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1 UVOD 

 

V okviru priprave Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 (v 
nadaljevanju: PRP 2014-2020) poteka tudi priprava ukrepa »Dobrobit živali« (v 
nadaljevanju: ukrep DŽ) na podlagi 33. člena Uredbe Evropskega parlamenta in 
Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP)1. 

Namen ukrepa DŽ je spodbujanje kmetov k izvajanju visokih standardov dobrega 
počutja živali z dodeljevanjem podpore kmetom, ki prostovoljno prevzamejo 
obveznosti s področja dobrega počutja živali, katere presegajo ustrezne obvezne 
standarde.  

Plačila za ukrep DŽ zato lahko pokrivajo samo obveznosti, ki presegajo obvezne 
standarde, določene v navzkrižni skladnosti, ter druge ustrezne obvezne zahteve, ki 
so določene v nacionalni zakonodaji s področja dobrega počutja in zaščite rejnih 
živali. 

Plačila se kmetom odobrijo letno za kritje dela ali vseh dodatnih stroškov in izpada 
dohodka zaradi prevzete obveznosti. Z njimi se po potrebi lahko krijejo tudi 
transakcijski (poslovni) stroški do največ 20 % plačila za obveznosti na področju 
dobrega počutja živali. 

Za ukrep DŽ iz PRP 2014-2020 smo opredelili metodologijo izračuna višine plačil, 
modelni izračun za določitev višine plačil za ta ukrep pa temelji na enotnih in 
preverljivih kriterijih ter upošteva običajno kmetijsko prakso in dodatno delo, ki je 
potrebno zaradi višjih zahtev glede dobrega počutja rejnih živali.  

Pri izdelavi modelnih kalkulacij smo upoštevali tudi pravne podlage, med drugimi 
predvsem: 

• Zakon o zaščiti živali (ZZZiv) (Ur.l. RS, št. 98/1999) ter dopolnitve oziroma 
spremembe tega zakona (Ur.l. RS, št. 126/2003, 20/2004-UPB1, 61/2006-
ZDru-1, 14/2007, 43/2007-UPB2, 23/2013, 38/2013-UPB3), 

• Zakon o živinoreji (Ur.l. RS, št. 18/2002), 

• Pravilnik o zaščiti rejnih živali (Ur.l. RS, št. 51/2010) ter dopolnitve oziroma 
spremembe tega pravilnika (Ur.l. RS, št. 70/2010). 

 
 
2 METODOLOGIJA 

Plačila za ukrep DŽ iz PRP 2014-2020 predstavljajo samo tisti del stroškov, ki 
presegajo stroške izvajanja načel običajne kmetijske prakse in se lahko nanašajo 
samo na tiste obveznosti, ki presegajo ustrezne obvezne standarde, merila in 
minimalne zahteve določene v zakonodaji EU in v slovenski zakonodaji.  

                                                           
1 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 

 



 

 

Plačila za ukrep DŽ se dodelijo na GVŽ letno za kritje dodatnih stroškov in izpada 
dohodka, ki so posledica izvajanja prevzete obveznosti in lahko po potrebi krijejo tudi 
transakcijske stroške2 (do največ 20% premije, plačane za obveznost). 

Predlog plačil v okviru izvajanje ukrepa DŽ je pripravljen na podlagi modelnega 
izračuna za vsako posamezno zahtevo v okviru ukrepa DŽ. Podlaga za izračun plačil 
je razlika, ki nastane v finančnem rezultatu pri običajni kmetijski praksi in pri izvajanju 
osnovnih in dodatnih zahtev DŽ.  

