Sofinanciranje aktivnosti podjetij v skupini Farme Ihan
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
Podjetja v skupini Farme Ihan v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike EU izvajajo
aktivnosti, ki so sofinancirane iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.
Te so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

https://www.program-podezelja.si

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Podjetje Farme Ihan - KPM d.o.o. je prejelo sredstva EKSRP za ukrepe:
1. Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja (ukrep M2) v letih 2014, 2015, 2016, 2017,
2018: izdelava programov dobrobiti živali na področju prašičereje
Povzetek
Izdelava programov dobrobiti živali na področju prašičereje obsega naslednje storitve:
• izdelava celotnih programov dobrobiti živali (v nadaljevanju: program DŽ);
• pregled gospodarstva in vnos podatkov v Centralni register prašičev (v nadaljnjem besedilu:
CRPš);
• posodobitev programa DŽ in vnos podatkov v CRPš;
• izdelava izjave zootehnika.
Cilj
Priprava programov Dobrobit živali na področju prašičereje, kot nujni vstopni pogoj v ukrep Dobrobit
živali.

Glavne aktivnosti
Priprava programa DŽ obsega:
• 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 izpolnjevanja zahtev iz spodaj navedenega nabora le-teh, ki jih gospodarstvo izpolnjuje in
za katera bo mogoče pridobiti podporo iz ukrepa dobrobit živali;
• določitev največjega dovoljenega števila živali v primeru uveljavljanja zahtev za večjo neovirano
talno površino;
• izris tlorisa za posamezen gospodarski objekt, v katerem je bil opravljen pregled izpolnjevanja
zahtev, z vrisanimi oddelki in boksi ter vnesenimi dimenzijami le teh;
• v primeru izpusta tudi izris tlorisa izpustov z vnesenimi dimenzijami.
Pričakovani rezultati
V okviru izdelave programa DŽ izvajalec svetovanja nudi rejcu svetovanje, opozarja na pomanjkljivosti v
reji (prehrana, tehnologija reje, zdravstveno stanje črede) in predlaga ukrepe, kako pomanjkljivosti
odpraviti. Izdelava programa obsega tudi pregled izpolnjevanja dodatnih zahtev iz ukrepa DŽ in
svetovanje glede njihovega izvajanja. Izdelani programi in svetovanje v ukrepu bodo doprinesli k
boljšemu stanju na kmetijskem gospodarstvu, s ciljem boljših rezultatov v reji.
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2. Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep M10) v letih 2015, 2016, 2017, 2018
Povzetek
Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski
funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v
ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter
blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih
praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila,
ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev
ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmetijskega gospodarstva »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi
aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi
izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.
Cilj
Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje.
Glavne aktivnosti
Operacija »Poljedelstvo in zelenjadarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. K
izboljšanju stanja tal in voda prispeva z izboljšanjem rodovitnosti in strukture tal, povečevanjem
mikrobiološke aktivnosti tal, varovanjem tal pred škodljivimi vplivi vremena (zaskorjenost, izguba vlage,
erozija), fitosanitarnimi učinki (manjša zapleveljenost, manjša prisotnost škodljivcev in povzročiteljev
bolezni) ter preprečevanjem izpiranja hranil v podtalje.
Operacija »Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih
praks in je namenjena ohranjanju lokalnih pasem domačih živali, ki jim grozi prenehanje reje, njihove
genske raznovrstnosti in preprečevanju izgube biološkega materiala, prilagojenega določenemu okolju.
Lokalne pasme domačih živali vključujejo avtohtone in tradicionalne pasme goveda, konjev, prašičev,
ovc, koz in kokoši.
Pričakovani rezultati
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter
blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

3. Dobrobit živali (ukrep M14) v letih 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Povzetek
Zdravje in dobrobit živali sta pomembna tudi z vidika zdravja ljudi, saj gre za osnovna pogoja, ki vplivata
na kakovost živil živalskega izvora. Etično in odgovorno ravnanje z živalmi ter kakovost živil so
pomembni cilji, ki jih skuša doseči večina razvitih držav. Zaradi zavedanja, ki ga priznava Lizbonska
pogodba, da so živali čuteča bitja, ki čutijo ugodje in bolečino, je potrebno zagotoviti, da pogoji bivanja in
postopki pri ravnanju z rejnimi živalmi ne vključujejo aktivnosti, ki negativno vplivajo na dobrobit živali.
Cilj
Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.
Glavne aktivnosti
Izvajanje načinov in oblik reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, ki presegajo predpisane
zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso in sicer:
• za plemenske svinje in plemenske mladice za 10% večjo neovirano talno površino na žival v
skupinskih boksih glede na površino, določeno s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali in dodatna
ponudba voluminozne krme ali krme z visokim deležem vlaknine;
• toplotno ugodje plemenskih svinj in sesnih pujskov;
• kirurško kastracijo sesnih pujskov moškega spola z uporabo anestezije oziroma analgezije
• za tekače in pitance za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih glede na
površino, določeno s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali.
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Pričakovani rezultati
Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil
živalskega izvora.

