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ZADEVA: Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2014–2020 v letu 2014 – predlog za obravnavo-NOVO GRADIVO ŠT.1
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12-
ZdZPVHVVR) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji 

                                                                   SKLEP

Vlada Republike Slovenije izda uredbo o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2014.

Sklep prejme:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/.
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
– mag. Tanja Strniša, državna sekretarka,
– Tadeja Kvas Majer, v. d. generalne direktorice,
– Alenka Šesek, vodja Sektorja za podeželje.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/.
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/.
5. Kratek povzetek gradiva:
Uredba določa ukrep dobrobit živali (v nadaljnjem besedilu: ukrep DŽ), natančnejše postopke v zvezi 
z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom za potrebe tega ukrepa in vsebino ukrepa za 
pomoč pri uporabi storitev svetovanja. Ukrepa sta povezana v delu, ki se nanaša na program 
dobrobiti živali, ki je rezultat individualne svetovalne storitve, ki jo opravi izvajalec svetovanja, izbran 
po predpisih javnega naročanja, za tiste nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so najmanj enkrat do 
vključno 7. 3. 2014 sporočili stalež prašičev v centralni register živali. Ta storitev je za kmetijsko 
gospodarstvo brezplačna, saj se financira iz ukrepa pomoč pri uporabi storitev svetovanja. Izdelani 
program dobrobiti živali je eden izmed vstopnih pogojev za ukrep DŽ.  

Uredba določa vsebino in izvedbo ukrepa DŽ, vključno z opisom vstopnih pogojev, trajanjem in vrsto 
obveznosti upravičencev, naborom možnih zahtev in pogojev za njihovo izpolnjevanje, načinom 
izračunavanja plačil in višino plačil, podrobnejšimi izvedbenimi določili, ki se večinoma sklicujejo na 
Uredbo o ukrepih kmetijske politike za leto 2014, kontrolami, sistemom znižanj in izključitev itd. Prav 
tako uredba določa vsebino in izvedbo ukrepa pomoč pri uporabi storitev svetovanja. Ta ukrep se 
izvaja po pravilih javnega naročanja, zato se podrobnejše obveznosti med naročnikom in izvajalcem 
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svetovanja določijo v pogodbi. V uredbi so opredeljeni namen, pogoji in merila, obveznosti ter kontrola 
in izplačila. Uredba vsebuje tudi finančne in prehodne določbe ter priloge, med katerimi poudarjamo 
zlasti obrazec za program dobrobiti živali, obrazec za vlogo za ukrep DŽ ter katalog kršitev in sankcij. 

NOVO GRADIVO ŠT. 1 vključuje redakcijsko in nomotehnično uskladitev s Službo vlade za 
zakonodajo. Prav tako smo se vsebinsko uskladili glede integriranega administrativnega in 
kontrolnega sistema.    
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 
razvojne klasifikacije programskega proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
Ukrepa dobrobit živali in pomoč pri uporabi storitev svetovanja se lahko začneta izvajati preden
Evropska komisija formalno potrdi Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 –
2020 (PRP 2014–2020). To omogoča 65. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. Za izvajanje ukrepov 
dobrobit živali in pomoč pri uporabi storitev svetovanja se sredstva zagotovijo iz proračuna Republike 
Slovenije v višini 25 odstotkov in iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v 
višini 75 odstotkov. Ne glede na to pa se v primeru morebitnega odstopanja vsebine te uredbe od 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 po potrditvi s strani EK, 
sredstva za plačila za izvajanje zahtev, ki so predmet tega odstopanja, zagotovi ministrstvo v okviru 
svojega finančnega načrta, skladno z razpoložljivimi pravicami porabe.

Plačila iz naslova ukrepa DŽ se bodo v celoti vršila po 1. januarju 2015. Odločbe o izplačilu za ukrep 
DŽ morajo biti izdane od 1. marca 2015 in najpozneje do 30. junija 2015.

Za ukrep pomoč pri uporabi storitev svetovanja je za leto 2014 namenjenih do 161.040,00 eurov v 
okviru proračunskih postavk 140021 Program razvoja podeželja - 14-20 – EU  (75 %) in 140022 
Program razvoja podeželja - 14-20 – slovenska udeležba (25 %). Plačila iz naslova ukrepa pomoč pri 
uporabi storitev svetovanja se bodo v letu 2014 izplačala v višini 80 % vrednosti dejansko opravljene 
storitve, v letu 2015 pa preostali del.

Nosilci kmetijskega gospodarstva, ki se bodo vključili v ukrep DŽ, ali člani kmetije oziroma oseba, ki 
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se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo na zadevnem kmetijskem gospodarstvu morajo najpozneje do 15. 
decembra 2014 opraviti tudi usposabljanje s področja dobrobiti živali. To usposabljanje je za 
udeležence usposabljanja brezplačno. Izvajalec usposabljanja je javna služba za kmetijsko 
svetovanje. Usposabljanje se izvede in financira v okviru letnega programa dela Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije. Za to usposabljanje je načrtovanih 720 ur v skupni vrednosti 22.608,00 eurov. 
Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke 131710 – JSKS.

Ocenjena realizacija 2013 Izhodišča 2014

Številka in naziv proračunske 
postavke

Posredni 
uporabnik 
proračuna

Stroški dela v 
EUR

Materialni 
stroški 
(blago, 

storitve…) v  
EUR

Stroški za 
investicije

Stroški dela v 
EUR

Materialni 
stroški (blago, 

storitve…) v  
EUR

Stroški za 
investicije

PP 131710 - JSKS KGZS 6.618.447,40 677.782,60 87.761 6.451.001 495.229 87.761
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

MKO NRP 2330-14-0013 
PRP 14-20

140021 
Program 
razvoja 
podeželja –
14–20 – EU  

96.000 EUR 1.824.000 EUR

MKO NRP 2330-14-0013 
PRP 14-20

140022 
Program 
razvoja 
podeželja –
14–20 –
slovenska 
udeležba

32.000 EUR 608.000 EUR

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1
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SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,

 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 
proračunov,

 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 
oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,

 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 

 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
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Kratka obrazložitev
8. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: 24. 12. 2013
V razpravo so bili vključeni:
– nevladne organizacije,
– predstavniki zainteresirane javnosti,
– predstavniki strokovne javnosti, 
– občine in združenja občin oziroma navedba, da jih gradivo ne zadeva.

Mnenja, predloge, pripombe so podali:
– KGZS,
– GZS,
– Slovenska zveza prašičerejcev. 

Upoštevani so bili:
– v pretežni meri

Bistvena odprta vprašanja:
/

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 
in 57/12 in 90/12-ZdZPVHVVR) in prek portala e-demokracija.

9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA

                                  mag. Dejan Židan
                                           minister

PRILOGE:
 Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 

obdobje 2014–2020 v letu 2014,
 obrazložitev
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PREDLOG
(EVA 2013-2330-0202)

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12-ZdZPVHVVR) 
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020 v 

letu 2014

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa ukrep dobrobit živali in za potrebe tega ukrepa tudi ukrep pomoč pri uporabi storitev 
svetovanja, ki se izvajata v letu 2014 kot ukrepa razvoja podeželja v skladu z 22. členom Zakona o 
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12-ZdZPVHVVR) ter natančnejše postopke v zvezi z 
integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom za potrebe ukrepa dobrobit živali za izvajanje:

- Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 17. december 2013 o podpori za 
razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 347 z dne 
20. 12. 2013, str. 487);

- Uredbe (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi 
nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) ter spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014, Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 
1307/2013, (EU) št. 1306/2013  in (EU) št. 1308/2013  Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo 
uporabo v letu 2014 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 865);

- Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih 
določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, 
Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o 
splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006
(UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320);

- Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, 
upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) 
št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z 
dne 20. 12. 2013, str. 549);

- Uredbe Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe 
Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Izvedbeno 
uredbo Komisije (EU) št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o 
podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, str. 57), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES);

- Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje 
Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z 
ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), zadnjič spremenjene z 
Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 937/2012 z dne 12. oktobra 2012 o spremembi uredb (ES) št. 
1122/2009 in (EU) št. 65/2011 glede načina za določanje uporabljene obrestne mere za neupravičena 
plačila, ki se izterjajo od upravičencev sheme neposrednih podpor za kmete iz Uredbe Sveta (ES) št. 
73/2009, podpore za razvoj podeželja iz Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 in podpore za vinski sektor iz 
Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 280 z dne 13. 10. 2012, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 65/2011/EU);

- Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor 
za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi 
uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 
1782/2003;
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- Uredbe Komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. novembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe 
Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in 
kontrolnim sistemov v okviru neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter za 
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, 
določene za sektor vina (UL L št. 316 z dne 2.12.2009, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno 
uredbo Komisije (EU) št. 649/2013 z dne 8. julija 2013 o odstopanju od Uredb (ES) št. 1122/2009 in 
(EU) št. 65/2011 glede znižanja zneskov pomoči za pozno predložene enotne zahtevke v zvezi z 
visokogorskimi pašniki v goratih predelih Avstrije za leto 2013 ( UL L št. 188 z dne 9. 7. 2013, str. 5), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 1122/2009/ES);

- Uredbe Komisije (ES) št. 885/2006 z dne 21. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe 
Sveta (ES) št. 1290/2005 glede akreditacije plačilih agencij in drugih organov ter potrditve obračunov 
Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) (UL L št. 171 z dne 23. 6. 2006, str. 90), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo 
Komisije (EU) št. 375/2012 z dne 2. maja 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 885/2006 o določitvi 
podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 glede akreditacije plačilih agencij in 
drugih organov ter potrditve obračunov Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL št. 118 z dne 3. 5. 2012, str. 4), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 885/2006/ES).   

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen: 
- žival po tej uredbi je prašič podvrste Sus scrofa domestica, katerekoli starosti, ki je namenjena za 

razmnoževanje ali pitanje,
- plemenska svinja je samica prašiča, ki je najmanj enkrat prasila,
- plemenska svinja v laktaciji je svinja v obdobju od prasitve do odstavitve,
- plemenska mladica je samica prašiča, ki še ni prasila,
- sesni pujski so prašiči od rojstva do odstavitve,
- tekači so prašiči od odstavitve do vključno desetega tedna starosti oziroma do telesne mase 30 kg,
- pitanci (vključno s prašiči, namenjenimi za razmnoževanje) so prašiči od desetega tedna starosti do 

zakola oziroma do spolne zrelosti,
- gospodarstvo je lokacija, kjer se redijo živali. V okviru kmetijskega gospodarstva, je lahko eno ali več 

gospodarstev,
- G-MID je identifikacijska številka gospodarstva. Če je v okviru kmetijskega gospodarstva več 

gospodarstev, potem ima vsako gospodarstvo svojo G-MID številko.
- dobrobit živali in dobro počutje živali: v primeru, ko se za izvajanje te uredbe uporabljajo predpisi, ki 

namesto termina dobrobit živali uporabljajo termin dobro počutje živali, se privzame, da imata termina 
enak pomen,

- neovirana talna površina je površina tal, ki jo živali neovirano uporabljajo za hojo in ležanje,
- izpust je ograjena površina ob hlevu, namenjena gibanju živali na prostem. Izpust mora biti urejen tako, 

da je preprečeno izlivanje, izpiranje ali odtekanje izcedkov v površinske ali podzemne vode ali v okolje,
- ugotovljeno število živali pomeni število živali, določeno v skladu z 11. členom in šestim odstavkom 15. 

člena Uredbe 65/2011/EU. 

II. UKREP DOBROBIT ŽIVALI

3. člen
(namen ukrepa)

Namen ukrepa dobrobit živali (v nadaljnjem besedilu: ukrep DŽ) je spodbujanje kmetijskih gospodarstev k 
izvajanju zahtev dobrobiti živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja, določene v predpisu, ki ureja 
predpisane zahteve ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmetovanju (v nadaljnjem besedilu: 
navzkrižna skladnost), ter druge predpisane zahteve s področja dobrobiti in zaščite živali.

4. člen
(vstopni pogoji)
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(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva vloži vlogo za ukrep DŽ. Najpozneje en dan pred vložitvijo vloge mora 
imeti za posamezno gospodarstvo, za katero uveljavlja ukrep DŽ, izdelan program dobrobiti živali v 
skladu s 5. členom te uredbe (v nadaljnjem besedilu: program DŽ).

(2) Na datum izdelave programa DŽ mora na gospodarstvu rediti:
 20 ali več plemenskih svinj oziroma plemenskih mladic, če uveljavlja zahteve iz 8. člena te uredbe, ki 

se nanašajo na plemenske mladice, plemenske svinje ali tekače, oziroma
 100 ali več prašičev pitancev, če uveljavlja zahteve iz 8. člena te uredbe, ki se nanašajo na prašiče 

pitance.

5. člen
(program DŽ)

(1) Program DŽ je dokument, ki ga izdela izvajalec svetovanja iz 30. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: 
izvajalec svetovanja).  

(2) Izvajalec svetovanja izdela program DŽ za kmetijsko gospodarstvo, ki je v CRPš v skladu s predpisom, ki 
ureja identifikacijo in registracijo prašičev za namen ukrepa DŽ, do vključno 7. marca 2014, vsaj enkrat 
sporočilo stalež prašičev in izpolnjuje pogoj iz drugega odstavka prejšnjega člena. Za ta namen ima 
izvajalec svetovanja dostop do podatkov iz CRPš, ki se nanašajo na sporočen stalež prašičev za namen 
ukrepa DŽ. 