 

2.1 Izhodiš ča 
 
Osnovno izhodišče za oceno višine plačil za nadstandardne zahteve ukrepa DŽ je 
tržno usmerjeno prašičerejsko kmetijsko gospodarstvo z obstoječim hlevom 
dimenzije 10 m x 25 m z običajno rejsko prakso. Predpostavljena je čreda 25 
plemenskih svinj s pripadajočimi pujski/tekači in 10 mladic (40 % remont) ali čreda 
200 prašičev pitancev v turnusu (4 turnusi na leto). Število tekačev oz. pitancev je 
izračunano ob predpostavkah: 

- 25 plemenskih svinj, 

- 10 živorojenih pujskov/gnezdo, 

- 12 % izgube do odstavitve in 5 % izgube od odstavitve do konca vzreje tekačev, 

- 2,3 gnezd/svinjo/leto. 

Izračunana plačila za dodatne zahteve v okviru ukrepa DŽ so sestavljene iz ocen 
posameznih zahtev, te pa so nato ustrezno povečane za ustrezne poslovne stroške 
(v različnih odstotkih). 

Ocenjena plačila za posamezne zahteve so preračunana na GVŽ letno, pri čemer so 
uporabljeni koeficienti GVŽ, določeni v Prilogi II Uredbe 808/2014/EU. 
 
 
2.2 Simulacijski sistem modelnih kalkulacij Kmetijs kega inštituta 

Slovenije (KIS) 
 
Ocene za določitev višine plačil za ukrep DŽ so narejene na podlagi kompleksnega in 
obširnega sistema kalkulacij (shema 1) ter na podlagi enostavnega modela, kjer gre 
zgolj za izračun dodatnih stroškov zaradi izvajanja ukrepa DŽ (shema 2).  
 
Oba modela, kompleksen ter obširen sistem modelnega izračuna za določitev višine 
plačil za ukrep DŽ kot tudi enostaven, smo postavili v okvir simulacijskega sistema 
modelnih kalkulacij KIS (http://www.kis.si/pls/kis/!kis.web?m=177&j=SI#nav), ki na 
podlagi opredeljenih (izbranih) vhodnih tehnoloških parametrov, omogoča oceniti 
porabo inputov in s tem stroške proizvodnje pri posameznem kmetijskem pridelku.  
 
Sistem modelnih kalkulacij Kmetijskega inštituta Slovenije sestavljajo dokumenti: 

• modelne kalkulacije za posamezne kmetijske proizvode (npr. prašiči pitanci), 
• kalkulacija za izračun stroškov domačih strojnih storitev (stroji), 

                                                           
2
 Transakcijski stroški pomenijo dodatne stroške, ki so povezani z izpolnjevanjem obveznosti, vendar jih ni mogoče 

neposredno pripisati izvajanju teh obveznosti ali vključiti v neposredno povrnjene stroške ali neposredno povrnjen izpad 

dohodka, in ki se lahko izračunajo na podlagi standardnih stroškov. 



 

 

• cenik s cenami inputov in dela (cene), 
• tehnološke faze z opredelitvijo produktivnosti (Z), 
• zbirnik s stroški kmetijskih proizvodov, ki vstopajo v druge modelne kalkulacije 

kot vmesna poraba npr. pujski (iz kalkulacije za plemenske svinje) (zbir). 
 
Sistem modelnih kalkulacij KIS omogoča simulacijo različnih načinov kmetijske 
proizvodnje tako po naboru kmetijskih proizvodov kot tudi pri različnih tehnologijah 
proizvodnje. Za vsako zahtevo v okviru ukrepa DŽ smo v prvem koraku opredelili 
običajno kmetijsko prakso in s pomočjo modelnih kalkulacij ocenili stroške in prihodek 
(v nekaterih primerih), nato pa v drugem koraku opredelili kmetijsko proizvodnjo ob 
upoštevanju posamezne zahteve ukrepa DŽ ter ocenili stroške in prihodek (v 
nekaterih primerih) pri izvajanju zahteve. 
 
Modelni izračuni za plačila v okviru ukrepa DŽ so pripravljeni v okolju Microsoft Excel 
2010.  
 
