V ponedeljek, 26. februarja, se začne oddaja zbirnih vlog za leto 2018
Kmetijski svetovalci Javne službe kmetijskega svetovanja pri KGZS vsako leto pomagamo
kmetom izpolniti in elektronsko oddati več kot 57.000 zbirnih vlog (več kot 99 % veh vlog).
Velikokrat je to delo označeno kot zgolj administrativno delo, pa vendar temu ni tako. Za
izvedbo te naloge se je potrebno zelo dobro strokovno pripraviti in vsako leto tudi
usposabljati. Nikakor ne sme biti dovolj, da vnašalec zbirne vloge pozna le obrazce in delo s
spletno aplikacijo ter vnaša zbirno vlogo po nareku vlagatelja, temveč mora poznati vsebino
ukrepov kmetijske politike, obveznosti, ki jih je potrebno izpolniti ob vložitvi zahtevka za
posamezen ukrep, ter vse skupaj povezati s kmetijsko stroko tako glede gnojenja, vrstenja
kultur, obtežbe na površini in kmetijskem gospodarstvu, kmetovanja na zavarovanih
območjih itd. Kmetijski svetovalci si prizadevamo, da vam v času izpolnjevanja obrazcev vaše
zbirne vloge, poleg informacij o ukrepih in pogojih, posredujemo tudi drugo strokovno
znanje, ki je povezano z izvajanjem kmetovanja glede na izpolnjevanje pogojev pri
posameznem ukrepu. Dejstvo je, da se v trenutnih razmerah stroka in kmetijska politika
mnogokrat dopolnjujeta, zato je to težko ločevati. Podpore, ki jih nudijo ukrepi kmetijske
politike, predstavljajo kmetovalcu pomemben vir prihodka, zato je pomembno, da
svetovalec temu ustrezno svetuje tudi ustrezno tehnologijo, s katero kmet izpolni
predpisane pogoje za pridobitev sredstev in obenem nadgrajuje strokovno znanje.
Zato smo veseli, da cenite naš trud in vnosa zbirnih vlog ne jemljete zgolj kot administrativno
opravilo, temveč tudi kot osebno svetovanje načrtovanja in strokovnega izvajanja
kmetovanja na vaši kmetiji in ga za ta namen tudi izkoristite.
Vnos zbirne vloge bo veliko lažje potekal, če se boste tudi vi nanj dobro pripravili. Predvsem
je potrebno poskrbeti, da imate urejene GERK-e, popisane živali in izrisan načrt setve in
sajenja na njivskih površinah. Če boste na vnos zbirne vloge h kmetijskemu svetovalcu poslali
pooblaščenca, mu morate za to dejanje podpisati dva izvoda pooblastila, ki ga mora
pooblaščenec prinesti s seboj na vnos.
Za tekoče delo brez večjega čakanja bo tudi letos izpolnjevanje zbirnih vlog potekalo po
sistemu naročanja. Vsak svetovalec bo na vnos povabil vlagatelje na vnaprej določen termin,
ki ga boste lahko, če vam zares ne bo ustrezal, po dogovoru s svetovalcem tudi zamenjali.
V tej številki Zelene dežele je objavljenih več prispevkov, s katerimi vas želimo bolje seznaniti
z novostmi pri posameznih ukrepih kmetijske politike za leto 2018. Vabimo vas k branju.
Prav tako vas vabimo tudi na katerega od usposabljanj za vlagatelje, ki v teh dneh še
potekajo po vseh kmetijsko-gozdarskih zavodih. Seznam lokacij kot tudi veliko drugih gradiv,
predstavitev, zakonodaje, navodil, evidenc in obrazcev lahko najdete na spletnih straneh
KGZS pod rubriko "Vse o zbirnih vlogah 2018".
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