskega gospodarstva uveljavljam primer višje sile ali izrednih okoliščin za ukrep:
1. izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (ukrep OMD) zaradi:
smrti upravičenca,
dolgotrajne nezmožnosti upravičenca za delo,
smrti člana kmetije,
dolgotrajne nezmožnosti člana kmetije za delo,
razlastitve velikega dela KMG-ja, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti,
hude naravne nesreče, ki je resno prizadela kmetijsko zemljišče gospodarstva,
uničenja hlevov na KMG-ju zaradi nesreče,
kužne bolezni, ki je prizadela vso živino upravičenca ali njen del,
izgube ali pogina domačih živali zaradi napada divjih zveri, kljub izvedbi vseh predpisanih ukrepov,
pogina domačih živali zaradi nesreče (požar, udar strele, električni udar, padci ipd.),
napada bolezni oziroma škodljivcev v trajnem nasadu zaradi katerih je potrebno ta trajni nasad uničiti,
spremembe obsega kmetijskih zemljišč na KMG, 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. kmetijsko okoljskih plačil (podukrepi KOP-a) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2007–2013 zaradi:
če po štiriletnem obdobju izpolnjevanja obveznosti upravičenec dokončno preneha s kmetovanjem, oziroma če
njegov naslednik ni sposoben izpolnjevati te obveznosti,
smrti upravičenca,
dolgotrajne nezmožnosti upravičenca za delo,
smrti člana kmetije,

*

Podatek ni obvezen. Namenjeni je lažji in hitrejši komunikaciji, ki bi se vršila preko telefona.
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dolgotrajne nezmožnosti člana kmetije za delo,
razlastitve velikega dela KMG-ja, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti,
hude naravne nesreče, ki je resno prizadela kmetijsko zemljišče gospodarstva,
uničenja hlevov na KMG-ju zaradi nesreče,
kužne bolezni, ki je prizadela vso živino upravičenca ali njen del,
izgube ali pogina domačih živali zaradi napada divjih zveri, kljub izvedbi vseh predpisanih ukrepov,
pogina domačih živali zaradi nesreče (požar, udar strele, električni udar, padci ipd.),
škode na površinah, ki so jo povzročile divje živali,
napada bolezni oziroma škodljivcev v trajnem nasadu zaradi katerih je potrebno ta trajni nasad uničiti,
spremembe obsega kmetijskih zemljišč na KMG, 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.
Od obveznosti izvajanja podukrepov KOP-a odstopam, tako da:
a) z izvajanjem preneham dokončno v celoti:
z vsemi podukrepi KOP-a
s posameznimi podukrepi KOP-a1, in sicer:
,

,

,

,

,

,

,

,

b) v zadevnem letu izvajanje prekinem in po odpravi posledic primera višje sile ali izrednih okoliščin izvajanje
prevzete obveznosti nadaljujem:
z vsemi podukrepi KOP-a
s posameznimi podukrepi KOP-a2, in sicer:
,

,

,

,

,

,

,

,

c) zmanjšam obseg površin ali število živali za:
•

podukrepe KOP-a vezane na površino:

Podukrep
KOP-a

GERK_PID

Domače ime GERK-a

Površina
ha

a

Katastrska
3
občina

Parcelna
4
številka

1

Če se dokončno preneha z izvajanjem posameznih podukrepov KOP-a, je potrebno navesti s katerimi podukrepi se odstopa.
2
Če se v zadevnem letu z izvajanjem posameznih podukrepov KOP-a prekine in po odpravi posledic primera višje sile ali izrednih okoliščin z izvajanjem prevzete obveznosti
nadaljuje, je potrebno navesti na katere podukrepe KOP-a se to nanaša.
3
Katastrska občina se navedene v primeru, ko se dokazilo o primeru višje sile ali izrednih okoliščin nanaša na katastrsko občino.
4
Parcelna številka se navedene v primeru, ko se dokazilo o primeru višje sile ali izrednih okoliščin nanaša na parcelno številko.
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Podukrep
KOP-a

•

GERK_PID

Domače ime GERK-a

Površina
ha

a

Katastrska
3
občina

Parcelna
4
številka

podukrep KOP-a vezan na živali:
Podukrep KOP-a: reja avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali (PAS)
Avtohtona / tradicionalna pasma domačih živali

Število živali

3. Opis primera višje sile ali izrednih okoliščin, ki se uveljavlja pod točko 1. oziroma pod točko 2.:

4. Dokazila, ki so priložena vlogi:

V PRIMERU VIŠJE SILE OZIROMA IZREDNIH OKOLIŠČIN, RAZEN V PRIMERU KOMASACIJ, MORA
UPRAVIČENEC AGENCIJO RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA PISNO OBVESTITI TER JI
POSREDOVATI USTREZNE DOKAZE V ROKU 10 DELOVNIH DNI OD DNEVA, KO TO LAHKO STORI.
dan
Datum:

mesec
.

leto
.

Podpis (žig) nosilca:
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