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- obvestilo glede vključevanja v ukrep DOBROBIT ŽIVALI v okviru PRP 2014-2020  

- kratko obvestilo glede investicijskih ukrepov v PRP 2014-2020  

- obvestilo za MLADE PREVZEMNIKE KMETIJ iz PRP 2007-2013  

  

Izvajanje ukrepa Dobrobit živali za prašičerejce že v letu 2014  

Ukrep Dobrobit živali se bo v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 začel izvajati že v letu 2014. Nosilce kmetijskih 
gospodarstev, ki želijo vstopiti v ta ukrep, želimo obvestiti o obveznostih, ki izhajajo iz načrtovane vključitve v ta ukrep in jih 
morajo le-ti izpolnjevati že s 1. januarjem 2014. 
 
Vlaganje vloge za ukrep Dobrobiti živali (v nadaljevanju: DŽ) bo potekalo hkrati z vlaganjem zbirne vloge, ki poteka od konca februarja 
do začetka maja 2014, vendar pa morajo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoj glede najmanjšega števila prašičev in se 
nameravajo vključiti v ukrep DŽ, stalež prašičev po predpisanih kategorijah v Centralni register prašičev (v nadaljevanju: CRPš) 
prvič sporočiti že v mesecu januarju, in sicer stanje prašičev na dan 1. januar 2014. Stanje na ta dan lahko sporočijo najkasneje do 
vključno 7. januarja 2014.  
 
Nosilci kmetijskih gospodarstev bodo morali v koledarskem letu trajanja obveznosti (od 1. 1. 2014–31. 12. 2014) stalež prašičev v CRPš 
sporočati na mesečni ravni, to pomeni za vsak prvi dan v mesecu, in sicer najpozneje do 7. dne tekočega meseca. Če ima kmetijsko 
gospodarstvo več lokacij, kjer redi prašiče in ima vsaka od teh lokacij svojo G-MID številko, potem morajo biti podatki o številu prašičev 
sporočeni za vsak G-MID.  
 
Sporočanje staleža prašičev je pomembno zaradi preverjanja minimalnega staleža, s katerim kmetijsko gospodarstvo vstopi v ukrep ter 
izračunavanja povprečnega števila prašičev na kmetijskem gospodarstvu, ki je kasneje osnova za izračun plačila.  
 
Podatke o staležu prašičev bodo morali nosilci kmetijskih gospodarstev v CRPš vnesti neposredno v elektronski obliki. Če nosilec želi, 
lahko to v njegovem imenu naredi tudi druga pooblaščena oseba. Ker je rok za sporočanje razmeroma kratek, priporočamo vsem 
nosilcem, da si uredijo elektronski dostop do CRPš. Dostop do CRPš preko portala Volos je za rejce brezplačen, pridobijo pa ga lahko s 
izpolnitvijo vloge, ki je objavljena na spletni strani Uprave za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin.  
 
Poleg tega je potrebno pri sporočanju staleža opozoriti tudi na to, da so za sporočanje staleža za namen ukrepa DŽ skladno z novim 
Pravilnikom o identifikaciji in registraciji prašičev, ki bo sprejet do konca leta 2013, določene nekoliko drugačne kategorije prašičev, 
kot so na B obrazcu zbirne vloge, in sicer:  
• prašiči tekači,  
• prašiči pitanci,  
• plemenske svinje in  
• plemenske mladice. 
 
Opisan način priglašanja staleža prašičev v CRPš velja samo za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki se nameravajo vključiti v ukrep DŽ. 
Gre za dodatno zahtevo glede sporočanja staleža prašičev v CRPš, ki ne nadomešča obstoječih obveznosti glede sporočanja staleža 
prašičev v CRPš. Obveznosti, ki izhajajo iz zahtev drugih ukrepov skupne kmetijske politike ali zahtev že omenjenega pravilnika, 
ostajajo torej nespremenjene. Zato ostaja nespremenjen, tako po vsebini kot po namenu, tudi B obrazec. Za rejce, ki se nameravajo 
vključiti v ukrep DŽ, je torej sporočanje staleža prašičev za namen tega ukrepa, dodatna oblika sporočanja.  
 
Poleg pravočasnosti sporočanja je potrebno na tem mestu opozoriti na pravilnost sporočenih podatkov, saj bo ta predmet ustreznih 
kontrol s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in drugih pristojnih organov in institucij.  
 
Kot je bilo že pojasnjeno, bodo v ukrep lahko vstopila kmetijska gospodarstva, ki redijo 20 ali več plemenskih svinj in mladic ali 100 ali 
več prašičev pitancev. O vseh pogojih in zahtevah ukrepa DŽ bodo rejci obveščeni tudi po običajni pošti, na kratko pa so glavni pogoji 
oziroma zahteve navedene v nadaljevanju.  
 
1. Vstopna pogoja  
Poleg zahtevanega števila prašičev, ki je natančneje opisan v začetku tega sestavka, mora rejec skupaj z izbranim zootehnikom in 
veterinarjem izdelati tudi program dobrobiti živali. Ta program mora biti pripravljen, zahtevani podatki iz tega programa pa 
elektronsko vneseni v CRPš vsaj en dan pred oddajo vloge za ukrep DŽ. Priprava tega programa je za rejca v celoti brezplačna. 
Natančnejša pojasnila glede priprave tega programa bodo rejcem v kratkem še posredovana.  
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2. Splošni pogoj  
V času trajanja obveznosti (od 1. 1. 2014–31. 12. 2014) mora nosilec ali vsaj en član kmetijskega gospodarstva, ki se vključi v ukrep DŽ, 
opraviti štiriurno usposabljanje iz vsebin dobrobiti živali. 
 
