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Zadeva: IZJEMNE OKOLIŠČINE (ZUVRAS - Zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi
končne razsodbe arbitražnega sodišča)
Upravičenci, ki so v letu 2017 uveljavljali zahtevke iz zbirne vloge za shemo osnovnega
plačila (plačilne pravice), ukrep KOPOP ali ukrep EK na površinah, ki po končni razsodbi
arbitražnega sodišča ležijo na ozemlju Republike Hrvaške, imajo na podlagi 10. člena
Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na
podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Hrvaške (ZUVRAS) in 30. člena IAKS Uredbe 2018 pravico do priznanja izjemne okoliščine.
Agencija bo iz oddane zbirne vloge za leto 2017 ugotovila, kateri upravičenci so imeli
prijavljene kmetijske površine in katere ukrepe oziroma sheme so uveljavljali na teh
površinah, ki po razsodbi niso več del ozemlja Republike Slovenije in jim do 20. aprila
2018 z dopisom posredovala predizpolnjene obrazce za sporočanje izjemne okoliščine.
Upravičenci bodo morali na obrazcu označiti, za katere sheme in ukrepe želijo uveljavljati
izjemno okoliščino ter ali bodo z izvajanjem prenehali ali nadaljevali. Podpisane obrazce
morajo upravičenci v 15 delovnih dneh od prejema posredovati nazaj na agencijo, na
naslov Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana.
Upravičenci, katerih površine so bile predmet razsodbe, vendar do 20. aprila 2018 ne
prejmejo dopisa, o tem obvestijo agencijo, ki jim ga posreduje v petih delovnih dneh.
Upravičencem, katerim bo izjemna okoliščina priznana, se omogoči zamrznitev plačilnih
pravic v obsegu površin, ki niso del ozemlja Republike Slovenije, vendar se je na njih v letu
2017 uveljavljal zahtevek za shemo osnovnega plačila (plačilne pravice).
Upravičenci, katerim bo izjemna okoliščina priznana, lahko brez finančnih posledic
zmanjšajo ali prenehajo z izvajanjem obveznost ukrepov KOPOP oziroma EK. Odločitev o
obsegu priznane izjemne okoliščine bo agencija sprejela na podlagi oddanih zahtevkov v
letu 2018, zato morajo upravičenci, ki v letu 2018 nadaljujejo z izvajanjem ukrepa
KOPOP oziroma EK obvezno oddati zbirno vlogo z ustreznimi zahtevki ter podati
pojasnila na delu aplikacije, ki opozarja na zmanjšanje obveznosti KOPOP oziroma EK.
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