V modelnih izračunih za plačila ukrepa DŽ so: 
• uporabljene povprečne cene iz leta 2013;  
• viri cen inputov so ceniki iz katalogov in spletnih strani, podatki Statističnega 

urada RS (SURS) ipd.;  
• dodatno delo je vrednoteno po povprečni plači v Republiki Sloveniji po 

podatkih SURS za leto 2013, vključno s prispevki za socialno varnost in 
pravice iz dela; 

• upoštevana cena povprečne urne postavke je 10,06 EUR/h;  
• prihodek pridelovalcev je za tržne pridelke ovrednoten na podlagi dostopnih 

podatkov o odkupnih cenah SURS;  
• pri izračunu plačil so upoštevani samo tržni prihodki, brez morebitnih plačil za 

ukrepe kmetijske politike; 
• na stroškovni in prihodkovni strani so upoštevane cene brez davka na dodano 

vrednost.  

 
2.3 Modelni izra čun višine pla čil za zahteve ukrepa DŽ 
 
Glede na vsebino zahtev ukrepa DŽ smo opredelili dve različni shemi modelnega 
izračuna (primera v preglednicah 1 in 2). V primeru, ko zahteva ukrepa DŽ vpliva na 
obseg prireje in spremembo prihodka , se pri izračunu višine plačila uporablja 
shema 1 . Pri oceni višine plačila za zahteve DŽ, pri katerih nastanejo le dodatni 
stroški materiala in storitev ter dodatno delo , pa se uporablja poenostavljena 
shema 2 . 
 
SHEMA 1: 
 
Običajna kmetijska praksa (OKP) 
PRIHODEK (POKP) = Pridelek (YOKP) * Cena (COKP) 
STROŠKI (SOKP) 
 
Dodatna zahteva DŽ (DŽ DZ) 
PRIHODEK (PDZ) = Pridelek (YDZ) * Cena (CYDZ) 
STROŠKI (SDZ) 



 

 

 
Plačilo za dodatno zahtevo DŽ (DŽDZ): 
 
DŽDZ 3= (POKP – SOKP) - (PDZ  – SDZ)  
 
Preglednica 1: Primer modelnega izračuna plačila za zahtevo ukrepa DŽ po shemi 1 
 

 
 
 
SHEMA 2: 
 
Osnovna zahteva DŽ (DŽ OZ) 
 
SPREMENLJIVI STROŠKI (VSOZ) 
STROŠKI DELA (SDOZ) 
TRANSAKCIJSKI STROŠKI (TSOZ): največ 20 % plačila  
 
Plačilo za osnovno zahtevo DŽ (DŽOZ): 
 
DŽOZ

3 = VSOZ + SDOZ  + TSOZ 
 

                                                           
3 Če je rezultat enak ali manjši od nič, plačilo za zahtevo ni potrebno. 



 

 

Dodatna zahteva DŽ (DŽ DZ) 
 
SPREMENLJIVI STROŠKI (VSDZ) 
STROŠKI DELA (SDDZ) 
TRANSAKCIJSKI STROŠKI (TSDZ): največ 20 % plačila 
 
Plačilo za dodatno zahtevo DŽ (DŽDZ): 
 
DŽDZ

4 = VSDZ  + SDDZ + TSDZ 
 
Preglednica 2: Primer modelnega izračuna plačila za zahtevo ukrepa DŽ po shemi 2 
 

 



 

 

2.4 Rezultati 
 
Rezultate, podane v EUR na GVŽ na leto, prikazujemo v zbirni preglednici, med tem 
ko so kalkulacije za določitev višine plačila ukrepa »Dobrobit živali« priložene 
posebej kot aktivni Excelov dokument.  
 

