
 

          Priloga A 

(k 4. členu) 

Zahtevek za izplačilo odškodnine za škodo od divjadi v kmetijstvu, živinoreji ter na objektih, postavljenih 

na obdelanih površinah in pašnikih. 

 

Oproščeno plačila upravne takse skladno s točko  Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina  

21) bis tabella B) DPR 642/72   

SLUŽBA ZA LOVSTVO IN RIBIŠTVO 

ul. Sabbadini 31 

33100 VIDEM 

PEC: agricoltura@certregione.fvg.it 

 

Zadeva: 10. člen - DZ 6/2008. 

Zahtevek za izplačilo odškodnine za škodo od divjadi v kmetijstvu, živinoreji ter na 

objektih, postavljenih na obdelanih površinah in pašnikih. 

 

Podpisani/a ________________________________________ , kraj rojstva _________________________________ 
        

datum rojstva ________ stalno prebivališče v Občini____________________________ zaselek/kraj 
________________________________________________________________________________________________ 
 

poštna številka ____________, ul./trg ________________________________________________________, hišna 
št. ________ 
 

Davčna številka _________________________________________ telefonska številka ______________________,  
 

upravitelj kmetije ________________________________________________________________________________ 
 

ID za DDV ________________________________________ e-pošta ______________________________________ 
 
registracijska številka obrata za vzrejo pri pristojni veterinarski upravi 
________________________________________________________________________________________________ 
 
številka vpisa v register podjetij pri Trgovinski zbornici _______________________________________________  
 
naslov certificirane elektronske pošte (PEC) ________________________________________________________ 

Seznanjen/a s kazenskimi sankcijami po UPR št. 445/2000 v primeru izdelave ali uporabe lažnih listin in 
navajanja lažnih podatkov; 



 
P R I J A V L J A M  

 

škodo, ki sem jo ugotovil/a dne _________________________, opis: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

za katero ocenjujem, da jo je povzročila živalska vrsta: 

___________________________________________________ 

na naslednjih zemljiščih: 

Občina List Parcela 
Katastrska 

površina 

Obseg 

kmetijskega 

zemljišča v 

uporabi (ha) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

P R O S I M 

za izplačilo odškodnine po črki a) prvega odstavka 10. člena DZ 06/08 

Približna ocena škode (1*): 



IZJAVLJAM, da za premoženje, ki je predmet zahtevka za izplačilo odškodnine, in za tovrstno 
škodo: 
 

NISEM prejel/a nobene druge odškodnine ali nadomestila od drugih javnih ali zasebnih subjektov 

NIMAM sklenjenega zavarovanja za nastalo škodo. 

NISEM pristopil/a k nobenemu vzajemnemu skladu. 

IZJAVLJAM tudi, da v zadnjih 5 letih: 

NISEM prejel/a subvencij za ukrepe za preprečitev škode od divjadi v kmetijstvu. 

 Sem prejel/a subvencije za preprečitev škode od (2*)__________________________________________  

 na kulturah/obratih za vzrejo ________________________________________________________________ 

 

 PRILAGAM: 

o fotokopijo prikaza parcele; 
o fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta; 
o nadomestno izjavo za odobritev pomoči po pravilu »de minimis« v skladu s 47. členom UPR št. 

445/2000; 
 

Podpisani/a sem seznanjen/a, da bo naslovna Služba v skladu s prvim odstavkom 13. člena ZU št. 196 z dne 30. 6. 2003 zbirala podatke za 

zgoraj navedene namene in jih bo tudi naknadno obdelovala s pomočjo elektronskih in/ali avtomatiziranih sredstev izključno za ta namen 

ter da je posredovanje teh podatkov obvezno, saj v nasprotnem primeru odobrena subvencija ne bo izplačana. 

Podpisani/a sem tudi seznanjen/a, da lahko uveljavljam pravice iz 7. člena navedenega odloka, med katerimi so pravica dostopa do lastnih 

podatkov in nekatere dodatne pravice, kot je pravica do popravka, posodabljanja, dopolnjevanja ali izbrisa napačnih, nepopolnih podatkov 

ali podatkov, ki niso bili zbrani skladno z zakonom, ter pravica ugovarjanja obdelavi podatkov za nezakonite namene; seznanjen/a sem tudi, 

da je upravljavec podatkov Centralna direkcija za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo - Služba za lovstvo in ribištvo, obdelovalca podatkov pa 

sta Direktor službe in družba INSIEL Spa za avtomatizirano obdelavo. 

 

DATUM ____________________________  PODPIS ______________________________________ 

         (čitljiv s celim imenom) 

Legenda: 

(1*)  navedite delež škode ali število pobitih živali. 

(2*)  navedite vrsto divje živali (divji prašič, jelen itd.) 

V skladu z 38. členom UPR št. 445 z dne 28. 12. 2000 mora prosilec izjavo podpisati pred uradno osebo oziroma jo 
podpisati in jo na katerikoli način, tudi po faksu, poslati pristojnemu uradu, opremljeno z neoverjeno fotokopijo 
veljavnega osebnega dokumenta. 

 

 

 



 