(3) Program DŽ obsega najmanj:
- popis podatkov o gospodarstvu, podatkov o plemenski čredi, tekačih in pitancih ter podatkov o 

zdravstvenem stanju črede, 
- svetovanje o potrebnih ukrepih za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih v pregledu gospodarstva, 
- pregled zahtev iz 8. člena te uredbe, ki jih gospodarstvo izpolnjuje,
- izris tlorisa za posamezen gospodarski objekt, v katerem je bil opravljen pregled glede izpolnjevanja 

zahtev, z vrisanimi boksi in vnesenimi dimenzijami boksov.

(4) Izvajalec svetovanja mora vnesti podatke iz programa DŽ v Centralni register prašičev (v nadaljnjem 
besedilu: CRPš) v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo prašičev, najpozneje en dan 
pred vložitvijo vloge za ukrep DŽ.

(5) Program DŽ mora biti izdelan na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe in v skladu z navodili, ki 
so objavljena na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo in okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in 
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija). 

(6) Če v okviru kmetijskega gospodarstva obstaja več gospodarstev, ki imajo lastno G-MID številko, mora biti  
program DŽ izdelan za vsako posamezno gospodarstvo, za katero nosilec kmetijskega gospodarstva 
uveljavlja ukrep DŽ.

(7) Program oziroma programe DŽ mora nosilec kmetijskega gospodarstva hraniti na sedežu kmetijskega 
gospodarstva v skladu s 17. členom te uredbe.

(8) Priprava programa DŽ je za nosilca kmetijskega gospodarstva brezplačna. 

6. člen 
(trajanje obveznosti)

Nosilec kmetijskega gospodarstva mora izpolnjevati obveznosti iz ukrepa DŽ od dneva uveljavitve te uredbe 
do 31. decembra 2014.  

7. člen
(usposabljanje)

(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva iz prvega odstavka 4. člena te uredbe ali član kmetije oziroma oseba, 
ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo na zadevnem kmetijskem gospodarstvu (v nadaljnjem besedilu: 
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udeleženci), mora najpozneje do 15. decembra 2014 opraviti usposabljanje s področja DŽ (v nadaljnjem 
besedilu: usposabljanje) v obsegu 4 pedagoških ur, ki ga izvede javna služba za kmetijsko svetovanje (v 
nadaljnjem besedilu: izvajalec usposabljanja) v okviru letnega programa dela Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije. 

(2) Usposabljanje mora obsegati vsaj vsebine s področja ravnanja s prašiči, etologije prašičev in živalim 
prilagojene reje (tehnologije, normativi) ter preventivnega zdravstvenega varstva prašičev. Usposabljanje 
lahko vključuje tudi praktične prikaze z navedenih področij.

(3) Izvajalec usposabljanja mora pred začetkom usposabljanja pripraviti program usposabljanja, ki vključuje 
vsebine iz prejšnjega odstavka, ter ga posredovati na ministrstvo v potrditev.

(4) Izvajalec usposabljanja mora usposabljanja izvesti do vključno 15. decembra 2014 ter udeležencem izdati 
potrdilo o udeležbi na usposabljanju. Podatke o udeležencih usposabljanj (KMG-MID, ime in priimek, 
naslov in število ur usposabljanja) mora izvajalec usposabljanja vpisati v Evidenco o izobraževanju in 
usposabljanju za potrebe kmetijstva in razvoja podeželja (v nadaljnjem besedilu: evidenca o 
izobraževanju), določeno v predpisu, ki ureja kmetijstvo, do 31. decembra 2014.

(5) Agencija za namen administrativnega preverjanja izpolnjevanja zahteve glede usposabljanja iz tega 
člena prevzame 15. januarja 2015 iz evidence o izobraževanju za zadevno kmetijsko gospodarstvo: 
številko KMG-MID in število opravljenih ur usposabljanja.

(6) Usposabljanje iz tega člena je za udeležence brezplačno.

8. člen 
(nabor možnih zahtev)

(1) , , Za pridobitev plačil za ukrep DŽ mora nosilec kmetijskega gospodarstva na gospodarstvu, za katero 
uveljavlja ukrep DŽ, izvajati vsaj eno izmed zahtev navedenih v spodnjih alinejah:  

1. za kategorije prašičev iz 2. do 5. točke tega odstavka: 
 zahteva za intenzivnost osvetlitve,
 zahteva za preprečevanje vročinskega stresa,

2. za plemenske svinje in plemenske mladice:
 zahteva za skupinsko rejo z izpustom, 
 zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih od površine 

določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali, 
 zahteva za napajanje, 
 zahteva za dodatno ponudbo voluminozne krme pri restriktivnem krmljenju, 

3. za plemenske svinje:
 zahteva za toplotno ugodje plemenskih svinj in sesnih pujskov,
 zahteva za preprečevanje izčrpanosti plemenskih svinj v laktaciji,

4. za tekače:
 zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih od površine 

določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali, 
5. za pitance:

 zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih od površine 
določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali, 

 zahteva za napajanje,
 zahteva za skupinsko rejo z izpustom. 

(2) Nosilec kmetijskega gospodarstva mora izbrano zahtevo iz prejšnjega odstavka izvajati pri vseh prašičih 
posamezne kategorije, na katero se izbrana zahteva nanaša, na celotnem gospodarstvu. 

9. člen
(pogoji za izpolnjevanje posamezne zahteve)

   
Za izpolnjevanje posameznih zahtev iz prvega odstavka prejšnjega člena morajo biti izpolnjeni naslednji 
pogoji:
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1. Zahteva za intenzivnost osvetlitve: za plemenske svinje, plemenske mladice, tekače in prašiče 
pitance mora biti podnevi, z naravno oziroma umetno osvetlitvijo, zagotovljena osvetlitev vsaj 50 lux. 

2. Zahteva za preprečevanje vročinskega stresa: za plemenske svinje, plemenske mladice, tekače in 
pitance mora biti zagotovljeno aktivno prezračevanje hleva. Nameščen mora biti sistem za aktivno 
prezračevanje, ki omogoča količino pretoka zraka na žival v m3 na uro v skladu z normativi iz Priloge 
2, ki je sestavni del te uredbe.   

3. Zahteva za skupinsko rejo z izpustom: plemenskim svinjam in plemenskim mladicam mora biti 
zagotovljena možnost stalnega ali izmeničnega dostopa do izpusta. Površina izpusta mora biti 
najmanj 1,3 m2 na žival, za 4 ali manj živali mora biti površina izpusta vsaj 6 m2, z minimalno dolžino 
krajše stranice izpusta 2 m. Pri izmeničnem dostopu do izpusta se površina izpusta računa glede na 
število živali, ki so istočasno v izpustu. V primeru izmeničnega dostopa do izpusta mora nosilec 
kmetijskega gospodarstva voditi dnevnik izpustov iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, za vse 
skupine živali, pri čemer skupina živali predstavlja živali, ki so istočasno v izpustu. Vsaka skupina 
mora biti v izpust izpuščena vsaj dvakrat tedensko za najmanj dve uri. Boksi iz katerih se živali
izpustijo v izpust morajo biti označeni, na način, da je mogoče spremljati katere živali so istočasno v 
izpustu.

4. Zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih od predpisane: za 
plemenske svinje in plemenske mladice mora biti v skupinskih boksih zagotovljena 10 % večja talna 
površina na žival od površine, določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali:
 površina skupinskega boksa za 5 ali manj živali mora biti najmanj 1,98 m2 na plemensko 

mladico in 2,73 m2 na plemensko svinjo,
 površina skupinskega boksa za 6 – 39 živali mora biti najmanj 1,80 m2 na plemensko mladico in 

2,48 m2 na plemensko svinjo,
 površina skupinskega boksa za 40 in več živali mora biti najmanj 1,62 m2 na plemensko mladico 

in 2,23 m2 na plemensko svinjo.
 najmanjša površina polnih tal v skupinskem boksu mora biti 1,05 m2 na plemensko mladico in 

1,43 m2 na plemensko svinjo, največ 15 % te površine lahko predstavljajo drenažne odprtine.

5. Zahteva za napajanje: za ustrezno napajanje plemenskih svinj in plemenskih mladic v skupinskih 
boksih je treba zagotoviti, da je največ 7 živali na en delujoč napajalnik.

6. Zahteva za dodatno ponudbo voluminozne krme pri restriktivnem krmljenju: pri restriktivnem 
krmljenju plemenskih svinj in plemenskih mladic v skupinski reji v čakališču je v obroku potrebno 
dodajati voluminozno krmo v skladu z recepturo, ki jo izdela zootehnik v okviru priprave programa 
DŽ. Kot voluminozna krma se šteje: slama, seno (mrva), sveža trava, detelja, lucerna, travno-
deteljna mešanica, okopavine, silaže in druga voluminozna krma iz 6. točke, dela C priloge Uredbe 
Komisije (EU) št. 68/2013 z dne 16. januarja 2013 o katalogu posamičnih krmil (UL L št. 29 z dne 
30.1.2013, str. 1). Če se v obroku ne dodaja voluminozne krme, mora krmna mešanica vsebovati 
najmanj 8 % vlaknin v suhi snovi, kar mora biti razvidno iz deklaracije ali izdelane analize krme.

7. Zahteva za toplotno ugodje: za zagotavljanje toplotnega ugodja plemenskih svinj in sesnih pujskov 
mora biti v prasitvenem boksu nameščeno zaprto gnezdo za pujske. Površina gnezda mora biti 
najmanj 0,6 m2, višina pa najmanj 45 cm. Vir toplote je lahko infrardeča žarnica, druge vrste seval, 
ali razne oblike talnega ogrevanja, zagotovljeno mora biti tudi uravnavanje temperature.

8. Zahteva za preprečevanje izčrpanosti plemenskih svinj v laktaciji: na gospodarstvu ne sme biti več 
kot 5 % svinj s telesno kondicijo ocenjeno z vrednostjo 1 v skladu z lestvico iz Priloge 4, ki je 
sestavni del te uredbe.

9. Zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih od predpisane: za 
tekače in pitance mora biti v skupinskih boksih zagotovljena 10 % večja talna površina na žival od 
površine določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali, za vsakega tekača oziroma pitanca:
 do 10 kg                   0,17 m2,
 nad 10 do 20 kg       0,22 m2,
 nad 20 do 30 kg       0,33 m2,
 nad 30 do 50 kg       0,44 m2,
 nad 50 do 85 kg       0,61 m2,
 nad 85 do 110 kg     0,72 m2,
 nad 110 kg               1,10 m2.
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10. Zahteva za napajanje: za ustrezno napajanje prašičev pitancev je treba zagotoviti en delujoč 
napajalnik za največ 10 živali.

11. Zahteva za skupinsko rejo z izpustom: prašičem pitancem mora biti zagotovljena možnost stalnega 
ali izmeničnega dostopa do izpusta. Površina izpusta mora biti najmanj 0,55 m2 na pitanca. Dolžina 
krajše stranice izpusta mora biti najmanj 2 m. Pri izmeničnem dostopu do izpusta se površina 
izpusta računa glede na število živali, ki so istočasno v izpustu. V primeru izmeničnega dostopa do 
izpusta mora nosilec kmetijskega gospodarstva voditi dnevnik izpustov iz Priloge 3 te uredbe za vse 
skupine živali, pri čemer skupina živali predstavlja živali, ki so istočasno v izpustu. Vsaka skupina 
mora biti v izpust izpuščena vsaj dvakrat tedensko za najmanj dve uri. Boksi iz katerih se živali
izpustijo v izpust morajo biti označeni, na način, da je mogoče spremljati katere živali so istočasno v 
izpustu.

10. člen 
(navzkrižna skladnost)

(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki uveljavlja plačila za ukrep DŽ, mora na celotnem kmetijskem 
gospodarstvu upoštevati zahteve navzkrižne skladnosti določene z Uredbo o predpisanih zahtevah 
ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (Uradni listvključno z minimalnimi 
zahtevami za uporabo gnojil iz 18. člena  Uredbe 65/2011/EU.

(2) V primeru, da nosilec kmetijskega gospodarstva za posamezne zahteve iz točk 1, 2, 4, 5, 6, 9 in 10 iz 
prejšnjega člena na enem izmed gospodarstev ne izpolnjuje predpisanih zahtev ravnanja, določenih v 
navzkrižni skladnosti za posamezno zahtevo iz prejšnjega člena, se mu zahtevek za zadevno zahtevo 
zavrne na vseh gospodarstvih, kjer to zahtevo uveljavlja, pri vseh ostalih zahtevah, ki jih uveljavlja, pa se 
uporabi znižanja in izključitve plačil zaradi neizpolnjevanja predpisanih zahtev ravnanja iz naslova 
navzkrižne skladnosti skladno z Uredbo 65/2011/EU.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek, se v primeru, da nosilec kmetijskega gospodarstva v obdobju od 
1. januarja 2014 do uveljavitve te uredbe za posamezne zahteve iz točk 1, 2, 4, 5, 6, 9 in 10 iz 9. člena 
te uredbe na enem izmed gospodarstev ne izpolnjuje predpisanih zahtev ravnanja, določenih v 
navzkrižni skladnosti za posamezno zahtevo iz prejšnjega člena, uporabi le znižanja in izključitve plačil 
zaradi neizpolnjevanja predpisanih zahtev ravnanja iz naslova navzkrižne skladnosti skladno z Uredbo 
65/2011/EU, pri vseh zahtevah, ki jih uveljavlja.

