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Številka:  3302-38/2021/27 

Datum:  19. 11. 2021  

 
Zadeva:  Objava Odloka o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2021 

 

 

Spoštovani, 
 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) vas 
obvešča, da je 19. novembra 2021 v Uradnem listu Republike Slovenije (UL RS štev. 
181/2021) objavljen Odlok o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2021.   
 
Do podpore bodo upravičeni nosilci kmetijskega gospodarstva, ki redijo: 
- kategorijo prašičev pitancev od 30 kg dalje, pitane na višjo težo, in kmečko rejo 
prašičev oziroma kategorijo prašičev pitancev od 30 do 110 kg (v nadaljnjem besedilu: 
prašiči pitanci in  
- kategorijo plemenskih merjascev, plemenskih mladic oziroma plemenskih svinj (v 
nadaljnjem besedilu: plemenski prašiči) ter izpolnjujejo  pogoje iz odloka in naslednje 
zahteve: 

• na dan oddaje zahtevka upravičenec ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji 
ali v osebnem stečaju; 

• na dan oddaje zahtevka ima upravičenec poravnane zapadle davčne 
obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov; 

• je vpisan v evidenco imetnikov rejnih živali v letu 2021; 
• na dan 1. februarja 2021 je sporočil podatke o staležu prašičev v evidenco 

rejnih živali in preračun števila živali na glavo velike živine (v nadaljnjem 
besedilu: GVŽ) izkazuje na ta dan najmanj tri GVŽ plemenskih prašičev 
oziroma petnajst GVŽ prašičev pitancev; 

• kmetijsko gospodarstvo je na dan oddaje zahtevka vpisano v register kmetijskih 
gospodarstev; 

• za nakazilo dodeljenih sredstev ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. 
členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, številka 45/08, 57/12, 90/12 – 
Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju varne 
hrane, veterinarstva in varstva rastlin (ZdZPVHVVR), 26/14, 32/15, 27/17 in 
22/18); 
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Agencija bo nosilcem kmetijskega gospodarstva, ki bodo izpolnjevali pogoje navedene 

v odloku, na podlagi podatkov iz uradnih evidenc, posredovala odločbo o odobritvi 

finančnega nadomestila, najkasneje do 20. decembra 2021. 

 

Ker bo rok za vložitev zahtevkov izredno kratek - 26. november 2021, Agencija RS za 

kmetijske trge in razvoj podeželja vas poziva, da obvestite potencialne 

upravičence, da preverijo izpolnjevanje navedenih pogojev in da morebitne neurejene 

pogoje za pridobitev omenjene finančne podpore še pravočasno uredijo.   

 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

      mag. Miran Mihelič 

      generalni direktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vročiti: 

- Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana, g. 

direktor Janez Pirc, jernej.demsar@kgzs, kgzs@kgzs.si - po elektronski pošti 
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