Podjetje GO-KO d.o.o. je prejelo sredstva EKSRP za ukrepe:
1. Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep M10) v letih 2015, 2016, 2017, 2018
Povzetek
Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski
funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v
ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter
blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih
praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila,
ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev
ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmetijskega gospodarstva »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi
aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi
izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.
Cilj
Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje.
Glavne aktivnosti
Operacija »Poljedelstvo in zelenjadarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. K
izboljšanju stanja tal in voda prispeva z izboljšanjem rodovitnosti in strukture tal, povečevanjem
mikrobiološke aktivnosti tal, varovanjem tal pred škodljivimi vplivi vremena (zaskorjenost, izguba vlage,
erozija), fitosanitarnimi učinki (manjša zapleveljenost, manjša prisotnost škodljivcev in povzročiteljev
bolezni) ter preprečevanjem izpiranja hranil v podtalje.
Operacija »Trajno travinje I« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju
biotske raznovrstnosti in zmanjševanju emisij didušikovega oksida ter amonijaka. Za operacijo velja
omejitev intenzivnost gospodarjenja z največjo dovoljeno obtežbo kmetijskih zemljišč z živino. Operacijo
izvajajo kmetijska gospodarstva, ki ne želijo v celoti opustiti siliranja in se zato ne morejo vključiti v
operacijo Trajno travinje II.
Operacija »Posebni traviščni habitati« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in se izvaja na
ekološko pomembnih območjih posebnih traviščnih habitatov, kjer se pojavljajo vrste in habitatni tipi,
katerih stanje ohranjenosti je neposredno odvisno od izvajanja (ne)ustrezne kmetijske rabe. Namenjena je
ohranjanju kvalifikacijskih travniških habitatnih tipov in travniških kvalifikacijskih vrst območij Natura
2000 (prosto živeče rastline, metulji, ptice ipd.) ter travnikov, ki so vrstno raznoliki in pestri.
Pričakovani rezultati
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter
blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

2. Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep M13) v letih 2015,
2016, 2017, 2018
Povzetek
Slovenija ima velik delež kmetijskih površina na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi
omejitvami, kar zmanjšuje konkurenčnost slovenskega kmetijstva, omejuje izbor možnih proizvodnih
usmeritev in viša stroške proizvodnje. To vodi v opuščanje kmetijstva na teh območjih, zaraščanje
kmetijskih zemljišč, izgubo biotske raznovrstnosti in kmetijske krajine.

3

Cilj
Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne
koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
Glavne aktivnosti
Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial
kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je življenjski in gospodarski prostor za
domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij.
Pričakovani rezultati
Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju
kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

3. Dobrobit živali (ukrep M14) v letih 2016, 2017, 2018
Povzetek
Zdravje in dobrobit živali sta pomembna tudi z vidika zdravja ljudi, saj gre za osnovna pogoja, ki vplivata
na kakovost živil živalskega izvora. Etično in odgovorno ravnanje z živalmi ter kakovost živil so
pomembni cilji, ki jih skuša doseči večina razvitih držav. Zaradi zavedanja, ki ga priznava Lizbonska
pogodba, da so živali čuteča bitja, ki čutijo ugodje in bolečino, je potrebno zagotoviti, da pogoji bivanja in
postopki pri ravnanju z rejnimi živalmi ne vključujejo aktivnosti, ki negativno vplivajo na dobrobit živali.
Cilj
Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.
Glavne aktivnosti
Izvajanje načinov in oblik reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, ki presegajo predpisane
zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso in sicer izvajanje paše goveda neprekinjeno najmanj 120 dni.
Pričakovani rezultati
Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil
živalskega izvora.

Naziv aktivnosti: NALOŽBA V INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE HLEVA ZA
KRAVE MOLZNICE IN NAKUP NOTRANJE OPREME HLEVA
(PODUKREP M 04.1 – Podpra za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe kmetijskih
gospodarstev namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti
pri delu ter znižanja stroškov)