11. člen
(sporočanje staleža)

Za namene izvajanja te uredbe mora nosilec kmetijskega gospodarstva v obdobju trajanja obveznosti v 
CRPš sporočati podatke o staležu prašičev na svojem kmetijskem gospodarstvu za vsako posamezno 
gospodarstvo, ne glede na to, ali za to gospodarstvo uveljavlja ukrep DŽ ali ne. Nosilec sporoča podatke o 
staležu prašičev za prvi dan v mesecu najpozneje do 7. dne v mesecu za tekoči mesec, v skladu s 
predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo prašičev. 

12. člen
(plačila)

(1) Plačilo se dodeli za povprečno število prašičev v obdobju trajanja obveznosti iz 6. člena te uredbe, 
izraženo v GVŽ, za tiste kategorije za katere, nosilec kmetijskega gospodarstva uveljavlja zahteve na 
posameznem gospodarstvu. Povprečno število prašičev se izračuna iz sporočenih podatkov o številu 
prašičev posamezne kategorije v CRPš za posamezno gospodarstvo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru odstopanja med številom prašičev, sporočenim v CRPš na 
posamezen presečni datum in številom prašičev, ugotovljenim s pregledom na kraju samem, povprečno 
število prašičev izračuna na podlagi ugotovljenega števila živali, pri čemer se upošteva 23. člen te 
uredbe glede ugotovitev kontrolorja in 25. člen te uredbe, glede znižanj in izključitev.  

(3) Nosilec kmetijskega gospodarstva je do plačila upravičen le, če povprečno število živali iz prvega 
oziroma iz drugega odstavka tega člena na posameznem gospodarstvu ni nižje od vstopnega pogoja iz 
drugega odstavka 4. člena te uredbe. 
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(4) Če nosilec kmetijskega gospodarstva uveljavlja zahteve iz druge alineje 2. točke, prve alineje 4. točke in 
prve alineje 5. točke, prvega odstavka 8. člena te uredbe, število prašičev posamezne kategorije na 
nobenega od datumov, na katere sporoča stalež iz 11. člena te uredbe, ne sme preseči najvišjega 
možnega števila živali, ki je bilo za posamezno prej navedeno zahtevo, opredeljeno v programu DŽ in 
vneseno v CRPš.  

(5) Za preračun števila živali v GVŽ v skladu s Prilogo V Uredbe 1974/2006/ES upoštevajo naslednji 
koeficienti:
 plemenske svinje in plemenske mladice: 0,5,
 ostali prašiči: 0,3. 

(6) Skupna višina podpore za ukrep DŽ je vsota zneskov za posamezne zahteve iz 13. člena te uredbe, za 
katere nosilec kmetijskega gospodarstva vlaga in izpolnjuje pogoje iz 9. člena te uredbe.

(7) Višina podpore na posamezno zahtevo iz 13.člena te uredbe se preračuna na obdobje  trajanja 
obveznosti ukrepa DŽ,iz 6-člena te uredbe  po naslednji formuli:

Višina podpore na posamezno 
zahtevo

365
x  število dni od uveljavitve te uredbe do 31. 12. 2014.

  
(8) Če v tekočem letu vsota odobrenih zahtevkov za ukrep DŽ preseže višino sredstev iz prvega odstavka 

34. člena te uredbe, se višina plačila iz 13. člena te uredbe v okviru posamezne zahteve za tekoče leto 
sorazmerno zniža.

(9) V primeru višje sile ali izjemnih okoliščin iz 26. člena te uredbe se za obračun izplačila upošteva 
povprečno število živali izračunano iz podatkov o sporočenem staležu živali iz 11. člena te uredbe za 
celotno obdobje do nastanka dogodka višje sile ali izjemnih okoliščin.

13. člen
(višina plačila na posamezno zahtevo)

Višina plačila za izvajanje posamezne zahteve ukrepa DŽ letno znaša:

1. za kategorije prašičev iz 2. do 5. točke tega odstavka: 
 zahteva za intenzivnost osvetlitve 5,17 eurov/GVŽ plemenskih svinj in plemenskih mladic,

1,44 eurov/GVŽ tekačev in 1,44 eurov/GVŽ pitancev;
 zahteva za preprečevanje vročinskega stresa 14,16 eurov/GVŽ plemenskih svinj in 

plemenskih mladic, 3,95 eurov/GVŽ tekačev in 3,95 eurov/GVŽ pitancev;
2. za plemenske svinje in mladice:

 zahteva za skupinsko rejo z izpustom 61,77 eurov/GVŽ;
 zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih od površine 

določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali 129,62 eurov/GVŽ;
 zahteva za napajanje 2,74 eurov/GVŽ;
 zahteva za dodatno ponudbo voluminozne krme pri restriktivnem krmljenju 48,26 eurov/GVŽ;

3. za plemenske svinje:
 zahteva za toplotno ugodje plemenskih svinj in sesnih pujskov 25,61 eurov/GVŽ;
 zahteva za preprečevanje izčrpanosti plemenskih svinj v laktaciji 7,60 eurov/GVŽ;

4. za tekače:
 zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih od površine 

določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali 36,70 eurov/GVŽ;
5. za pitance:

 zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih od površine 
določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali 36,70 eurov/GVŽ;

 zahteva za napajanje 1,89 eurov/GVŽ;
 zahteva za skupinsko rejo z izpustom 33,83 eurov/GVŽ.  

III. IZVEDBA UKREPA DOBROBIT ŽIVALI 
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14. člen
(vlaganje vloge)

(1) Vloga za ukrep DŽ se vlaga na način, po postopku in v rokih, določenih za vlaganje zbirne vloge v 
skladu z Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2014 (Uradni list RS, št. 113/13), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba IAKS), razen, če ni v tej uredbi določeno drugače.

(2) Poleg vlog, navedenih v prvem odstavku 8. člena Uredbe IAKS   se šteje kot vloga tudi vloga za ukrep 
DŽ in je del zbirne vloge, določene v 10. členu Uredbe IAKS. 

(3) Nosilci kmetijskega gospodarstva vložijo vlogo za ukrep DŽ, na obrazcu iz Priloge 5, ki je sestavni del te 
uredbe (v nadaljnjem besedilu: vloga za ukrep DŽ).

15. člen
(sprememba vloge)

Nosilec kmetijskega gospodarstva lahko spremembo vloge za ukrep DŽ vloži v skladu s prvim odstavkom 
12. člena Uredbe IAKS.

16. člen
(umik zahtevka)

Umik vseh ali posameznih zahtev iz 9. člena te uredbe nosilec kmetijskega gospodarstva pošlje v skladu s
prvim odstavkom 13. člena Uredbe IAKS.  

17. člen
(obveznosti nosilca kmetijskega gospodarstva)

(1) Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki pridobi sredstva na podlagi te uredbe, mora vso dokumentacijo, ki 
je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev.

(2) Za namen kontrol ukrepa DŽ mora nosilec kmetijskega gospodarstva omogočiti dostop do 
dokumentacije, povezane z ukrepom DŽ in omogočiti kontrolo ukrepa DŽ na kraju samem agenciji, 
ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom.

18. člen
(kontrole)

(1) Kontrole za ukrep DŽ se izvajajo v skladu z 12. do 15. členom ter od 19. do 20. člena Uredbe 
65/2011/EU.

(2) Zahtevki za ukrep DŽ se zavrnejo, če nosilec kmetijskega gospodarstva ali njegov pooblaščenec 
prepreči izvedbo kontrole na kraju samem.

19. člen
(administrativne kontrole)

Agencija administrativne kontrole za potrebe te uredbe izvaja tako, da preverja podatke iz vloge za ukrep DŽ 
glede na podatke iz podatkovnih zbirk, in sicer:

- podatke, ki so opredeljeni v 17. členu in 27. členu Uredbe IAKS,
- podatke o številu plemenskih svinj, plemenskih mladic, tekačev in pitancev ter podatke iz Programa 

DŽ, glede na podatke iz CRPš,
- podatke o izdanih potrdilih za udeležence usposabljanja, glede na evidenco izobraževanja kmetijskih 

gospodarstev. 
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20. člen
(kontrola na kraju samem)

(1) Agencija izvaja kontrolo ukrepa DŽ na kraju samem v skladu z 12. do 15. členom Uredbe 65/2011/EU in 
v skladu z določili te uredbe. 

(2) V okviru kontrole na kraju samem kontrolor preverja izpolnjevanje zahtev za ukrep DŽ in stalež prašičev. 
V ta namen mora nosilec kontrolorju zagotoviti vso dokumentacijo za zadevno gospodarstvo na lokaciji 
posameznega preverjanega gospodarstva.

(3) Kontrolor na kraju samem na dan kontrole preveri število prašičev po posameznih kategorijah iz 8. člena 
te uredbe. Kontrolor na gospodarstvu za katerega se uveljavlja ukrep DŽ preveri, ali je zadnji podatek o 
prijavljenem staležu prašičev, ki ga je nosilec kmetijskega gospodarstva sporočil v CRPš, ustrezen, pri 
tem pa upošteva dokumentacijo (dobavnica, račun, spremni list ipd.) ter Register prašičev na 
gospodarstvu.

(4) Pri kontroli izpolnjevanja posameznih zahtev iz prve in druge alineje 2. točke, prve alineje 4. točke ter 
prve in tretje alineje 5. točke, prvega odstavka 8. člena te uredbe se število živali, ki glede na normative 
v navedenih alinejah za površino ustreza površini boks oziroma izpusta, matematično zaokrožuje (0,5 in 
več se zaokroži na 1).

(5) Če je po izvedeni kontroli na kraju samem ponovno izvedena kontrola ali superkontrola na kraju samem 
za preveritev izpolnjevanja zahtev iz ukrepa DŽ, se pri obravnavi zahtevka upoštevajo ugotovitve vseh 
kontrol.

21. člen

(stopnja kontrole in izbira vzorca za kontrolo na kraju samem)

Agencija skupno število kontrol na kraju samem in izbiro vzorca za kontrolo na kraju samem določi v skladu 
z 12. členom Uredbe 65/2011/EU.

22. člen
(zapisnik o kontroli na kraju samem)

Kontrolor vse ugotovitve kontrole na kraju samem navede v zapisnik v skladu s prvim odstavkom 23. člena 
Uredbe IAKS.

23. člen
(preveritev sporočanja staleža)

(1) Če kontrolor pri kontroli na kraju samem iz tretjega odstavka 20. člena te uredbe ugotovi, da je število 
prašičev na gospodarstvu manjše od števila prašičev, sporočenega v CRPš na presečni datum, in 
prijavljeno ter ugotovljeno število prašičev ne presegata najvišjega možnega števila živali za 
izpolnjevanje posameznih zahtev iz druge alineje 2. točke, prve alineje 4. točke in prve alineje 5. točke, 
prvega odstavka 8. člena te uredbe, ki jih je nosilec kmetijskega gospodarstva prijavil na vlogi, se pri 
izračunu povprečja števila prašičev upošteva ugotovljeno število prašičev. 

(2) Če kontrolor pri kontroli na kraju samem iz tretjega odstavka 20. člena te uredbe za posredovane 
podatke v CRPš ugotovi, da je ugotovljeno število prašičev na gospodarstvu večje od števila prašičev, 
sporočenega v CRPš na presečni datum, in prijavljeno ter ugotovljeno število prašičev ne presegata 
najvišjega možnega števila živali za izpolnjevanje posameznih zahtev iz druge alineje 2. točke, prve 
alineje 4. točke in prve alineje 5. točke, prvega odstavka 8. člena te uredbe, ki jih je nosilec kmetijskega 
gospodarstva prijavil na vlogi, se pri izračunu povprečja števila prašičev, upošteva sporočeno število 
prašičev.   
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(3) Če kontrolor pri kontroli na kraju samem iz tretjega odstavka 20. člena te uredbe za posredovane 
podatke v CRPš ugotovi, da je ugotovljeno število prašičev na gospodarstvu večje od števila prašičev, 
sporočenega v CRPš na presečni datum, in da ugotovljeno število prašičev presega najvišje možno 
število živali za izpolnjevanje posameznih zahtev iz druge alineje 2. točke, prve alineje 4. točke in prve 
alineje 5. točke, prvega odstavka 8. člena te uredbe, ki jih je nosilec kmetijskega gospodarstva prijavil na 
vlogi, se zahtevek za to zahtevo zavrne.   

(4) Če kontrolor iz razpoložljive dokumentacije in registra prašičev na gospodarstvu, pri ugotavljanju števila 
živali iz prvega, drugega in prejšnjega odstavka tega člena lahko ugotovi obstoj živali na posamezni 
presečni datum, vendar jim ne more določiti kategorije, se teh živali ne upošteva pri izračunu
povprečnega števila prašičev iz 12. člena te uredbe.   

(5) V primeru odstopanja med številom živali, sporočenim v CRPš na posamezni presečni datum in številom 
živali, ugotovljenim s kontrolo na kraju samem iz tretjega odstavka tega člena, se ugotovljeno število 
živali iz zapisnika o kontroli prepiše v CRPš.

(6) Druge ugotovitve kontrolorja glede staleža se obravnavajo skladno s 25. členom te uredbe.