Vrsta zahteve Kategorija živali EUR/GVŽ/leto  

Skupinska reja z izpustom  Plemenske svinje in mladice 61,77 

Dodatna ponudba voluminozne krme ali krme 
z visokim deležem vlaknine 

Plemenske svinje in mladice 48,30 

10 % večja neovirana talna površina na žival v 
skupinskih boksih  

Plemenske svinje in mladice  129,62 

Skrb za toplotno ugodje Plemenske svinje 25,64 

10 % večja neovirana talna površina na žival v 
skupinskih boksih 

Pitanci  36,70 

Tekači*  36,70 

Skupinska reja z izpustom Pitanci 33,83 

* primer vhlevitve tekačev (do 30 kg) pri »all in - all out« sistemu, v primeru vzreje pujskov/tekačev za prodajo je 
10 % povečanje površine pri tekačih (oz. 10 % zmanjšanje »outputa«) upoštevano za primer plemenskih svinj in 
mladic 

 

3 OPIS MODELNIH IZRAČUNOV ZA POSAMEZNO ZAHTEVO 

 
3.1 Skupinska reja z izpustom – plemenske svinje in  mladice 

 
Običajna rejska praksa (standard)  Dodatna zahteva  

Pri običajni rejski praksi izpust za živali ni 
obvezen.  

Skupinska reja 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 ali urnik izpustov za 
vse skupine živali, pri čemer skupina živali 
pomeni živali, ki so istočasno v izpustu. Vsaka 
skupina mora biti v izpust izpuščena najmanj 
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. 

 
Po našem prepričanju je pri obstoječih (prevladujočih) tipih hlevov, zaradi narave 
dela, človekove nezmožnosti 24 urne prisotnosti v hlevu, potreb živali po počitku itd. 
način izmeničnega izpusta precej nelogičen ali vsaj v praksi izredno težko izvedljiv. 
Določen obseg investicije v izgradnjo izpustov je potreben v vsakem primeru, kar pa 



 

 

ob upoštevanju precejšnje količine dodatnega dela ob nedorečenem načinu 
izmeničnega izpusta predstavlja dražjo opcijo v primerjavi s stalnim izpustom.  
 
Zaradi zahtev, predvsem »nitratne direktive«, izpust na neurejene površine ne bi bil 
dovoljen, četudi je z vidika etoloških značilnosti vrste najbolj zaželen. S tem razlogom 
ostaneta kot opciji izpust na polna urejena tla z nastiljanjem in pa izpust na rešetasta 
tla (betonske rešetke). Zaradi omejitev pri ocenah nadstandardnih zahtev, k i 
prepovedujejo zajem investicijskih stroškov, so v o ceni »dodatne zahteve« 
zajeti zgolj dodatni materialni stroški ter stroški  dodatnega dela.   
 
Glede na predpostavljeno število plemenskih svinj in mladic je ocena narejena za 8 
izpustov, posamezna velikost izpusta pa znaša 7,8 m2 (najkrajša stranica 2,5 m in 
najdaljša, vzporedna z dolžino hleva, 3,1 m). Najkrajša stranica je od minimalne 
zahteve daljša za pol metra ob stališču, da zahteva za stranico zaradi enakih 
razlogov naj ne bi odstopala od zahtev po dolžini najkrajše stranice boksa za 
plemenske svinje v hlevu (po standardu 2,4 m).  
 
Ocena sloni na predpostavki nastiljanja izpustnih boksov, zato so v vrednosti zahteve 
zajeti predvsem dodatno delo ter slama za nastiljanje. Kot dodatno delo so 
upoštevani strojno (strojne ure skupaj z delom traktorista) in deloma tudi ročno 
čiščenje boksov, strojno nakladanje in odvoz gnoja, ročno nastiljanje ter porabljena 
slama. 
 
3.2 Dodatna ponudba voluminozne krme ali krme z vis okim deležem 

vlaknine 
 

Običajna rejska praksa (standard)  Dodatna zahteva  
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. 
 
