Šmihelska cesta 14
8000 Novo mesto
Tel.: (07) 373-05-70, fax: (07) 373-05-90
E-pošta: helena.gramc@kgzs-zavodnm.si
Splet:
www.kmetijskizavod-nm.si

Novo mesto, 15.6.2018

Vsi kmetje, ki so oddali zbirno vlogo za leto 2018 in jim je
prijavljene površine prizadela toča v takem obsegu, da je
posevek uničen, morajo biti pozorni na to, katere ukrepe
kmetijske politike uveljavljajo in kaj so zahteve posameznih
ukrepov (obveza javljanja sprememb in višje sile na
Agencijo)
Za tiste, ki uveljavljajo samo plačilne pravice in OMD, je osnovna zahteva, da so
površine obdelane (ni bistveno, katera kultura je prijavljena). V tem primeru ni
potrebno javljati sprememb.
V primeru, da so ukrepi kmetijske politike vezani na določene dodatne zahteve
ali sprememba kulture na njivski površini vpliva na višino plačila, pa je potrebno
na Agencijo javiti spremembe ali višjo silo (sem sodijo predvsem KOPOP plačila,
EK, izvajanje zelene komponente, podpora za zelenjadnice…)

Primer uveljavljanje višje sile pri ukrepu "Podpora za zelenjadnice"
Na spletni strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija) je
navodilo, kako naj postopajo kmetje, katerih površine so bile pred kratkim
prizadete zaradi toče, pa so zanje v okviru zbirne vloge za leto 2018 oddali
zahtevek za uveljavljanje "Podpore za zelenjadnice". Zaradi neugodnih
vremenskih razmer pa zdaj na prijavljenih površinah ne morejo zagotoviti
prisotnost zelenjadnic od 7. maja do 15. avgusta 2018.

Agencija kmetom svetuje, da v primeru prizadetega posevka zelenjadnic zaradi
neugodnih vremenskih razmer Agenciji na obrazcu »Sporočanje višje sile ali
izjemnih okoliščin« v skladu z objavljenimi navodili, sporočijo višjo silo v 15
delovnih dneh od datuma, ko to lahko storijo. Hkrati naj posevek zelenjadnice
čim prej oz. takoj, ko bodo to dopuščale vremenske razmere, nadomestijo z
drugim posevkom zelenjadnice, da bodo tako lahko zadostili pogoju prisotnosti
zelenjadnic, ki traja vse do 15. avgusta 2018. Agencija bo o vsaki vlogi za
priznanje primera višje sile ali izjemnih okoliščin odločala individualno.V primeru,
da se vlagatelj odloči, da poškodovanega posevka zelenjadnic ne bo nadomestil
z drugo zelenjadnico, mora zahtevek za podporo za zelenjadnice umakniti. Umika
zahtevka ni mogoče več izvesti, če je kontrola na kraju samem že najavljena.
Za uveljavljanje višje sile ali javljanje sprememb se oglasite na vaši izpostavi
Kmetijske svetovalne službe.
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