24. člen
(namerne čezmerne prijave)

Če agencija v postopku obravnave vloge in  po predhodnem opozorilu, naj se odpravijo točno določene 
nepravilnosti, navedene v zapisniku o kontroli na kraju samem, ali po pisnem pozivu, naj se razjasni 
dejansko stanje, ugotovi, da gre za namerno kršenje predpisov glede izpolnjevanja pogojev iz te uredbe, 
nosilcu kmetijskega gospodarstva pa v postopku ne uspe dokazati nasprotnega, se smiselno upoštevajo
znižanja in izključitve iz 17. člena Uredbe 65/2011/EU in se določijo znižanja in izključitve v skladu z 18.
ter19. členom Uredbe 65/2011/EU.   

25. člen
(sistem znižanj in izključitev)

(1) Znižanja in izključitve so opredeljene v predpisu, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče 
leto, predpisu, ki ureja predpisane zahteve ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje pri 
kmetovanju in v Katalogu kršitev in sankcij iz Priloge 6, ki je sestavni del te uredbe (v nadaljnjem 
besedilu: Katalog kršitev in sankcij).   

(2) V primeru razlike med prijavljenim in ugotovljenim številom prašičev na gospodarstvu in pod pogojem, da 
ni preseženo najvišje možno število živali iz tretjega odstavka 23. člena te uredbe, se za znižanja in 
izključitve smiselno upošteva 17. člen Uredbe 65/2011/EU. Če pa je najvišje možno število živali iz 
tretjega odstavka 23. člena na katerikoli sporočani datum te uredbe preseženo, se zahtevek za to 
zahtevo zavrne.

(3) V primeru, da nosilec kmetijskega gospodarstva na enega ali več presečnih datumov ne  sporoči staleža 
prašičev v CRPš, kot to zahteva 11. člen te uredbe, se mu za izračun povprečnega števila prašičev iz 
prvega odstavka 12. člena te uredbe upoštevajo zgolj sporočeni podatki o številu prašičev, plačilo za 
celoten ukrep pa se mu zniža za 15 odstotkov. Če se kršitev ponovi drugič, se plačilo za celoten ukrep 
zniža za 30 odstotkov. V primeru, da se kršitev ponovi več kot dvakrat, se plačilo za celoten ukrep 
zavrne. 

(4) Znižanja in izključitve zaradi kršitev pogojev za posamezne zahteve iz 8. člena te uredbe so opredeljene
v Katalogu kršitev in sankcij.

26. člen
(sporočanje višje sile in izjemnih okoliščin)
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Če zaradi višje sile ali izjemnih okoliščin določenih v 31. členu Uredbe 73/2009/ES nosilec kmetijskega 
gospodarstva ne more izpolniti svojih obveznosti v zvezi s posameznimi zahtevami iz 8. člena te uredbe za 
katere je vložil zahtevek, obdrži pravico do plačila iz 13. člena te uredbe, če v desetih delovnih dneh od 
datuma, ko to lahko stori, primere višje sile ali izjemnih okoliščin pisno sporoči agenciji in priloži ustrezna 
dokazila.

27. člen
(povrnitev neupravičenih plačil)

(1) Neupravičeno izplačana plačila mora nosilec kmetijskega gospodarstva povrniti v skladu z 80. členom 
Uredbe 1122/2009/ES. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena agencija v skladu s 5.a členom Uredbe 885/2006/ES za 
neupravičen znesek plačila, ki ne presega 100 eurov, ne zahteva vračila. V tem primeru se odločba 
glede te zahteve ne izda.

28. člen
(rok za izdajo odločb)

Odločbe o izplačilu za ukrep DŽ morajo biti izdane od 1. marca 2015 in najpozneje do 30. junija 2015.

IV. UKREP POMOČ PRI UPORABI STORITEV SVETOVANJA

29. člen
(namen ukrepa) 

Namen ukrepa Pomoč pri uporabi storitev svetovanja je priprava Programa DŽ iz 5. člena te uredbe (v 
nadaljnjem besedilu: svetovanje).

30. člen
(izvajalec svetovanja)

(1) Izvajalec svetovanja je subjekt javnega ali zasebnega prava, ki pripravi program DŽ iz 5. člena te 
uredbe. 

(2) Ministrstvo izbere izvajalca svetovanja v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje in z njim sklene 
pogodbo.  

31. člen
(pogoji za izbor izvajalca svetovanja) 

(1) Izvajalec svetovanja mora izpolnjevati naslednje pogoje:

a. izobrazba osebja:
- najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje veterinarske smeri, 

oziroma izobrazba, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni izobrazbe, 
pridobljene po študijskih programih druge stopnje veterinarske smeri in

- najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje zootehniške smeri, 
oziroma izobrazba, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza ravni izobrazbe, 
pridobljene po študijskih programih druge stopnje zootehniške smeri.

b. delovne izkušnje osebja:
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- vsaj 3 leta strokovnih izkušenj s področja prašičereje;

c. ustrezna kvalificiranost osebja:
- najmanj eno usposabljanje v zadnjih 3 letih na področju dobrobiti živali v prašičereji;

(2) Pogoji za ugotavljanje sposobnostiin morebitna pogodbena določila, ki se uporabijo pri oddaji javnega 
naročila storitev svetovanja, se podrobneje opredelijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega 
naročila.

32. člen
(obveznosti izvajalca svetovanja)

(1) Izvajalec svetovanja mora za gospodarstvo, ki bo vključeno v ukrep DŽ pripraviti individualni program 
DŽ, kot je opredeljeno v 5. členu te uredbe. 

(2) Ugotovitve glede izpolnjevanja vstopnih pogojev iz 4. člena te uredbe in ugotovitve o izpolnjevanju 
zahtev iz 9. člena te uredbe izvajalec svetovanja vpiše elektronsko v CRPš, v skladu s predpisom, ki 
ureja identifikacijo in registracijo prašičev, najpozneje en dan pred vložitvijo vloge za ukrep DŽ. 

(3) V skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo prašičev, mora izvajalec storitve svetovanja za 
zahteve iz druge alineje 2. točke, prve alineje 4. točke in prve alineje 5. točke, prvega odstavka 8. člena 
te uredbe vnesti v CRPš tudi največje število živali na gospodarstvu. Največje število živali je stalež 
prašičev posamezne kategorije na gospodarstvu, pri katerem je zahteva po 10 % večji neovirani talni 
površini še izpolnjena.

(4) Izvajalec svetovanja mora vse izdelane programe DŽ, podpisane s strani izvajalca svetovanja ter s strani 
nosilca kmetijskega gospodarstva, predložiti ministrstvu v elektronski obliki po postopkih in v rokih, 
opredeljenih v pogodbi.

(5) Izvajalec svetovanja mora vso dokumentacijo v zvezi z izvedbo javnega naročila hraniti še najmanj pet 
let od plačila storitve.

(6) Natančnejše obveznosti se opredelijo s pogodbo.

33. člen
(kontrola in izplačila)

Agencija izvaja administrativne kontrole in kontrole na kraju samem ter izvršuje izplačila za ukrep iz tega 
poglavja v skladu z Uredbo 885/2006/ES.

V. FINANČNE DOLOČBE

34. člen
(razpoložljiva sredstva)

(1) Za ukrep DŽ je za leto 2014 namenjenih do 2.400.000,00 eurov.

(2) Plačila iz naslova ukrepa DŽ se bodo v celoti vršila po 1. marcu 2015.

(3) Za ukrep pomoč pri uporabi storitev svetovanja je za leto 2014 namenjenih do 161.040,00 eurov.

(4) Plačila iz naslova ukrepa pomoč pri uporabi storitev svetovanja se bodo v letu 2014 izplačala v višini 
80 % vrednosti dejansko opravljene storitve, v letu 2015 pa preostali del. 

(5) Za namen izvajanja ukrepov iz prvega in tretjega odstavka tega člena se sredstva zagotovijo iz proračuna 
Republike Slovenije v višini 25 odstotkov in iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja v višini 75 odstotkov.
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(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, v primeru morebitnega odstopanja vsebine te uredbe od 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP) 
po potrditvi s strani EK, sredstva za plačila za izvajanje zahtev, ki so predmet tega odstopanja, zagotovi 
ministrstvo v okviru svojega finančnega načrta, skladno z razpoložljivimi pravicami porabe.

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

35. člen
(odločanje)

(1) Določbe te uredbe, ki se nanašajo na PRP, se začnejo uporabljati, ko je PRP potrjen s stani Evropske 
komisije. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko vloge za ukrep DŽ vlagajo od uveljavitve te uredbe, v skladu s 
14. členom  te uredbe .

36. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-516/2013
Ljubljana, dne 24. februarja 2014
EVA 2013-2330-0202

                                                             Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek
       Predsednica 
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 Priloga 1: Obrazec Program DŽ 

PROGRAM DOBROBITI ŽIVALI – PRAŠIČEREJA

Številka dokumenta:

Datum izdelave:

Izdelovalec programa:

Kontaktni podatki nosilca kmetijskega gospodarstva

KMG-MID:

Ime in priimek nosilca: ____________________________________      
Davčna številka nosilca: 

____________________
Naslov:_______________________________________________

Podatki o lokaciji, kjer se redijo živali

G-MID:

Naslov: _________________________________________________

Objekti

Število objektov (hlevov)1

Prasilišče
Pripustišče
Čakališče
Vzrejališče

Število oddelkov (razporeditev oddelkov 
je vrisana v skico tlorisa hlevov, ki je priloga 
tega programa)

Pitališče
Zaščitna ograja okoli gospodarstva da ne

na gospodarstvo da ne
v objekt da ne

Biovarnosti ukrepi

Vstopne dezbariere 
v oddelek da ne

                                                  
1 Za vsak hlev se izriše skica tlorisa, ki je priloga tega programa. V tloris se vrišejo še posamezni oddelki, ki 
se nahajajo v hlevu. V tloris čakališča, vzrejališča in pitališča je potrebno vrisati tudi bokse ter navesti 
dimenzije stranic boksov tako, da je za vsak boks možen izračun njegove površine.
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Razkuževanje rok pred vstopom v hlev da ne
Zaščitna obleka in obutev za obiskovalce da ne
Kontakt ljudi z drugimi prašiči da ne
Karantena za nove živali da ne

Dezinsekcija da ne
Dezinfekcija da ne
Deratizacija da ne
Letni načrt da ne
Skica objektov da ne

DDD program 
(Program 
dezinsekcije, 
dezinfekcije in 
deratizacije)

Dinamika izvajanja
(evidenca) da ne

Način odgnojevanja in kapaciteta 
skladišč za živinska gnojila (m3)

Oskrba z vodo a. javni vodovod
b. lastni vodovod

PLEMENSKA ČREDA

Ime in priimek oseb, odgovornih za oskrbo plemenske črede

Splošni podatki o plemenski čredi (stanje na dan pregleda)

Obnova osnovne črede (način)
a. lastna
b. nakup
c. kombinacija

Pasemska struktura črede 
Plemenske svinje

(število)
Plemenske 

mladice (število)
Plemenski 

merjasci (število)
Slovenska landrace – linija 11
Slovenski veliki beli prašič – linija 22 
Slovenska landrace – linija 55 
Pietrain
Hibrid 12 in/ali hibrid 21
Hibrid 54
Ostalo
SKUPAJ

Tehnologija reje

Sistem reje:
a. zaključeno od pujska do pitanca 
b. od pujska do tekača (vzreja)
c. drugo:__________________
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Sistem vhlevitve:
a. vse not vse ven (AIAO)
b. sinhronizacija odstavitev in pripustov (1 teden, 2 tedna,…) 
c. kontinuirano naseljevanje
d. drugo: __________________

Reprodukcijski podatki (za črede, ki so vključene v kontrolo proizvodnosti)

Število prasitev na svinjo na leto
Število živorojenih pujskov/gnezdo
Število odstavljenih pujskov/gnezdo
Število gnezd na svinjo
Delež remonta (%)
PRASILIŠČE

Intenzivnost osvetlitve (lux)

Način prezračenja 

a. pasivno, 
razmerje med talno površino in površino odprtin 
namenjenih zračenju: ______________

b. aktivno ,
kapaciteta ventilatorjev: _______________ m3/h

Prasilišče razdeljeno na ločene 
pododdelke in je ob formiranju 
skupin omogočeno naseljevanje AIAO

da
ne

Čiščenje, pranje in razkuževanje 
prasitvenega boksa pred naselitvijo

da 
ne

Velikost prasitvenih boksov dolžina: ______ m  
širina: ________ m
da, kako:Možnost prostega gibanja svinje v 

prasitvenem boksu ne
da, vrsta nastilja:

Uporaba nastilja
ne
Zaprto gnezdo da* ne
*Površina zaprtega gnezda: _______ m2

  Možnost regulacije temperature: 
a. termostat
b. odpiranje pokrova gnezda
c. drugo:________________________

Ogrevanje pujskov
Način ogrevanja: 

a. talno ogrevanje
b. infrardeča žarnica
c. drugo:____________________

Način krmljenja svinj 

a. suho
b. mokro 
c. ad libidum
d. obročno avtomatsko
e. ročno
f. drugo:____________________

Samo sesanje pri materah da neOskrba sesnih pujskov
Napajalno vedro s cucljem da ne
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Napajalniki za pujske da ne
Dodatno krmljenje v krmilnikih da* ne
*Starost ob začetku krmljenja: ___ dni
Brušenje zobkov da ne
Kupiranje repkov da ne
Kastracija do 7. dne starosti da ne
Ferumizacija da ne
Izenačevanje gnezd po številu da ne
Drugo:_________________________