 

Dodatna ponudba voluminozne k rme ali krme 
z visokim deležem vlaknine 
Pri krmljenju plemenskih svinj in plemenskih 
mladic v skupinski reji v čakališču je zaradi 
izboljšanja občutka sitosti, preprečevanja 
stereotipij, boljše prebave in konsistence blata ter 
za nudenje dodatne zaposlitve in s tem 
ugodnega učinka na zmanjšanje agresivnega 
vedenja med svinjami v skupini treba osnovnemu 
obroku, ki pokriva potrebe po hranilih, dodajati 
voluminozno krmo ali pa morajo biti svinje 
krmljene s krmno mešanico, ki mora vsebovati 
najmanj 8 % vlaknin v suhi snovi, kar mora biti 
razvidno iz deklaracije ali izdelane analize krme. 
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). Voluminozna 
krma se lahko poklada v korito, na tla v boksu ali 
v jasli različnih izvedb. 

 



 

 

Krmljenje plemenskih svinj in mladic z voluminozno krmo ali krmo z večjim deležem 
vlaknine se izvaja v čakališču od odstavitve do konca druge tretjine brejosti. Kasneje 
v zadnjem obdobju brejosti zaradi potreb za rast plodov krmljenje z voluminozno 
krmo ali krmo z večjim deležem vlaknine ni priporočeno in smotrno. V tem obdobju 
svinje preidejo na bogat krmni obrok.  
 
Za oceno višine plačila je doba krmljenja z voluminozno krmo ali krmo z večjim 
deležem vlaknine opredeljena kot število dni od odstavitve do uspešne pripustitve in 
dolžina druge tretjine brejosti (77 dni) pri svinjah, pri mladicah pa število dni prvih 
dveh tretjin brejosti. Ob tem so bili upoštevani deleži svinj in dolžina obdobij glede na 
uspešnost osemenitev (60 % svinj in mladic je brejih ob prvem pripustu-upoštevano 
interim obdobje, pri 40 % svinj in mladic pa je upoštevan povprečni poodstavitveni 
premor). Tako je bilo ocenjeno skupno število dni krmljenja z voluminozno krmo ali 
krmo z večjim deležem vlaknine v čredi na leto.  
 
Dodajanje voluminozne krme je poleg etološkega primerno tudi z obratoslovnega 
vidika (vir: Tier-ernaehrung, avtorja Kirchgessner in sod., 2008). To pomeni, da je za 
dodajanje voluminozne krme najsmotrneje uporabiti cenejšo krmo iz bližine. Ker tržno 
usmerjene prašičerejske kmetije v večini primerov večino krme pridelajo same, smo 
pri ocenah (varianta 1) upoštevali slamo (stranski proizvod pridelave je čmena) in 
silažno koruzo (del od pridelave koruze za zrnje). Cena voluminozne krme je 
upoštevana kot 25 % slame in koruzne silaže vrednot ene po lastni ceni ter 50 % 
slame vrednotene po nabavni ceni. 
 
Poleg skupne vrednosti voluminozne krme je v oceno »dodatne zahteve« 
upoštevano tudi dodatno delo rejca za pokladanje vo luminozne krme. 
 
Gledano po strukturi reje prašičev, se pomembno velik delež prašičev v Sloveniji redi 
na gospodarstvih, kjer se krma pretežno kupuje in nimajo lastne pridelave 
voluminozne krme, hkrati pa bi zaradi obstoječe tehnologije reje na rešetkah in težav 
z mašenjem rež ipd. težje zagotavljali dodatek voluminozne krme preko nastiljanja. 
Zato je za tak primer izdelana varianta 2. Pri tej gre za povečan odstotek dodane 
vlaknine v krmnih mešanicah. S tem se nekoliko poveča količina porabljene krme na 
svinjo oziroma mladico, nastaja pa tudi razlika v ceni krme z večjim deležem vlaknin.  
Pri enakih izhodiščih kot pri varianti 1 (število dni in živali) ocena za varianto 2 
upošteva in vrednoti razlike v maloprodajni ceni me d krmnima mešanicama, 
razliko v koli čini porabljene krme, dodatno delo za pokladanje ve čje koli čine 
krme ter dodatno delo z odvozom nastalih koli čin gnoja (le variabilni stroški). K 
oceni stroškov so dodani še nastali transakcijski s troški.  
 
