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Odgovor na pobuda za obravnavo pomoči konjeniškim društvom

Spoštovani,
na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo, MKGP)
smo prejeli pobudo Konjeniške zveze Slovenije za obravnavo možnosti finančne pomoči
konjeniškim društvom in športnikom, ki so zaradi posledic epidemije COVID-19 v velikih
težavah.
Ministrstvo je pobudo proučilo in v nadaljevanju podaja odgovor v okviru svojega delovnega
področja.
V pristojnost ministrstva spadajo predvsem aktivnosti, ki se navezujejo na izvajanje rejskih
programov. V okviru javne službe strokovnih nalog v živinoreji se za športno rekreativne konje
(lipicanske konje, ki so v zasebni lasti, arabski konj, arabski polnokrvni konj, angleški polnokrvni
konj, islandski konj in šetlandski poni, slovenski toplokrvni konj, kasaški konj in ljutomerski
kasač) že sedaj financira vpis živali v rodovniške knjige, izvajanje skupnega temeljnega
rejskega programa (STRP), identifikacijske preglede žrebet, izdaja zootehniških dokumentov ter
odbire ženskih in moških živali. Za ljutomerskega kasača in kasaškega konja se financira tudi
ocenjevanje plemenskih vrednosti za delovne sposobnosti, zbiranje podatkov s tekmovanj s
kopitarji ter preizkus delovnih sposobnosti za omenjeni pasmi.
Vsi do sedaj sprejeti predpisi, ki so bili namenjeni omilitvi posledic epidemije COVID-19, so
določali več različnih ukrepov za omilitev posledic epidemije na gospodarstvo, vključno s
kmetijstvom. Določeni ukrepi se nanašajo le na kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list
RS, št. 175/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE, v nadaljnjem besedilu: ZIUOPDVE) v 116. členu
določa, da so do finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka, upravičeni nosilci kmetijskih
gospodarstev in nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z ZKme-1, ki imajo zaradi
posledic epidemije COVID-19 izpad dohodka, ki je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog,
zmanjšanja obsega pridelave, predelave oziroma prodaje. Finančno nadomestilo je pogojeno z

najmanj 30 odstotnim izpadom dohodka v sektorju. Sektor upravičen do finančnega
nadomestila predpiše Vlada.
MKGP spremlja gospodarske posledice ukrepov za omejitev širjenja bolezni COVID-19 tudi na
področju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Po razpoložljivih podatkih ugotavljamo, da so
prizadete predvsem turistične kmetije in dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki so povezane s
turistično dejavnostjo. Na MKGP zato že pripravljamo analize, ki bodo lahko podlaga za
pripravo odloka in izplačilo pomoči zaradi izpada dohodka, ki tako vključujejo tudi kmetije, ki se
ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji: ježa živali, ki jo imajo lahko priglašeno na
kmetijah, ki se ukvarjajo z rejo konj.

S spoštovanjem,

dr. Jože Podgoršek
minister
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