Ocena stanja svinj (na dan pregleda)

Povprečna telesna kondicija
(ocena od 1 – 5)

1 – izčrpana – navedite delež takih živali: ___________________
2 – suha
3 – idealna
4 – debela
5 – pretirano debela

Higiensko stanje
0 – < 10% telesa je umazanega
1 – 10% do 30% telesa je umazanega
2 – > 30% telesa je umazanega
0 – Ni vidnih poškodb

Poškodbe na telesu

Vidne poškodbe na telesu:
1 – poškodbe na glavi (rilec, ušesa)
2 – poškodbe na prednjem delu telesa (pleče, komolci, 
prednje noge)
3 – poškodbe na sredinskem delu telesa (rebra, trebuh)
4 – poškodbe na bokih in repu
5 – poškodbe zadnjih nog (epi- apofizeoliza)

PRIPUSTIŠČE

Intenzivnost osvetlitve (lux)

Način prezračenja 

a. pasivno, 
razmerje med talno površino in površino odprtin 
namenjenih zračenju: ______________

b. aktivno ,
kapaciteta ventilatorjev: _______________ m3/h

Število obhodov
Število krmljenj
Število individualnih stojišč

Tla v individualnih stojiščih
a. rešetkasta 
b. polna brez nastilja
c. polna z nastiljem, vrsta nastilja: ____________
d. kombinacija

Ocena stanja svinj (na dan pregleda)

Povprečna telesna kondicija
(ocena od 1 – 5)

1 – izčrpana – navedite delež takih živali: ___________________
2 – suha
3 – idealna
4 – debela
5 – pretirano debela
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Higiensko stanje
0 – < 10% telesa je umazanega
1 – 10% do 30% telesa je umazanega
2 – > 30% telesa je umazanega
0 – Ni vidnih poškodb

Poškodbe na telesu

Vidne poškodbe na telesu:
1 – poškodbe na glavi (rilec, ušesa)
2 – poškodbe na prednjem delu telesa (pleče, komolci, 
prednje noge)
3 – poškodbe na sredinskem delu telesa (rebra, trebuh)
4 – poškodbe na bokih in repu
5 – poškodbe zadnjih nog (epi- apofizeoliza)

ČAKALIŠČE

Intenzivnost osvetlitve (lux)

Način prezračenja 

a. pasivno, 
razmerje med talno površino in površino odprtin 
namenjenih zračenju: ______________

b. aktivno ,
kapaciteta ventilatorjev: _______________ m3/h

Skupinski boksi 
(v skico tlorisa vrišite skupinske bokse in 
vnesite dimenzije boksov)

Število skupinskih boksov:
Število živali v skupinah/boksih: 
Neovirana talna površina na

 plemensko svinjo: ________ m2

 plemensko mladico: _________ m2

Tla v skupinskih boksih
a. rešetkasta 
b. polna brez nastilja
c. polna z nastiljem, vrsta nastilja: ____________
d. kombinacija

ne
Površina izpusta: ______ m2

_______ m2 na živalIzpust (v skico tlorisa vrišite izpust in 
vnesite dimenzije izpusta) da

a. stalni dostop
b. izmenični dostop

Tla v izpustu
a. rešetkasta 
b. polna betonska 
c. Drugo: _______________________
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Lastne surovine: 
Popolne krmne mešanice:
Koncentrati: 
Drugo: 

Krma
Voluminozna krma:

Način pokladanja voluminozne krme:
a. v jasli
b. v korito
c. na tla
d. drugo:_____________________________

Receptura krmnega obroka (%)

Napajanje Število napajalnikov na boks: __________
Število živali na napajalnik: ____________

Položaj napajalnikov Višina: 
Lega: 

Pretok vode v napajalnikih Pretok: ___________ l/min
Ocena stanja svinj (na dan pregleda)

Povprečna telesna kondicija
(ocena od 1 – 5)

1 – izčrpana – navedite delež takih živali: ___________________
2 – suha
3 – idealna
4 – debela
5 – pretirano debela

Higiensko stanje
0 – < 10% telesa je umazanega
1 – 10% do 30% telesa je umazanega
2 – > 30% telesa je umazanega
0 – Ni vidnih poškodb

Poškodbe na telesu

Vidne poškodbe na telesu:
1 – poškodbe na glavi (rilec, ušesa)
2 – poškodbe na prednjem delu telesa (pleče, komolci, 
prednje noge)
3 – poškodbe na sredinskem delu telesa (rebra, trebuh)
4 – poškodbe na bokih in repu
5 – poškodbe zadnjih nog (epi- apofizeoliza)
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TEKAČI (ODSTAVLJENCI)

VZREJALIŠČE

% pogina v preteklih 12 mesecih
Število oddelkov (oddelke vrišete v skico 
tlorisa hleva)
Število živali na oddelek
Velikost skupin
Iz koliko gnezd se oblikuje skupina

Izenačevanje skupin po teži da
ne

Velikost boksov (bokse vrišete v skico 
tlorisa hleva in vnesite dimenzije boksov)

Dolžina:
Širina:

Neovirana talna površina na tekača _________ m2

Tla v boksih
a. rešetkasta 
b. polna brez nastilja
c. polna z nastiljem, vrsta nastilja: ____________________
d. kombinacija

Nameščenost igral Da (navedite kakšnih):__________________
Ne

Intenzivnost osvetlitve (lux)

Način prezračenja 

a. pasivno, 
razmerje med talno površino in površino odprtin 
namenjenih zračenju: ______________

b. aktivno ,
kapaciteta ventilatorjev: _______________ m3/h

Dodatno ogrevanje Talno ogrevanje 
Drugo: 
Ogrevanje pitne vode da ne

Napajanje Število napajalnikov na boks: __________
Število živali na napajalnik: ____________

Ocena stanja tekačev (na dan pregleda)

Higiensko stanje
0 – < 10% telesa je umazanega
1 – 10% do 30% telesa je umazanega
2 – > 30% telesa je umazanega
0 – Ni vidnih poškodb

Poškodbe na telesu

Vidne poškodbe na telesu:
1 – poškodbe na glavi (rilec, ušesa)
2 – poškodbe na prednjem delu telesa (pleče, komolci, 
prednje noge)
3 – poškodbe na sredinskem delu telesa (rebra, trebuh)
4 – poškodbe na bokih in repu
5 – poškodbe zadnjih nog (epi- apofizeoliza)
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PITANCI

PITALIŠČE

% pogina v preteklih 12 mesecih
Število pitancev na dan pregleda
Število pitališč – oddelkov (oddelke 
vrišete v skico tlorisa hleva)
Število živali na oddelek
Velikost boksov v pitališču (bokse 
vrišete v skico tlorisa hleva in vnesite 
dimenzije boksov)

Dolžina:
Širina:

Neovirana talna površina na pitanca _________ m2

Tla v boksih
a. rešetkasta 
b. polna brez nastilja
c. polna z nastiljem, vrsta nastilja: ____________________
d. kombinacija

Nameščenost igral Da (navedite kakšnih):__________________
Ne
ne

površina izpusta: ______ m2

_______ m2 na živalIzpust (v skico tlorisa vrišite izpust in 
vnesite dimenzije izpusta) da

a. stalni dostop
b. izmenični dostop

Tla v izpustu
a. rešetkasta 
b. polna betonska 
c. drugo: _______________________

Intenzivnost osvetlitve (lux)

Način prezračenja 

a. pasivno, 
razmerje med talno površino in površino odprtin 
namenjenih zračenju: ______________

b. aktivno,
kapaciteta ventilatorjev: _______________ m3/h

Ogrevanje pitne vode da ne
Napajanje Število napajalnikov na boks: __________

Število živali na napajalnik: ____________
Ocena stanja pitancev (na dan pregleda)

Higiensko stanje
0 – < 10% telesa je umazanega
1 – 10% do 30% telesa je umazanega
2 – > 30% telesa je umazanega
0 – Ni vidnih poškodb

Poškodbe na telesu

Vidne poškodbe na telesu:
1 – poškodbe na glavi (rilec, ušesa)
2 – poškodbe na prednjem delu telesa (pleče, komolci, 
prednje noge)
3 – poškodbe na sredinskem delu telesa (rebra, trebuh)
4 – poškodbe na bokih in repu
5 – poškodbe zadnjih nog (epi- apofizeoliza)
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ZDRAVSTVENO STANJE ČREDE

Zdravstveno stanje – PLEMENSKE SVINJE ( na dan pregleda)

Poporodna neješčnost
a) živali so normalno ješče
b) posamezne živali so neješče 
c) večina živali je neješčih

Poporodna letargija

a) brez znakov letargije
b) posamezne živali so brezvoljne, se ne zmenijo 

za pujske/dražljaje iz okolja
c) večina živali je brezvoljnih, se ne zmeni za 

pujske/dražljaje iz okolja

Mastitisi
a) ni znakov mastitisa
b) vnetje vimena - akutno
c) vnetje vimena – kronično

Metritisi

a) ni znakov metritisa
b) prizadeto splošno stanje živali, prisoten 

izcedek
c) splošno stanje živali ni prizadeto, prisoten 

izcedek

Poškodbe vulve
a) brez vidnih znakov poškodb ali male poškodbe
b) vidne poškodbe v procesu celjenja
c) sveže – krvaveče poškodbe

Izpad črevesa
a) ni znakov izpada črevesa
b) svež - pred prasitvijo
c) svež – po prasitvi
d) zastaran

Izpad nožnice
a) ni znakov izpada maternice
b) svež – pred prasitvijo
c) svež – po prasitvi
d) zastaran

Izpad maternice
a) ni znakov izpada maternice
b) svež – pred prasitvijo
c) svež – po prasitvi
d) zastaran

 Kožne spremembe (poškodbe, vnetja)

a) brez znakov sprememb
b) posamezne živali kažejo znake sprememb 

<10% kože je vnete, s spremembo 
barve/struktur

c) posamezne živali kažejo znake sprememb 
�10% kože je vnete, s spremembo 
barve/strukture

d) večina živali kaže znake sprememb <10% kože 
je vnete, s spremembo barve/strukture

e) večina živali kaže znake sprememb �10% kože 
je vnete, s spremembo barve/strukture

a) normalna hoja
b) opazno šepanje, težave z ravnotežjem
c) žival ne stopi na obolelo nogo/ ne hodi

Delež živali, ki šepajo: __________ %Šepavost
Predlagan interval pregledov: vsake(ih) _______ 
mesece(v)

Respiratorne težave
a) brez znakov obolenja
b) posamezne živali kihajo/kašljajo
c) večina živali kiha/kašlja
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Etopatije in tehnopatije

a) Agresivnost:
b) Grizenje pregrad, napajalnikov, krmilnikov:
c) Slinjenje:
d) Obračanje z jeziki:
e) Drgnjenje z rilci ob predmete:
f) Rane na plečkah:

Preventivni ukrepi  pri plemenskih svinjah

Vakcinacije (katere, kdaj):
Zunanji zajedavci  da ne

Zaščita pred zajedavci
Notranji zajedavci da ne

Skupno število posameznih 
zdravljenj/mesec/leto

Zdravstveno stanje – SESNI PUJSKI (na dan pregleda)

a) brez znakov driske
b) posamezni pujski kažejo znake driske
c) celo gnezdo kaže znake driskePojav driske 

Kdaj po prasitvi se pojavi?   

Respiratorne težave (kašljanje, kihanje)
a) brez znakov obolenja 
b) posamezne živali kažejo znake obolenja
c) večina živali kaže znake obolenja

Kožne spremembe ( infekcije, poškodbe 
zaradi ugrizov, opekline)

a) brez znakov obolenja
b) posamezne živali kažejo znake obolenja
c) večina živali kaže znake obolenja

Artritisi
a) brez znakov obolenja
b) posamezne živali kažejo znake obolenja
c) večina živali kaže znake obolenja

Razkrečenost
a) noben pujsek ni razkrečen
b) 1 pujsek je razkrečen
c) �1 pujsek razkrečen

Izenačenost pujskov a) izenačeni pujski
b) neizenačeni pujski

Zakrnelost a) naježenost dlake
b) vidna hrbtenica, bledi

Preventivni ukrepi pri sesnih pujskih

Vakcinacije (katere):
Skupno število posameznih 
zdravljenj/mesec/leto

Zdravstveno stanje v vzreji – TEKAČI ( na dan pregleda)

a) brez znakov driske
b) posamezni tekači kažejo znake driske
c) cela skupina kaže znake driskePojav driske 

Kdaj po odstavitvi se pojavi?  