Razlika med ocenjenimi višinami plačil za varianto 1 in 2 je minimalna in praktično 
zanemarljiva, zato je »dodatna zahteva« lahko enotno ovrednotena ne glede ali gre 
za voluminozno krmo ali krmo z večjim deležem vlaknine. 
 



 

 

3.3 10 % večja neovirana talna površina na žival v skupinskem b oksu – 
plemenske svinje in mladice 

 

Običajna rejska praksa (standard)  Dodatna zahteva  

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. 

10 % večja neovirana talna površi na na žival v 
skupinskih boksih 

 
Minimalna površina polnih tal 1,05 m2 na mladico 
in 1,43 m2 na svinjo, največ 15 % te površine 
lahko predstavljajo drenažne odprtine. 

Površina 
skupinskega 
boksa za 5 ali 
manj živali 

Površina 
skupinskega 
boksa za 6 – 
39 živali 

Površina 
skupinskega 
boksa za 40 
in več živali 

1,98 m2 na 
mladico po 
osemenitvi, 
2,73 m2 na 
plemensko 
svinjo 

1,80 m2 na 
mladico po 
osemenitvi, 
2,48 m2 na 
plemensko 
svinjo 

1,62 m2 na 
mladico po 
osemenitvi, 
2,23 m2 na 
plemensko 
svinjo 

 
Zahteva se nanaša na plemenske svinje in mladice. Glede na obstoječi hlev je 
doseganje nadstandarda mogoče le ob 10 % zmanjšanju staleža plemenskih svinj, 
posledično pa je manj tudi potrebnih mladic za remont plemenske črede ter manj 
vzrejenih tekačev. Ocena vrednosti ukrepa je narejena na podlagi razli ke v neto 
dodani vrednosti - NDV na leto (t.j. zmanjšanju let nega dohodka), ki nastane 
zaradi zmanjšanja staleža v čredi oz. zmanjšanja števila vzrejenih teka čev. 
 
3.4 Toplotno ugodje plemenskih svinj in sesnih pujs kov 
 

Običajna rejska praksa (standard)  Dodatna zahteva  
Pri običajni rejski praksi zaprto gnezdo z 
možnostjo ogrevanja pujskov ni obvezno. 

Toplotno ugodje  plemenskih svinj in sesnih 
pujskov 
Za zagotavljanje toplotnega ugodja plemenskih 
svinj in 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, zagotovljena mora biti tudi 
regulacija temperature, (termostat oziroma 
preklopni pokrov gnezda - odpiranje pri večji 
starosti pujskov). 

 
Osnova za vrednotenje zahteve v ukrepu so priporočila iz prispevka Ureditve hlevov 
za rejo prašičev na slovenskih kmetijah (Štuhec in sod., 2005). Glede na število 
plemenskih svinj in mladic je ocenjeno število prasitvenih boksov (ob 15 % 
varnostnem dodatku). Ker gre v primeru zaprtih gnezd za fiksno gnezdo znotraj 
boksa, je število gnezd enako številu prasitvenih boksov.  
 
Vrednost zaprtega gnezda (ta v tržni obliki (še)ni na voljo) je ocenjena iz vrednosti, 
podane v prispevku, indeksirane z indeksom rasti cen inputov za hlevsko opremo od 



 

