
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 
 

  

 

 

 Izobraževanje kmetijskih svetovalcev za ukrepe 

kmetijske politike 2021 

 
NAVZKRIŽNA SKLADNOST 

Izjeme zaradi SARS CoV-2  

 
Spletno predavanje, 26. januar 2021 

                              
 

Marjan Dremelj 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

„Izjeme“ so zapisane v PKP 8 

 

1. Izjeme zaradi nezmožnosti izvajanja 

predpisov I&R – višja sila/izjemna okoliščina 

 

2. Podaljšanje veljavnosti  izkaznic o 

usposabljanju za ravnanje s FFS 

 

3. Podaljšanje veljavnosti potrdil in znakov o 

pravilnem delovanju naprav za nanašanje  za 

nanašanje FFS 
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Izjeme zaradi nezmožnosti izvajanja  

predpisov I&R – višja sila 

 

 

 

• Aktivnosti in ukrepi za zamejitev širjenja virusa SARS-

CoV-2, za zajezitev epidemije nalezljive bolezni COVID-

19, in omilitev njenih posledic, se za namene SKP, 

priznajo za izjemno okoliščino v primeru I&R, če ta ni 

opravljena znotraj rokov določenih s predpisi I&R  

– Označitev za živali rojene na KMG od 1.9.2020 do konca 

epidemije, izjema pa velja še 30 dni po koncu oz. pred 

odhodom s KMG 

– V omenjenem obdobju se prekine tudi štetje zamudnih dni iz 

sistema zgodnjega opozarjanja (male kršitve) 

– Smiselno se določbe uporablja tudi za nadomestne označbe 

živali 
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2. Podaljšanje veljavnosti  izkaznic o usposabljanju 

za ravnanje s FFS in 3. veljavnosti potrdil in znakov 

o pravilnem delovanju naprav za nanašanje  za 

nanašanje FFS 

 
• Veljavnost izkaznic o usposabljanju za ravnanje s fitofarmacevtskimi 

sredstvi, ki potečejo v času razglašene epidemije, se podaljša do 31. 

decembra 2021. Če je bila v vmesnem času izkaznica podaljšana, 

teče rok za naslednje podaljšanje od dneva preteka veljavnosti, ki je 

naveden na izkaznici 

 

• Veljavnosti potrdil in znakov o pravilnem delovanju naprav za 

nanašanje fitofarmacevtskih sredstev, ki potečejo v času razglašene 

epidemije, se podaljša do 31. decembra 2021. Če je bila naprava za 

nanašanje fitofarmacevtskih sredstev v vmesnem času pregledana, 

teče rok za naslednji pregled od dneva preteka veljavnosti potrdila in 

znaka o pravilnem delovanju naprave 
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POMEMEBNO!!! 

Izjemam/podaljšanjem rokov/izjemnim 

okoliščinam ob bok; ostale zahteve in 

obveznosti ter pogoji upravičenosti  ostajajo 

nespremenjeni 

 

Pri FFS je posebno pozornost še vedno 

potrebno posvetiti vodenju evidenc in 

hranjenju računov 
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6 

HVALA ZA POZORNOST ! 

 

 

 