Povzetek
Gospodarska družba GO-KO d.o.o. svoj glavni del prihodka ustvari s kmetijsko proizvodnjo pridelave
mleka namenjenega prodaji in vzreji živine za obnovo osnovne črede ter pridelavo krme za lastne potrebe.
Kmetijsko gospodarstvo je locirano v občini Kočevje, proizvodnja pa se izvaja na treh lokacijah oz.
farmah, kjer se nahaja povprečno 845 glav krav molznic in 826 glav ostale goveje živine. Kmetijsko
gospodarstvo skupno obsega 1.425 ha kmetijskih površin, katere predstavljajo glavni vir za pridelavo
lastne krme za živali. Kot večji pridelovalec mleka v Sloveniji, podjetje nenehno izboljšuje kakovost ter
stremi k razvoju podjetja, vključno z odgovornim ravnanjem do okolja, kar predstavlja tudi ključni del v
poslovni uspešnosti podjetja.
Glavne dejavnosti naložbe
Družba GO-KO d.o.o. Mlaka pri Kočevju 37, 1332 Stara cerkev bo na lokaciji farme Koblarji
G-MID 10001015 izvedla naložbo v investicijsko vzdrževanje lagune za skladiščenje živinskih gnojil
(gnojevke) in nabavo opreme za spremljanje pojatev krav molznic v hlevu na lokaciji farme Mlaka
G-MID 100291280.
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Cilji
S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo doseženi naslednji cilji:
Prilaganje podnebnim spremembam z zmanjšanjem škodljivih izpustov
• Boljša vsebnost hranil v gnojevki
• Manjše porabe mineralnih gnojil
• Boljši rezultati v reprodukciji krav
• Ekonomičnost prireje mleka
Pričakovani rezultati
• Boljša vsebnost hranil v gnojevki
• Manjše poraba mineralnih gnojil
• Krajša dolžina poporodnega premora in dobe med telitvama
• Nižji indeks osemenitev
• manjše izločanje krav
• večje število telitev.
• boljša ekonomika proizvodnje mleka.

Naziv aktivnosti: NALOŽBA V NABAVO OPREME ZA AVTOMATIZACIJO LINIJE
ZA MLETO MESO IN ČEVAPČIČE
(PODUKREP M 4.02 –Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov za leto
2016)

Povzetek
Poslanstvo družbe Meso Kamnik d.d. je oskrba slovenskega trga s kakovostnim rdečim mesom,
polpripravljenimi in mesnimi izdelki slovenskega porekla.
Na dolgi rok želi družba z večjo prepoznavnostjo svojih izdelkov, kakovostjo izdelkov in dobav ustvariti
donosno, uspešno in varno družbo, ki se kaže v pripadnosti zaposlenih, v premagovanju konkurence in v
zadovoljstvu kupcev.
Družba Meso Kamnik d.d. svojo konkurenčno prednost izvaja z razvojem »nišnih« segmentov, s tem da
daje prednost predelavi mesa slovenskega porekla ter izvaja skrben nadzor kvalitete proizvodnih procesov
ter kvalitete proizvedenih izdelkov.
Pri tem družba Meso Kamnik d.d. zasleduje naslednje cilje:
• Sledi povečevanju prodaje deleža polpripravljenih in pripravljenih izdelkov glede na prodajo
svežega pakiranega mesa,
• Stalno povečuje dodane vrednosti na zaposlenega,
• Zagotavlja izboljšave na področju bioloških in drugih ekoloških standardov proizvodnje,
• Izvajanje zaokroževanja proizvodnih procesov, ki bodo omogočili izkoriščanje sinergij in
racionalizacijo stroškov, vključno z uvajanjem energetsko prijaznejših tehnologij,
• Odpravljanje ozkih grl v proizvodnih procesih ter posledično povečevanje obsega prodaje,
Dolgoročno družba vlaga v razvoj blagovne znamke »Anton«, z namenom povečanja globine in
prisotnosti pri kupcih. Z vlaganjem v marketing želi družba povečati ozaveščenost potrošnikov, povečati
prisotnost blagovne znamke pri kupcih, povečati lojalnosti obstoječih kupcev do blagovne znamke Anton
(in sicer do izdelkov Meso Kamnik), povečati želi povezljivost blagovne znamke Anton.
Glavne dejavnosti
Družba Meso Kamnik d.d. bo na lokaciji Podgorje, Korenova c. 9, 1241 Kamnik, investirala v novo
opremo za oblikovanje in vlaganje mletega mesa – čevapčičev - v pladnje (posodice) ter v stroj za
zapiranje pladnjev (posodic) – pakiranje ter v opremo za etiketiranje. S tem se bo odpravilo obstoječe
ozko grlo v proizvodnem procesu formiranja, vlaganja in pakiranja ter etiketiranja v okviru »žar
programa«, dodatno pa se bodo sprostile kapacitete na področju oblikovanja in vlaganja ostalega mletega
mesa v posodice, izboljšala (poenostavila) se bo interna logistika (zmanjšale se bodo manipulativne
izgube med posameznimi fazami proizvodnega procesa), znižali se bodo proizvodni stroški na kg
proizvedenega »žar programa«, povečala se bo proizvodna kapaciteta samega »žar programa«, ipd..
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Cilji
S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo doseženi naslednji cilji:
• posodobitev in povečanje obsega proizvodnih kapacitet
• razbremenitev oz. zmanjšanje obsega fizičnega dela in povečevanje varnosti in zdravja pri delu
• zniževanje stroškov na enoto dela
• povečanje konkurenčnosti podjetja
• izboljšanja kvalitete proizvodnje s specializacijo posameznih faz proizvodnje.
Pričakovani rezultati
• povečanje prodajnih zmogljivosti
• izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanega obsega ročnega dela in nižjih stroškov
• zmanjševanje negativnih vplivov na zaposlene
• boljša kvaliteta proizvodov.
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
www.program-podezelja.si/
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