 

leta 2000 do 2013. Ocenjena vrednost zaprtega gnezda zaradi omejitev glede na 
investicijske stroške sicer ni bila upoštevana, je pa osnova za vrednotenje 
potrebnega drobnega materiala za tekoče vzdrževanje in čiščenje gnezd. Čiščenje in 
vzdrževanje sta v primerjavi z odprtimi gnezdi pogostejša zaradi neposrednega stika 
živali z gnezdom (inventarjem). Zaradi igranja pujskov ter grizenja inventarja je tudi 
potrebno hitrejše menjavanje posameznih delov gnezda (predvsem zavesice, ipd). 
Poleg omenjenega je preglednost nad pujski pri zaprtih gnezdih v primerjavi z 
odprtimi slabša, zaradi česar je potrebno več dodatnega dela rejcev oz. skrbnikov 
živali. 
Ocena vrednosti »dodatne zahteve« tako upošteva dod atno delo zaradi 
pregledovanja gnezda ter čiščenja in vzdrževanja gnezda, poleg tega pa tudi 
upošteva dodatni drobni material, ki je potreben za  čiščenje in vzdrževanje. 
 
3.5 10 % večja neovirana talna površina na žival v skupinskem b oksu – 

tekači in pitanci 
 

Običajna rejska praksa (standard)  Dodatna zahteva  
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 

10 % večja neovirana talna površina na žival v 
skupinskih boksih: 
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 mora biti zagotovljeno: 

• 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. 

 
 
Zahteva se nanaša na prašiče pitance. Glede na obstoječi hlev je doseganje 
nadstandarda mogoče le ob 10 % zmanjšanju staleža prašičev pitancev v turnusu. 
Ocena vrednosti ukrepa je narejena na podlagi razli ke v neto dodani vrednosti - 
NDV na leto (t.j. zmanjšanju letnega dohodka), ki n astane zaradi zmanjšanja 
staleža pitancev oz. zmanjšanja koli čine prirejenega mesa (živa masa).  
 
3.6 Skupinska reja z izpustom – pitanci 
 

Običajna rejska praksa (standard)  Dodatna zahteva  
Pri običajni rejski praksi izpust za živali ni 
obvezen. 

Skupinska reja 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 ali urnik 
izpustov za vse skupine živali, pri čemer skupina 
živali pomeni živali, ki so istočasno v izpustu. 
Vsaka skupina mora biti v izpust izpuščena 
najmanj 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. 

 
Po našem prepričanju je pri obstoječih (prevladujočih) tipih hlevov, zaradi narave 
dela, človekove nezmožnosti 24 urne prisotnosti v hlevu, potreb živali po počitku itd. 
način izmeničnega izpusta precej nelogičen ali vsaj v praksi izredno težko izvedljiv. 
Določen obseg investicije v izgradnjo izpustov je potreben v vsakem primeru, kar pa 
ob upoštevanju precejšnje količine dodatnega dela ob nedorečenem načinu 
izmeničnega izpusta predstavlja dražjo opcijo v primerjavi s stalnim izpustom.  
 
Zaradi zahtev, predvsem »nitratne direktive«, izpust na neurejene površine ne bi bil 
dovoljen, četudi je z vidika etoloških značilnosti vrste najbolj zaželen. S tem razlogom 
ostaneta kot opciji izpust na polna urejena tla z nastiljanjem in pa izpust na rešetasta 
tla (betonske rešetke). Zaradi omejitev pri ocenah nadstandardnih zahtev, ki 
prepovedujejo zajem investicijskih stroškov, so v oceni »dodatne zahteve« zajeti 
zgolj dodatni materialni stroški ter stroški dodatn ega dela.   
 
Glede na predpostavljeno število prašičev pitancev je ocena narejena za 18 izpustov 
(kolikor je predvidenih boksov glede na stalež v hlevu), posamezna  velikost izpusta 
pa znaša 5,6 m2 (najkrajša stranica 2 m in najdaljša, vzporedna z dolžino hleva, 2,8 
m).  
 
Ocena sloni na predpostavki nastiljanja izpustnih boksov, zato so v vrednosti zahteve 
zajeti predvsem dodatno delo ter slama za nastiljanje. Kot dodatno delo so 
upoštevani strojno (strojne ure – le variabilni str oški skupaj z delom 
traktorista) in deloma tudi ro čno čiščenje boksov, strojno nakladanje in odvoz 
gnoja, ro čno nastiljanje ter porabljena slama. 
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