PMWS (sindrom poodstavitvenega hiranja 
PCV2)

a) brez znakov obolenja
b) posamezne živali kažejo znake obolenja
c) večina živali kaže znake obolenja

Streptokokne infekcije a) brez znakov obolenja
b) posamezne živali kažejo znake obolenja
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c) večina živali kaže znake obolenja

Stafilokokne infekcije
a) brez znakov obolenja
b) posamezne živali kažejo znake obolenja
c) večina živali kaže znake obolenja

Glaeserjeva bolezen
a) brez znakov obolenja
b) posamezne živali kažejo znake obolenja
c) večina živali kaže znake obolenja

Respiratorne težave (kašljanje, kihanje)
a) brez znakov obolenja
b) posamezne živali kažejo znake obolenja
c) večina živali kaže znake obolenja

Kožne spremembe ( infekcije, poškodbe 
zaradi ugrizov )

a) brez znakov sprememb
b) posamezne živali kažejo znake obolenja <10% 

kože je vnete, s spremembo barve strukture
c) posamezne živali kažejo znake obolenja >10% 

kože je vnete, s spremembo barve/strukture
d) večina živali kaže znake obolenja <10% kože je 

vnete, s spremembo barve strukture
e) večina živali kaže znake obolenja >10% kože je 

vnete, s spremembo barve/strukture
Izenačenost tekačev a) izenačeni tekači

b) neizenačeni tekači

Etopatije in tehnopatije
a) grizenje repov
b) grizenje uhljev
c) sesanje sovrstnikov

Preventivni ukrepi pri tekačih

Vakcinacije (katere):
Zunanji zajedavci:   da ne

Zaščita pred zajedavci
Notranji zajedavci: da ne

Skupno število posameznih 
zdravljenj/mesec/leto

Zdravstveno stanje  PITANCI

a) brez znakov driske
b) posamezni pitanci kažejo znake driske
c) cela skupina kaže znake driskePojav driske

Kdaj se pojavi (starost) ?

Aktinobacilarna pleuropneumonia APP
a) brez znakov obolenja
b) posamezne živali kašljajo
c) večina živali v skupini kašlja

Enzootska pneumonia
a) brez znakov obolenja
b) posamezne živali kašljajo
c) večina živali v skupini kašlja

Artritisi ( streptokoki, mikoplazma,
Glaeser)

a) normalna hoja
b) opazno šepanje, težave z ravnotežjem
c) žival ne stopi na obolelo nogo/ ne hodi

Stafilokokne infekcije
a) brez znakov obolenja
b) posamezne živali imajo spremembe na koži 

bokov
c) večina živali ima spremembe na koži bokov

Poškodbe na telesu
a) ni vidnih poškodb
b) poškodbe na glavi (rilec, ušesa)
c) poškodbe na prednjem delu telesa (pleče, 

komolci, prednje noge)
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d) poškodbe na sredinskem delu telesa (rebra, 
trebuh, prsa)

e) poškodbe na zadnjem delu telesa (boki, rep, 
zadnje noge) 

Izpad črevesa
a) ni znakov izpada črevesa
b) svež izpad črevesa
c) zastaran izpad črevesa

Kožne spremembe ( infekcije, poškodbe 
zaradi ugrizov )

a) brez znakov sprememb
b) posamezne živali kažejo znake obolenja <10% 

kože je vnete, s spremembo barve strukture
c) posamezne živali kažejo znake obolenja >10% 

kože je vnete, s spremembo barve/strukture
d) večina živali kaže znake obolenja <10% kože je 

vnete, s spremembo barve strukture
e) večina živali kaže znake obolenja >10% kože je 

vnete, s spremembo barve/strukture
Izenačenost pitancev a) izenačeni pitanci

b) neizenačeni pitanci

Etopatije in tehnopatije
a) grizenje repov
b) grizenje uhljev
c) grizenje bokov

Preventivni ukrepi pri pitancih

Vakcinacije (katere):
Zunanji zajedavci:   da ne

Zaščita pred zajedavci
Notranji zajedavci: da ne

Skupno število posameznih 
zdravljenj/mesec/leto
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ZAKLJUČKI IN PREDLAGANI UKREPI

PREDLAGANI UKREPI

Glavne pomanjkljivosti (navedite) 

Predlagani ukrepi
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IZPOLNJEVANJE ZAHTEV UKREPA DOBROBIT ŽIVALI

ZAHTEVA Izpolnjevanje zahteve
Največje število 

živali na 
gospodarstvu*

PLEMENSKE SVINJE IN MLADICE, TEKAČI IN PITANCI

Z naravno oziroma umetno osvetlitvijo, je zagotovljena osvetlitev vsaj 
50 lux da ne np**

Za preprečevanje vročinskega stresa je zagotovljeno ustrezno 
prezračevanje da ne np

PLEMENSKE SVINJE IN MLADICE

Plemenskim svinjam in mladicam je zagotovljena možnost stalnega ali 
izmeničnega dostopa do izpusta da ne np

Za plemenske svinje in mladice je v skupinskih boksih zagotovljena 10 
% večja neovirana talna površina na žival od predpisane da ne np

V skupinskih boksih je največ 7 plemenskih svinj oziroma mladic na 
en delujoč napajalnik. da ne np

Dodatna ponudba voluminozne krme pri restriktivnem krmljenju da ne np

PLEMENSKE SVINJE

Zagotavljanje toplotnega ugodja plemenskih svinj in pujskov da ne np

Zagotovljeno je preprečevanje izčrpanosti plemenskih svinj v laktaciji da ne np

TEKAČI 

Za tekače je v skupinskih boksih zagotovljena 10 % večja neovirana 
talna površina na žival od predpisane da ne np

PITANCI

Za pitance je v skupinskih boksih zagotovljena 10 % večja neovirana 
talna površina na žival od predpisane da ne np

V boksih je en delujoč napajalnik za največ 10 živali da ne np

Pitancem je zagotovljena možnost stalnega ali izmeničnega dostopa do 
izpusta da ne np

*Največje število pri plemenskih svinjah in mladicah je celoten stalež plemenskih svinj in mladic na gospodarstvu (G-MID-u) 
pri katerem je zahteva po 10% večji talni površini še izpolnjena.
**Na gospodarstvu ni te kategorije prašičev na katero se nanaša zahteva – np: ni pogojev.

PROGRAM IZDELAL:

ZOOTEHNIK: ___________________________________          VETERINAR: ___________________________________________
           ime in priimek          podpis                žig        ime in priimek            podpis                        žig

Spodaj podpisani nosilec kmetijskega gospodarstva __________________________________, izjavljam da sem 
(ime in priimek)

seznanjen z vsebino in obveznostmi, ki izhajajo iz tega programa.

Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva (pooblaščene osebe): ___________________________________________
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Priloga 2

Potrebna količina pretoka zraka na žival (m3/h) 
(Podatki so v skladu s standardom DIN 18 910 – Büscher in sod., 2004)

Kategorija prašičev Pitanci Plemenske živali

Živa masa v kg Do 30 Do 40 Do 50 Do 60 Do 70 Do 80
Do 

100 in 
več

Do 250
Do 300 in 

več

Potreben pretok zraka 
na žival v m3/h 

62 73 85 94 104 112 126 244 266

Opomba: če je v hlevu več kategorij živali, mora poleti pretok zraka ustrezati količinam za najtežjo kategorijo živali
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Priloga 3: Dnevnik izpustov

Datum Čas izpusta Trajanje izpusta Oznaka 
boksa/boksov*

Število prašičev v 
skupini**

* Boksi iz katerih se prašiči izpustijo v izpust morajo biti označeni, na način, da je mogoče spremljati katere 
živali so istočasno v izpustu.
** Število prašičev v skupini je število živali, ki so istočasno v izpustu.
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Priloga 4: Fotošablona za ocenjevanje telesne kondicije živali
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Priloga 5: Obrazec_Vloga za ukrep DŽ

Nosilec kmet. gospodarstva
Priimek in ime / naziv:

Naslov:

KMG MID

G MID

VLOGA ZA UKREP DOBROBIT ŽIVALI

ZAHTEVE ZA PRAŠIČE
NAJVEČJE 

ŠTEVILO ŽIVALI NA 
G MID-u

ZAHTEVI ZA VSE KATEGORIJE ŽIVALI (plemenske svinje in plemenske 
mladice, tekači in pitanci)

ZAHTEVE ZA PLEMENSKE SVINJE IN MLADICE

                                                                                                                                                                                                                        *

ZAHTEVI ZA PLEMENSKE SVINJE 

ZAHTEVA ZA TEKAČE 

ZAHTEVE ZA PITANCE

Uveljavljam zahtevo »intenzivnost osvetlitve«

Uveljavljam zahtevo »preprečevanje vročinskega stresa«

Uveljavljam zahtevo »skupinska reja z izpustom«

Uveljavljam zahtevo »10% večja neovirana  talna površina na žival v skupinskih 
boksih od površine določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali«

Uveljavljam zahtevo »napajanje«

Uveljavljam zahtevo »Dodatna ponudba voluminozne krme pri restriktivnem 
krmljenju«

Uveljavljam zahtevo »Toplotno ugodje plemenskih svinj in sesnih pujskov«

Uveljavljam zahtevo »Preprečevanje izčrpanosti plemenskih svinj v laktaciji«

Uveljavljam zahtevo »10% večja neovirana  talna površina na žival v 
skupinskih boksih  od površine določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih 
živali«

Uveljavljam zahtevo »10% večja neovirana talna površina na žival v skupinskih 
boksih  od površine določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali«
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*Maksimalno število pri plemenskih svinjah in mladicah predstavlja celoten stalež plemenskih svinj in mladic na 
gospodarstvu pri katerem je zahteva po 10% večji neovirani talni površini še izpolnjena. 

S podpisom Vloge za ukrep dobrobit živali izjavljam: 
• da sem seznanjen z vsebino, pogoji in obveznostmi za pridobitev izplačil za ukrep dobrobit 
živali, ki so opredeljeni v Uredbi o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2014;
• da so sporočeni podatki o staležu živali na vsak 1. dan v mesecu  v Centralni register 
prašičev točni;
• da sem seznanjen, da sporočeni podatki o staležu živali na vsak 1. dan v mesecu  v Centralni 
register prašičev, služijo za izračun povprečnega števila živali za posamezno kategorijo na 
gospodarstvu. 

Dan . Mesec . Leto

Podpis nosilca:

                  

                                                       

Uveljavljam zahtevo »Napajanje«

Uveljavljam zahtevo »Skupinska reja z izpustom«
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Priloga 6: Katalog kršitev in sankcij

A) Kršitev zahtev iz 8. in 10. člena te uredbe 

Kršitev zahteve iz 8. člena te uredbe se v skladu z 18. členom Uredbe 65/2011/EU sankcionira kot sledi:

Usposabljanje Usposabljanje v obsegu najmanj štiri 
pedagoške ure letno.

Usposabljanje ni 
opravljeno.

Izplačilo se zmanjša za 
20 %.

Posamezna kršitev pogojev za zahteve, ki so opredeljeni v 10. členu te uredbe, se v skladu z 18. členom 
Uredbe 65/2011/EU sankcionira, kot sledi:

Kategorija 
živali Zahteva Kršitev Sankcija

Osvetlitev Zahteve ne izpolnjuje. Ni izplačila
Vse 
kategorije

Preprečevanje vročinskega stresa Zahteve ne izpolnjuje. Ni izplačila

Do vključno 10 % 
manjša površina na 
žival od zahtevane 

Znižanje plačila za 
10 %

Skupinska reja z izpustom
Nad 10 % manjša 
površina na žival od 
zahtevane.

Ni izplačila

Vodenje dnevnika izpustov Zahteve ne izpolnjuje. Ni izplačila

10 % večja neovirana talna površina Zahteve ne izpolnjuje. Ni izplačila

8 živali na 1 napajalnik Znižanje izplačila za 
10 %

Napajanje
Več kot 8 živali na 1 
napajalnik Ni izplačila

Plemenske 
svinje in 
mladice

Dodatna ponudba voluminozne krme pri 
restriktivnem krmljenju Zahteve ne izpolnjuje. Ni izplačila

Skrb za toplotno ugodje Zahteve ne izpolnjuje. Ni izplačilaPlemenske 
svinje

Preprečevanje izčrpanosti svinj v laktaciji Zahteve ne izpolnjuje. Ni izplačila

Tekači 10 % večja neovirana talna površina Zahteve ne izpolnjuje. Ni izplačila

10 % večja neovirana talna površina Zahteve ne izpolnjuje. Ni izplačila

11 živali na 1 
napajalnik

Znižanje izplačila za 
10 %

Napajanje
Več kot 11 živali na 
napajalnik Ni izplačila

Do vključno 10 % 
manjša površina na 
žival od zahtevane 

Znižanje plačila za 
10 %

Pitanci

Skupinska reja z izpustom
Nad 10 % manjša 
površina na žival od 
zahtevane.

Ni izplačila
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Vodenje dnevnika izpustov Zahteve ne izpolnjuje. Ni izplačila

B) Kršitev zahtev navzkrižne skladnosti

Če je pri kontroli na kraju samem za ukrep DŽ pri posamezni zahtevi ugotovljena kršitev zahtev navzkrižne 
skladnosti, ki se nanašajo na predpisane zahteve ravnanja iz področja C. dobro počutje živali iz navzkrižne 
skladnosti, se ta kršitev sankcionira v skladu s predpisom, ki ureja predpisane zahteve ravnanja ter dobre 
kmetijske in okoljske pogoje pri kmetovanju.

Običajno rejsko prakso (predpisane zahteve ravnanja iz navzkrižne skladnosti) za dobrobit živali in zahteve 
ukrepa DŽ opredeljuje spodnja preglednica:

K
at

eg
or

ij
a 

ži
va

li

Običajna rejska praksa 
(predpisane zahteve ravnanja iz navzkrižne skladnosti) Zahteva ukrepa DŽ

V skladu z 23. členom Pravilnika o zaščiti rejnih živali (Uradni list 
RS, št. 51/2010 in 70/2010) mora biti zagotovljena minimalna 
osvetlitev 40 lux najmanj osem ur dnevno.

