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Aktivnosti Kmetijske svetovalne službe v času pandemije

S širitvijo Korona virusa Covid-19 se je tok življenja v državi popolnoma spremenil.
Prišlo je tako daleč, da se ljudje eden drugega bojimo. Seveda za preprečitev širjenja
virusa  je  nujno  potrebno,  da  spoštujemo navodila  Vlade Republike  Slovenije.  Ne
glede nato, da so vse javne inštitucije zaprla vrata, pa kljub temu smo se na oddelku
Kmetijske svetovalne službe organizirali tako, da smo v času največjih aktivnosti na
področju  kmetijstva  tudi  prisotni  po  pisarnah  oziroma  preko  spleta  ali  medijev.
Čeprav delo poteka od doma, so dežurni kmetijski svetovalci v času delavnika vedno
dosegljivi in Vam odgovorijo na zastavljena vprašanja. Prosim pobrskajte po spletu
KGZS Zavod MS, kdo je dežuren. Trenutno sta za območje občine Moravske Toplice
dosegljiva Boštjan Lampe, gsm: 041 921 868 in Karel Hari, gsm: 031 703 621.
Obveznosti kmetov:

- Prejemniki sredstev za ukrepe Programa razvoja podeželja 2007- 2013 in PRP 
2014-2020 morajo izpolniti obveznost poročanja o izpolnjevanju obveznosti za 
leto 2019 (izdelati poročilo in ga poslati na ARSKTRP),

- ARSKTRP predlaga, svetuje in apelira na upravičence, kateri so zaključili z 
načrtovano naložbo in imajo seveda odobreno odločbo s strani ARSKTRP po 
različnih ukrepih PRP, da vložijo zahtevek za izplačilo sredstev, do datuma, 
kateri je naveden na odločbi o pravici do sredstev. Obvezno upravičenec 
kontaktira s pripravljalcem zahtevka in se dogovori glede priprave samega 
zahtevka (telefon, elektronska pošta).

Vse navedene aktivnosti se izvajajo na daljavo s predhodnim dogovorom po telefonu.
Več informacij  lahko dobite pri  Simon Sečiju 041 208 236. 

- Do preklica pandemije se ne izvaja elektronski vnos EIV. O začetku poteka vas
bomo pravočasno opozorili.

- Glede izkaznic za FFS sporočamo, da  je bil s področja kmetijstva, gozdarstva
in prehrane sprejet Zakon o interventnih ukrepih, ki določa, da se  veljavnost
izkaznic  podaljša  do  30  dni  po  izvedbi  prvega  nadaljnjega  usposabljanja.
Nadalje  navedeni  zakon  določa,  da  ukrepi  iz  tega  zakona  veljajo  do



prenehanja  razlogov  zanje,  kar  ugotovi  vlada  s  sklepom,  ki  ga  objavi  v
Uradnem listu Republike Slovenije, vendar najdlje do 1. septembra 2020.

To pomeni, da je zadeva glede podaljševanja izkaznic še nedorečena in izkaznice, ki 
zaradi sprejetja izrednih ukrepov do izteka veljavnosti niso bile  podaljšane, do 
nadaljnjega veljajo.
Kmetije, ki so se zavezale v KOPOP-u izvajanje ukrepov Nmin in Hitrih rastlinskih 
testov morajo do konca junija opraviti vsaj enega od navedenih testov. Upajmo, da 
bo Vlada RS čim prej preklicala trenutne aktualne razmere in bodo lahko vse kmetije 
opravile Nmin test v juniju na posevkih koruze. O aktivnostih boste sproti tudi 
obveščeni na krajevno običajen način.
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