3. Dodatne zahteve  
Poleg vstopnih in splošnega pogoja morajo za pridobitev plačil za ukrep DŽ rejci izbrati vsaj še eno zahtevo iz spodnjega nabora zahtev:  
- za plemenske svinje in mladice ter tekače in pitance:  
a. zahteva za intenzivnost osvetlitve,  
b. zahteva za preprečevanje vročinskega stresa,  
- za plemenske svinje in mladice:  
a. zahteva za skupinsko rejo z izpustom,  
b. zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino od predpisane,  
c. zahtevo za napajanje,  
d. zahtevo za dodatno ponudbo voluminozne krme,  
- za plemenske svinje:  
a. zahtevo za toplotno ugodje plemenskih svinj in pujskov,  
b. zahteva za preprečevanje izčrpanosti plemenskih svinj v laktaciji,  
- za tekače:  
a. zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino od predpisane,  
- za pitance:  
a. zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino od predpisane,  
b. zahteva za napajanje,  
c. zahteva za skupinsko rejo z izpustom.  
 
Obveznost iz ukrepa Dobrobit živali se prevzema za obdobje enega leta, v letu 2014 torej od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Sredstva za 
izvajanje tega ukrepa se namenjajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna RS.  

:: Na začetek 

Pomembno opozorilo vlagateljem na investicijskih ukrepih PRP 2014-2020 

V okviru pridobivanja nepovratnih investicijskih podpor iz naslova ukrepa Naložbe v osnovna sredstva, ki se bo izvajal v okviru Programa 
razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju: PRP 2014-2020), uvajamo pogoj glede obveznega vodenja knjigovodstva. 
V primeru večjih, zahtevnih naložb bo moral vlagatelj predložiti poslovni načrt, ki bo temeljil na dejanskih prihodkih in odhodkih. 
Posledično bo moral vlagatelj voditi poslovne knjige vsaj eno zaključeno poslovno leto (od 1.1. do 31.12. ) pred oddajo vloge na javni 
razpis. Potencialne vlagatelje, ki nameravajo v letu 2015 kandidirati na investicijske javne razpise z večjo, zahtevnejšo naložbo, zato 
že sedaj opozarjamo, da si pravočasno uredijo vodenje poslovnih knjig na svojih gospodarstvih za poslovno leto 2014. 

:: Na začetek 

Pomembno obvestilo za MLADE PREVZEMNIKE KMETIJ 

Konec januarja 2014 se bo izteklo petletno obdobje obveznosti za prve upravičence, ki so v začetku leta 2009 prejeli odločbo o 
odobritvi nepovratnih sredstev iz naslova Programa razvoja podeželja 2007-2013, za ukrep 112 – Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za 
leti 2008 in 2009 (2. javni razpis). 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju Agencija) je začela s preverjanjem izpolnjevanja petletnih 
obveznosti, ki so jih upravičenci dolžni izvajati v skladu z odločbo o dodelitvi sredstev. 

Agencija bo administrativno in na terenu preverjala naslednje obveznosti: 

• ali je upravičenec ostal nosilec in lastnik kmetijskega gospodarstva še vsaj 5 let po izdaji odločbe in v tem obdobju ni spreminjal 
lastništva kmetije, razen v primeru višje sile; 
• ali upravičenec še najmanj 5 let po izdaji odločbe opravlja dejavnost, skladno s poslovnim načrtom, ki ga je priložil k vlogi; 
• ali je upravičenec izpolnil vse razvojne cilje, ki jih je navedel v vlogi; 
• ali je upravičenec začel s spremljanjem gospodarjenja na kmetiji po metodologiji FADN (oz. enostavnega ali dvostavnega 
knjigovodstva) v roku 30 dni od izdaje odločbe ter ali zagotavlja obdelavo podatkov in ustrezno poroča na MKO; 
• ali je upravičenec v primeru neizpolnjevanja razpisnih pogojev glede poklicnih znanj in usposobljenosti ta pogoj izpolnil najkasneje v 
roku 36 mesecev od dneva vročitve odločbe o pridobitvi nepovratnih sredstev in je o izpolnitvi pogoja obvestil Agencijo; 
• ali upravičenec hrani vso dokumentacijo, ki je bila osnova za pridobitev sredstev. 

Agencija poziva vse upravičence - mlade prevzemnike, ki so prejeli sredstva na omenjenem razpisu, da preverijo, ali so izpolnili vse 
obveznosti iz pogodbe in da morebitne neizpolnjene zahteve čim prej uredijo. Preverijo naj vso dokumentacijo in dosledno 
izpolnjevanje ostalih pogojev iz odločbe in javnega razpisa (vodenje FADN oz. knjigovodstva, lastništvo prevzetih površin, nosilec v 
RKG, izpolnjevanje razvojnih ciljev iz vloge). 

Agencija bo pred iztekom petletne obveznosti vse upravičence pisno pozvala, da pošljejo dokazila o izpolnjevanju razvojnih ciljev, ki so 
jih navedli v svoji vlogi. Vsi pozvani upravičenci se morajo na poziv Agencije odzvati in v predpisanem roku na Agencijo poslati 
zahtevana dokazila. Neodziv na omenjeni poziv se bo štel za kršitev obveznosti iz odločbe. 

:: Na začetek 

  
  

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na 



Program razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2007-2013. 
 

Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorno Društvo za razvoj slovenskega podeželja.  
Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. 

 
Spletna stran Evropske komisije: Politika razvoja podeželja 2007-2013 

Povezave v kazalu v programu Lotus Notes delujejo zgolj v verziji 8.0 ali novejše. 
Odjava iz e-novic. 
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