Zahteva za intenzivnost osvetlitve:
za plemenske svinje, plemenske mladice, tekače in prašiče pitance 
mora biti podnevi, z naravno oziroma umetno osvetlitvijo, 
zagotovljena osvetlitev vsaj 50 lux. 

V
se

 k
at

eg
or

ij
e V skladu z 9. členom Pravilnika o zaščiti rejnih živali (Uradni list 

RS, št. 51/2010 in 70/2010) morajo toplota, vlažnost, kroženje 
zraka, zračenje, koncentracija plinov, higiena in intenzivnost 
hrupa v prostorih, kjer so živali, ustrezati njihovi vrsti in stopnji 
razvoja, prilagoditvi in udomačitvi, fiziološkim in etološkim 
potrebam ter higienskim pogojem.

V skladu z 11. členom tega pravilnika  mora skrbnik živali 
poskrbeti, da je tehnična oprema v objektih enkrat dnevno 
pregledana. Pri umetnem zračenju objektov mora biti zagotovljen 
alarmni sistem, ki opozarja skrbnika živali na okvaro v 
prezračevalnem sistemu. 

Zahteva za preprečevanje vročinskega stresa:
za plemenske svinje, plemenske mladice, tekače in pitance mora 
biti zagotovljeno aktivno prezračevanje hleva.  Nameščen mora 
biti sistem za aktivno prezračevanje, ki omogoča količino pretoka 
zraka na žival v m3 na uro v skladu z normativi iz Priloge 2, ki je 
sestavni del te uredbe

Pri običajni rejski praksi izpust za živali ni obvezen. Zahteva za skupinsko rejo z izpustom:
plemenskim svinjam in plemenskim mladicam mora biti 
zagotovljena možnost stalnega ali izmeničnega dostopa do 
izpusta. Površina izpusta mora biti najmanj 1,3 m2 na žival, za 4 
ali manj živali mora biti površina izpusta vsaj 6 m2, z minimalno 
dolžino krajše stranice izpusta 2 m. Pri izmeničnem dostopu do 
izpusta se površina izpusta računa glede na število živali, ki so 
istočasno v izpustu. V primeru izmeničnega dostopa do izpusta 
mora nosilec kmetijskega gospodarstva voditi dnevnik izpustov iz 
Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, za vse skupine živali, pri 
čemer skupina živali predstavlja živali, ki so istočasno v izpustu. 
Vsaka skupina mora biti v izpust izpuščena vsaj dvakrat tedensko 
za najmanj dve uri. Boksi iz katerih se živali izpustijo v izpust 
morajo biti označeni, na način, da je mogoče spremljati katere 
živali so istočasno v izpustu.
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22. člen Pravilnika o zaščiti rejnih živali (Uradni list RS, št. 
51/2010 in 70/2010) določa:
(1) Minimalna neovirana talna površina za živali v skupini mora 
biti na mladico po osemenitvi 1,64 m2, na svinjo pa 2,25 m2. Če je 
v skupini pet ali manj živali, mora biti talna površina na žival 
večja za 10 %. Če je v skupini 40 ali več živali, je lahko talna 
površina na žival manjša za 10 %. 
(2) Za breje živali mora biti minimalna površina polnih tal 0,95 
m2 na mladico in 1,30 m2 na svinjo. Največ 15 % te površine lahko 
predstavljajo drenažne odprtine.

Zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v 
skupinskih boksih od predpisane: 
za plemenske svinje in plemenske mladice mora biti v skupinskih 
boksih zagotovljena 10 % večja talna površina na žival od 
površine, določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali:
 površina skupinskega boksa za 5 ali manj živali mora biti 

najmanj 1,98 m2 na plemensko mladico in 2,73 m2 na 
plemensko svinjo,

 površina skupinskega boksa za 6 – 39 živali mora biti 
najmanj 1,80 m2 na plemensko mladico in 2,48 m2 na 
plemensko svinjo,

 površina skupinskega boksa za 40 in več živali mora biti 
najmanj 1,62 m2 na plemensko mladico in 2,23 m2 na 
plemensko svinjo.

 najmanjša površina polnih tal v skupinskem boksu mora 
biti 1,05 m2 na plemensko mladico in 1,43 m2 na 
plemensko svinjo, največ 15 % te površine lahko 
predstavljajo drenažne odprtine.
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12. člen Pravilnika o zaščiti rejnih živali (Uradni list RS, št. 
51/2010 in 70/2010) določa, da morajo imeti živali stalen dostop 
do primernega vodnega vira ali pa jim mora biti omogočen dostop 
do napajanja na drug način v časovnih intervalih, ki ustrezajo 
njihovim fiziološkim potrebam.

30. člen Pravilnika o zaščiti rejnih živali (Uradni list RS, št. 
51/2010 in 70/2010) določa, da morajo imeti prašiči ves čas 
dostop do sveže in čiste pitne vode v zadostnih količinah ali pa 
morajo biti njihove potrebe po tekočini zadovoljene s pomočjo 
drugih, za napajanje primernih tekočin.

Zahteva za napajanje: 
za ustrezno napajanje plemenskih svinj in plemenskih mladic v 
skupinskih boksih je treba zagotoviti, da je največ 7 živali na en 
delujoč napajalnik.

Pravilnik o zaščiti rejnih živali (Uradni list RS, št. 51/2010 in 
70/2010) v 33. členu določa, da je treba živalim pokladati 
zadostno količino krme. Breje živali morajo imeti dovolj krme z 
visokim deležem surove vlaknine kot tudi dovolj močnih krmil, da 
bi se nasitile in zadovoljile potrebo po žvečenju.

Zahteva za dodatno ponudbo voluminozne krme pri 
restriktivnem krmljenju:
pri restriktivnem krmljenju plemenskih svinj in plemenskih 
mladic v skupinski reji v čakališču je v obroku potrebno dodajati 
voluminozno krmo v skladu z recepturo, ki jo izdela zootehnik v 
okviru priprave programa DŽ. Kot voluminozna krma se šteje: 
slama, seno (mrva), sveža trava, detelja, lucerna, travno-deteljna 
mešanica, okopavine, silaže in druga voluminozna krma iz 6. 
točke, dela C priloge Uredbe Komisije (EU) št. 68/2013 z dne 
16. januarja 2013 o katalogu posamičnih krmil (UL L št. 29 z dne 
30.1.2013, str. 1). Če se v obroku ne dodaja voluminozne krme, 
mora krmna mešanica vsebovati najmanj 8 % vlaknin v suhi 
snovi, kar mora biti razvidno iz deklaracije ali izdelane analize 
krme.

Pri običajni rejski praksi zaprto gnezdo z možnostjo ogrevanja 
pujskov ni obvezno.

Zahteva za toplotno ugodje:
za zagotavljanje toplotnega ugodja plemenskih svinj in sesnih 
pujskov mora biti v prasitvenem boksu nameščeno zaprto gnezdo 
za pujske. Površina gnezda mora biti najmanj 0,6 m2, višina pa 
najmanj 45 cm. Vir toplote je lahko infrardeča žarnica, druge vrste 
seval, ali razne oblike talnega ogrevanja, zagotovljeno mora biti 
tudi uravnavanje temperature.
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Pri običajni rejski praksi ocenjevanje kondicije ni obvezno. Zahteva za preprečevanje izčrpanosti plemenskih svinj v 
laktaciji: 
na gospodarstvu ne sme biti več kot 5 % svinj s telesno kondicijo 
ocenjeno z vrednostjo 1 v skladu z lestvico iz Priloge 4, ki je 
sestavni del te uredbe.
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ci Priloga 1 Pravilnika o zaščiti rejnih živali (Uradni list RS, št. 
51/2010 in 70/2010):
minimalna talna površina, ki jo mora imeti vsak tekač ali pitanec v 
skupini: 
 do 10 kg       0,15 m2

 10–20 kg      0,20 m2

 20–30 kg      0,30 m2

 30–50 kg      0,40 m2

 50–85 kg      0,55 m2

 85–110 kg    0,65 m2

 več kot 110 kg     1,00 m2

Zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v 
skupinskih boksih od predpisane: 
za tekače in pitance mora biti v skupinskih boksih zagotovljena 10 
% večja talna površina na žival od površine določene s 
predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali, za vsakega tekača 
oziroma pitanca:

 do 10 kg                     0,17 m2,
 nad 10 do 20 kg       0,22 m2,
 nad 20 do 30 kg       0,33 m2,
 nad 30 do 50 kg       0,44 m2,
 nad 50 do 85 kg       0,61 m2,
 nad 85 do 110 kg     0,72 m2,
 nad 110 kg                 1,10 m2.

P
it

an
ci 12. člen Pravilnika o zaščiti rejnih živali (Uradni list RS, št. 

51/2010 in 70/2010) določa, da morajo imeti živali stalen dostop 
do primernega vodnega vira ali pa jim mora biti omogočen dostop 
do napajanja na drug način v časovnih intervalih, ki ustrezajo 
njihovim fiziološkim potrebam.

30. člen Pravilnika o zaščiti rejnih živali (Uradni list RS, št. 
51/2010 in 70/2010) določa, da morajo imeti prašiči ves čas 
dostop do sveže in čiste pitne vode v zadostnih količinah ali pa 
morajo biti njihove potrebe po tekočini zadovoljene s pomočjo 
drugih, za napajanje primernih tekočin.

Zahteva za napajanje:
za ustrezno napajanje prašičev pitancev je treba zagotoviti en 
delujoč napajalnik za največ 10 živali.

   

Pri običajni rejski praksi izpust za živali ni obvezen. Zahteva za skupinsko rejo z izpustom:
prašičem pitancem mora biti zagotovljena možnost stalnega ali 
izmeničnega dostopa do izpusta. Površina izpusta mora biti 
najmanj 0,55 m2 na pitanca. Dolžina krajše stranice izpusta mora 
biti najmanj 2 m. Pri izmeničnem dostopu do izpusta se površina 
izpusta računa glede na število živali, ki so istočasno v izpustu. V 
primeru izmeničnega dostopa do izpusta mora nosilec 
kmetijskega gospodarstva voditi dnevnik izpustov iz Priloge 3 te 
uredbe za vse skupine živali, pri čemer skupina živali predstavlja 
živali, ki so istočasno v izpustu. Vsaka skupina mora biti v izpust 
izpuščena vsaj dvakrat tedensko za najmanj dve uri. Boksi iz 
katerih se živali izpustijo v izpust morajo biti označeni, na način, 
da je mogoče spremljati katere živali so istočasno v izpustu.
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OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo predpisa)

Pravna podlaga za Uredbo o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2014 - 2020 v letu 2014 (v nadaljevanju: Uredba DŽ) je Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (v nadaljevanju: 
Uredba 1305/2013/EU). Ta uredba v 33. členu opredeljuje vsebino ukrepa dobrobit živali, v 15. členu pa 
ukrep pomoč pri uporabi storitev svetovanja. Omenjena ukrepa sta opredeljena v predlogu Programa razvoja 
podeželja RS za obdobje 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020), ki je bil posredovan 
15.11.2013 na Evropsko komisijo.  

Ukrep Dobrobit živali in ukrep Pomoč pri uporabi storitev svetovanja se lahko začneta izvajati pred formalno 
potrditvijo PRP 2014–2020 s strani Evropske komisije. To nam omogoča 65. člen Uredbe (EU) št. 1303/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za 
razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za 
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in 
ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (v nadaljevanju: Uredba 1303/2013/EU). 

Na nacionalni ravni dajeta podlago za izvajanje omenjenih ukrepov 10. in 12. člen Zakona o kmetijstvu 
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12-ZdZPVHVVR).

2. Rok za izdajo predpisa, ki ga je določil zakon.

Zakon o kmetijstvu roka za izdajo te uredbe ne predpisuje, je pa bistvenega pomena, da bo predpis sprejet 
in uveljavljen hkrati z dnem začetka zbiranja zbirnih vlog  po določilih Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske 
politike za leto 2014 (Ur. list RS, št, 113/2013). Vloga za ukrep DŽ je namreč sestavni del zbirne vloge, zato 
je pomembno, da je predpis uveljavljen do navedenega dne. Hkrati je čim prejšnji sprejem te uredbe 
pomemben zato, ker je ukrep dobrobit živali enoleten ukrep, za katerega se obveznosti prevzemajo za leto 
2014, zato je bistvenega pomena, da se za izvajanje tega ukrepa čim prej zagotovi ustrezna pravna podlaga. 
Na izvajanje tega ukrepa je vezan tudi ukrep Pomoč pri uporabi storitev svetovanja, iz katerega se financira 
izdelava programa Dobrobit živali (v nadaljevanju: programi DŽ). Pravočasna izdelava programa DŽ, ki ga za 
nosilca kmetijskega gospodarstva, ki se namerava vključiti v ukrep DŽ, individualno pripravi izvajalec 
svetovanja, izbran po predpisih javnega naročanja, je ključnega pomena, saj ta program predstavlja vstopni 
pogoj za ukrep DŽ. Zaradi tega je sprejem te uredbe po nujnem postopku bistvenega pomena.

