
Kmetijski svetovalci so že »ogreti«, kaj pa vi?  
 
 
Leto je hitro naokoli in ponovno bo potrebno pripraviti vso dokumentacijo za oddajo vloge za 
plačila za ukrepe kmetijske politike za leto 2019. Redni rok za oddajo zbirnih vlog za 
leto 2019 bo potekal od 25. februarja do 6. maja. 
 
Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano hitijo s pripravo zadnjih zakonodajnih 
podlag, ki so osnova tako za vlaganje zahtevkov, kot tudi za izvajanje posameznih ukrepov, 
zaposleni na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja se trudijo z dopolnjevanjem in 
testiranjem vnosne aplikacije, kmetijski svetovalci Javne službe kmetijskega svetovanja pri 
KGZS pa se usposabljajo za svetovanje o izvajanju različnih ukrepov ter o izpolnjevanju in 
elektronski oddaji zbirnih vlog. Kljub temu, da vse tri inštitucije pri izvedbi te naloge zelo 
dobro sodelujejo, se mora vsak potruditi in opraviti svoje delo, da bo kampanja za oddajo 
zbirnih vlog uspela.   
 
Kaj pa vi? Ste tudi vi del te ekipe, ki mora dobro sodelovati z ostalimi, da bo vloga pravilna, 
da se bo na kmetiji pravilno izvajalo pogoje posameznih ukrepov, da bo ob morebitni kontroli 
vse prav in da bo v prihodnjem letu izdana odločba o plačilih brez napak? 
 
Zagotovo je vsak nosilec kmetijskega gospodarstva najpomembnejši člen, ki mora dobro 
sodelovati predvsem s kmetijskim svetovalcem, ki je s strani države postavljen, da nosilcu 
nudi vse informacije, ki jih potrebuje pri izvajanju ukrepov. Vaše zaupanje do kmetijskih 
svetovalcev se kaže z dejstvom, da skoraj vsi vlagatelji (99 %), za oddajo zbirne vloge 
poiščete pomoč kmetijskega svetovalca. Hkrati se mora tudi nosilec, ki je prejemnik plačil 
ukrepov skupne kmetijske politike, samostojno zavzeti, da iz različnih navodil, informativnih 
listov, člankov, medijev ter udeležbe na informativnih usposabljanjih pridobi dovolj znanja, 
da lahko ustrezno vodi in upravlja kmetijsko gospodarstvo tudi v skladu s pogoji posameznih 
ukrepov. 
 
Zato vas vabimo, da si v dneh pred oddajo zbirne vloge, vzamete čas in si preberete nekaj 
člankov o vlaganju zahtevkov za leto 2019, objavljenih v tej številki Zelene dežele in se 
udeležite katerega od informativnih usposabljanj, ki v teh dneh potekajo po celi Sloveniji. Za 
ogrevanje pa si mora zares vsak pregledati in urediti svoje GERK-e, saj od tu izvira največ 
ugotovljenih napak.  
 
  
 
dr. Jernej Demšar, KGZS 