3. Splošna obrazložitev v zvezi s predlogom predpisa, če je potrebna.

Uredba določa ukrep DŽ, natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim 
sistemom za potrebe tega ukrepa in za potrebe tega ukrepa tudi vsebino ukrepa pomoč pri uporabi storitev 
svetovanja. Ukrepa sta povezana v delu, ki se nanaša na program dobrobit živali, ki je rezultat individualne 
svetovalne storitve, ki jo opravi izvajalec svetovanja, izbran po predpisih javnega naročanja, za tiste nosilce 
kmetijskih gospodarstev, ki so vsaj enkrat do vključno 7.3.2014 sporočili stalež prašičev v Centralni register 
živali. Ta storitev je za kmetijsko gospodarstvo brezplačna, saj se financira iz ukrepa Pomoč pri uporabi 
storitev svetovanja. Izdelan program DŽ je eden izmed vstopnih pogojev za ukrep DŽ.  

Uredba opredeli vsebino in izvedbo ukrepa DŽ, vključno z opisom vstopnih pogojev, trajanjem in vrsto 
obveznosti upravičencev, naborom možnih zahtev in pogojev za izpolnjevanje le-teh, načinom izračunavanja 
plačil in višino plačil, podrobnejšimi izvedbenimi določili, ki se v pretežni meri sklicujejo na Uredbo o ukrepih 
kmetijske politike za leto 2014, kontrolami, sistemom znižanj in izključitev itd. Prav tako uredba opredeli 
vsebino in izvedbo ukrepa Pomoč pri uporabi storitev svetovanja. Ta ukrep se izvaja po pravilih javnega 
naročanja, zato se podrobnejše obveznosti med naročnikom in izvajalcem svetovanja določijo v pogodbi. V 
sami uredbi pa so opredeljeni namen, pogoji in merila, obveznosti ter kontrola in izplačila. Uredba vsebuje še 
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finančne in prehodne določbe ter priloge, med katerimi bi izpostavili zlasti obrazec za program DŽ, obrazec 
za vlogo DŽ ter katalog kršitev in sankcij.     

4. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja, če te niso mogle biti celovito 
predstavljene v predlogu zakona.

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

I. poglavje: Splošne določbe

1. člen: vsebina
Ta člen določa področje, ki ga ureja uredba DŽ in navaja evropske pravne akte, ki so podlaga omenjeni 
uredbi. Uredba določa ukrep dobrobit živali, natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in 
kontrolnim sistemom za potrebe tega ukrepa in za potrebe tega ukrepa tudi vsebino ukrepa pomoč pri 
uporabi storitev svetovanja, ki se v letu 2014 izvajata kot ukrepa razvoja podeželja v skladu z 22. členom 
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 in 57/12, in 90/12-ZdZPVHVVR). 

2. člen: pomen izrazov
Ta člen natančneje opredeli izraze, ki se uporabljajo v tej uredbi.

II. poglavje: Ukrep Dobrobit živali

3. člen: namen ukrepa 
Ta člen opredeli namen ukrepa DŽ, in sicer da ukrep spodbuja kmetijska gospodarstva k izvajanju zahtev 
dobrobiti živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja, določene v predpisu, ki ureja predpisane zahteve 
ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmetovanju (v nadaljnjem besedilu: navzkrižna 
skladnost), ter druge predpisane zahteve s področja dobrobiti in zaščite živali.

4. člen: vstopni pogoji
Ta člen opredeli vstopne pogoje za kmetijsko gospodarstvo, ki se želi vključiti v ukrep DŽ. Ti vstopni pogoji 
se nanašajo na ustrezen stalež prašičev in na izdelan program DŽ, podatki iz katerega morajo biti v CRPš
vneseni vsaj en dan pred oddajo vloge za ukrep DŽ.  

5. člen: program DŽ 
Ta člen natančneje opredeli, kdo izdela program DŽ, za koga se izdela ta program, vsebino programa ter 
tudi to, da se program DŽ v primeru več lokacij gospodarstev, ki imajo lastno G-MID številko, pripravi za 
vsako posamezno gospodarstvo. Določa tudi obdobje obvezne hrambe programa kot tudi, da je izdelava 
programa DŽ za kmetijsko gospodarstvo brezplačna in da mora biti program izdelan na obrazcu iz priloge, ki 
je sestavni del uredbe DŽ.  

6. člen: trajanje obveznosti
Ta člen določi, da je trajanje obveznosti za izvajanje ukrepa DŽ traja od dneva uveljavitve te uredbe do 31. 
decembra 2014.  

7. člen: usposabljanje
Ta člen določa obveznost usposabljanja v času trajanja obveznosti. Določa obseg, vsebine usposabljanja, 
obveznost priprave programa usposabljanja, katerega ustreznost predhodno potrdi Ministrstvo za kmetijstvo. 
Opredeljeno je tudi obdobje, v katerem mora izvajalec usposabljanja izvesti to usposabljanje, obveznost, da 
izvajalec usposabljanja vnese podatke o izdanih potrdilih za udeležence usposabljanj v ustrezno evidenco o 
izobraževanju in usposabljanju ter datum, na katerega Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in 
razvoj podeželja  (v nadaljevanju: AKTRP) prevzema te podatke za namen administrativnega preverjanja.

8. člen: nabor možnih zahtev
Ta člen opredeli nabor možnih zahtev, ki si jih nosilec kmetijskega gospodarstva, ki se vključi v ukrep DŽ, 
lahko izbere za pridobitev plačil za ukrep DŽ. Izbrati mora vsaj eno izmed zahtev iz nabora možnih zahtev. 



44

Opredeli tudi, da je potrebno izbrano zahtevo izvajati na celotnem kmetijskem gospodarstvu oziroma 
gospodarstvih, če obstaja več gospodarstev z G-MID številko, na katerih ima to kategorijo živali.

9. člen: pogoji za izpolnjevanje posamezne zahteve 
Ta člen natančneje opredeli pogoje za izpolnjevanje posamezne zahteve iz 8. člena. 
     
10. člen: navzkrižna skladnost
Ta člen določa obveznost upoštevanja zahtev navzkrižne skladnosti za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki 
uveljavljajo ukrep DŽ ter navaja uporabo znižanj in izključitev plačil pri posameznih zahtevah v primeru 
ugotovljenih kršitev predpisanih zahtev ravnanja iz navzkrižne skladnosti. 

11. člen: sporočanje staleža  
Ta člen vsebuje določila, ki se nanašajo na obveznost sporočanja staleža ter se pri tem sklicuje na predpis, 
ki ureja identifikacijo in registracijo prašičev (Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev, Ur. list RS, št. 
112/2013, z dne z dne 30.12.2013), v katerem je ta obveznost natančno definirana. 

12. člen: plačila
Ta člen vsebuje določbe glede načina izračunavanja plačila na GVŽ, koeficiente za pretvorbo povprečnega 
staleža prašičev v GVŽ, določbe v primeru ugotovljenih odstopanj med številom prašičev, sporočenim v 
Centralni register prašičev na posamezen presečni datum in številom prašičev, ugotovljenim s pregledom na 
kraju samem. Vsebuje tudi določbe, da povprečni stalež prašičev ne sme biti nižji od vstopnega pogoja iz 4. 
člena kot tudi, da pri posameznih zahtevah sporočeni stalež ne sme preseči najvišjega možnega števila 
živali, opredeljenega v programu DŽ in vnesenega v Centralni register prašičev. Vsebuje tudi določili glede 
skupne višine podpore in sorazmernega zniževanja plačila v primeru, ko vsota odobrenih zahtevkov za ukrep 
DŽ preseže višino razpoložljivih sredstev za tekoče leto.  

13. člen: višina plačil
Ta člen opredeli višino plačil na GVŽ na leto za vsako posamezno zahtevo. 

III. poglavje: Izvedba ukrepa Dobrobit živali 

V členih od 14. do 28. člena je opredeljena izvedba ukrepa DŽ. Izvedba tega ukrepa se pretežno naslanja na 
Uredbo o ukrepih kmetijske politike za leto 2014 (Uradni list RS, št. 113/2013, v nadaljevanju: Uredba IAKS), 
saj je vloga za ukrep DŽ sestavni del zbirne vloge. Vloga za ukrep DŽ se zato vlaga na način, po postopku in 
v rokih, določenih za vlaganje zbirne vloge v skladu z Uredbo IAKS.  

14. člen: vlaganje vloge
Ta člen določa, kako se vlaga vloga za ukrep DŽ in da je ta vloga sestavni del zbirne vloge iz Uredbe IAKS. 

15. člen: sprememba vloge 
Ta člen vsebuje sklic na uredbo IAKS glede vlaganja spremembe vloge. 

16. člen: umik zahtevka
Ta člen vsebuje sklic na uredbo IAKS glede umika zahtevka. 

17. člen: obveznosti nosilca kmetijskega gospodarstva 
Ta člen določa obveznost hrambe in dostopa do dokumentacije ter omogočanja izvedbe kontrol. 

18. člen: kontrole
Ta člen vsebuje sklic na Uredbo 65/2011/EU, ki določa način izvajanja kontrole.

19. člen: administrativna kontrola
Ta člen določa način izvedbe administrativne kontrole AKTRP.    

20. člen: kontrola na kraju samem
Ta člen vsebuje sklic na ustrezne člene Uredbe 65/2011/EU, ki opredeljujejo izvedbo kontrol ukrepa DŽ na 
kraju samem ter vsebino teh kontrol. Opredeli tudi način matematičnega zaokroževanja števila prašičev pri 
kontroli določenih zahtev.    

21. člen: stopnja kontrole in izbira vzorca za kontrolo na kraju samem
Ta člen določa obseg kontrole na kraju samem. 
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22. člen: zapisnik o kontroli na kraju samem
Ta člen določa, da kontrolor vse ugotovitve kontrole na kraju samem navede v zapisnik v skladu s prvim 
odstavkom 23. člena Uredbe IAKS.

23. člen: preveritev sporočanja staleža
Ta člen opredeli način upoštevanja ugotovitev kontrole na kraju samem v primeru odstopanj med 
ugotovljenim in sporočenim staležem živali. Opredeli tudi, da se ugotovljeno število živali prepisuje iz 
zapisnika o kontroli v omenjeni register ter da se druge ugotovitve kontrolorja obravnavajo skladno s 25. 
členom te uredbe.

24. člen: namerne čezmerne prijave 
Ta člen vsebuje določbe glede postopanja AKTRP v primeru namernih kršitev. 

25. člen: sistem znižanj in izključitev
Ta člen opredeli sistem znižanj in izključitev v primeru kršitev.

26.člen: sporočanje višje sile in izjemnih okoliščin 
Ta člen vsebuje določbe glede sporočanja višje sile in izjemnih okoliščinah in ohranitve pravice do plačila v 
takšnih primerih. 

27. člen: povrnitev neupravičenih plačil 
Ta člen opredeli obveznost povračila neupravičeno izplačanih plačil v skladu z 80. členom Uredbe 
1122/2009/ES oziroma odstopanja od te obveznosti, ko ta znesek ne preseže 100 eur. V slednjem primeru 
AKTRP odločbe niti ne izda.   

28. člen: rok za izdajo odločb
Ta člen določi, da morajo biti odločbe o izplačilu za ukrep DŽ izdane od 1. marca 2015 do najpozneje do 30. 
junija 2015. 

IV. poglavje: Ukrep Pomoč pri uporabi storitev svetovanja
To poglavje opredeli vsebino in izvedbo ukrepa Pomoč pri uporabi storitev svetovanja.

29. člen: namen ukrepa 
Ta člen opredeli namen ukrepa Pomoč pri uporabi storitev svetovanja, ki je priprava Programa DŽ.

30. člen: izvajalec svetovanja
Ta člen opredeli, kdo je izvajalec svetovanja.

31. člen: pogoji za izbor izvajalca svetovanja
V tem členu so navedeni pogoji in merila za izbor izvajalca svetovanja. Ta člen določa, da se pogoji in merila 
ter metodologija za izračun plačila storitve svetovanja podrobneje opredeli v javnem naročilu, ki se izvede 
skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje. Z izbranim subjektom javnega ali zasebnega prava ministrstvo 
za kmetijstvo kot naročnik storitve podpiše pogodbo.

32. člen: obveznosti izvajalca svetovanja
Ta člen navaja obveznosti izvajalca svetovanja. Te se natančneje opredelijo s pogodbo.

33. člen: kontrola in izplačila   
Ta člen določi pristojnost AKTRP za izvedbo ustreznih kontrol. 

V. poglavje: Finančne določbe

34. člen: razpoložljiva sredstva
Ta člen vsebuje določila o razpoložljivi višini sredstev obeh ukrepov ter letu, v katerem se bodo vršila 
izplačila. Prav tako navaja delež prispevka Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Hkrati ta 
člen vsebuje tudi določilo, da se v primeru odstopanja vsebine te uredbe od potrjenega Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 sredstva za plačila za izvajanje zahtev, ki so predmet 
tega odstopanja, zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije.

VI. poglavje: Prehodna in končna določba

35. člen: odločanje
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Ta člen določi, da se vloge za pridobitev plačil za ukrep DŽ po tej uredbi sicer lahko vložijo še pred potrditvijo 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020, vendar pa se o njih odloča v 
skladu s Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020, potrjenim s strani 
Komisije.

36. člen: začetek veljavnosti
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Priloge k uredbi so naslednje:
- Priloga 1: Obrazec Program DŽ
- Priloga 2: Potrebna količina pretoka zraka na žival (m3/h) 
- Priloga 3: Dnevnik izpustov 
- Priloga 4: Fotošablona za ocenjevanje telesne kondicije živali
- Priloga 5: Obrazec_Vloga za ukrep DŽ
- Priloga 6: Katalog kršitev in sankcij
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