
 

 

NAVODILA ZA IZDELAVO  

PROGRAMA DOBROBITI ŢIVALI 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

2 

  

KAZALO 

 

1 UVOD ....................................................................................................................................................... 3 

1.1 NAMEN DOKUMENTA ............................................................................................................................ 3 
1.2 POMEN IZRAZOV .................................................................................................................................... 3 

2 VSEBINA ................................................................................................................................................... 5 

2.1 INTENZIVNOST OSVETLITVE ................................................................................................................... 5 
2.2 PREPREČEVANJE VROČINSKEGA STRESA................................................................................................ 7 
2.3 SKUPINSKA REJA Z IZPUSTOM ................................................................................................................ 9 
2.4 10 % VEČJA NEOVIRANA TALNA POVRŠINO NA ŽIVAL V SKUPINSKIH BOKSIH OD POVRŠINE DOLOČENE 

S PREDPISOM, KI UREJA ZAŠČITO REJNIH ŽIVALI ............................................................................................... 11 
2.5 NAPAJANJE .......................................................................................................................................... 14 
2.6 DODATNA PONUDBA VOLUMINOZNE KRME PRI RESTRIKTIVNEM KRMLJENJU ................................... 16 
2.7 TOPLOTNO UGODJE PLEMENSKIH SVINJ IN SESNIH PUJSKOV .............................................................. 19 
2.8 PREPREČEVANJE IZČRPANOSTI PLEMENSKIH SVINJ V LAKTACIJI .......................................................... 20 
2.9 10 % VEČJA NEOVIRANA TALNA POVRŠINO NA ŽIVAL V SKUPINSKIH BOKSIH OD POVRŠINE DOLOČENE 

S PREDPISOM, KI UREJA ZAŠČITO REJNIH ŽIVALI ............................................................................................... 22 
2.10 NAPAJANJE .......................................................................................................................................... 24 
2.11 SKUPINSKA REJA Z IZPUSTOM .............................................................................................................. 25 
2.12 NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA »PROGRAM DOBROBITI ŽIVALI« IZ PRILOGE 1 UREDBE DŽ . 26 

3 SPLOŠNE INFORMACIJE .......................................................................................................................... 34 

  



 

 

3 

  

1 UVOD 

Namen ukrepa dobrobit ţivali (v nadaljevanju: ukrep DŢ) je spodbujanje kmetijskih 
gospodarstev k izvajanju zahtev dobrobiti ţivali, ki presegajo predpisane zahteve iz 
navzkriţne skladnosti in druge predpisane zahteve s področja dobrobiti in zaščite ţivali.  
 
Za namene ukrepa DŢ pa se izvaja tudi ukrep »pomoč pri uporabi storitev svetovanja«, v 
okviru katerega bodo izvajalci svetovanja izdelali program dobrobiti ţivali (v nadaljevanju: 
progam DŢ) rejcem pa bo na voljo tudi svetovanje strokovnih sluţb (zootehniki in veterinarji).  
 
Ob izpolnjevanju programa DŢ bo izvajalec svetovanja nudil rejcu svetovanje in opozoril na 
pomanjkljivosti, hkrati pa mu bo tudi predlagal ukrepe, kako pomanjkljivosti odpraviti. 
Predlogi kako odpraviti zapisane pomanjkljivosti se lahko nanašaj na prehrano, tehnologijo 
reje (primer: sinhronizacija odstavitev, pasemska struktura črede,…), zdravstveno stanje 
črede. Izdelava programa pa obsega tudi pregled dodatnih zahtev iz ukrepa DŢ, ki jih 
gospodarstvo izpolnjuje in svetovanje glede njihovega izvajanja.  
 
Rejec bo lahko uveljavljal le tiste zahteve iz ukrepa DŢ, ki so na dan izdelave programa 
izpolnjene. Rejci, ki se ţelijo vključiti v ukrep DŢ, morajo izpolnjevati vstopni prag glede 
števila prašičev in sicer najmanj 20 plemenskih svinj ali mladic oziroma najmanj 100 prašičev 
pitancev.  
 
Izvajalec svetovanja bo izdelal program DŢ za kmetijsko gospodarstvo, ki je v Centralni 

register prašičev (CRPš) do vključno 7. marca 2014 vsaj enkrat sporočilo staleţ prašičev in 

izpolnjuje vstopni prag glede števila prašičev. Če v okviru kmetijskega gospodarstva obstaja 

več gospodarstev (G-MID), mora biti  program DŢ izdelan za vsak posamezen G-MID.  

1.1 NAMEN DOKUMENTA 

Navodila so namenjena vsem izbranim izvajalcem svetovanja (zootehniknikom in 

veterinarjem), kakor tudi kontrolni sluţbi Agencije za kmetijske trge in razvoj podeţelja.  

Navodila sluţijo kot pomoč pri izdelavi in kontroli programa DŢ ter kontroli izvajanja zahtev 

ukrepa DŢ. 

1.2 POMEN IZRAZOV 

Izrazi, uporabljeni v navodilih, imajo naslednji pomen:  

- ŢIVAL: za namen izvajanja uredbe DŢ je ţival prašič podvrste Sus scrofa domestica, 
katerekoli starosti, ki je namenjen za razmnoţevanje 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; plemenska mladica se 

prekategorizira iz pitanca ko je odbrana oziroma pripuščena. 
- 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 razmnoţevanje) so prašiči od desetega 

tedna starosti do zakola oziroma do spolne zrelosti; 
- GOSPODARSTVO je lokacija, kjer se redijo ţivali. V okviru kmetijskega gospodarstva je 

lahko eno ali več gospodarstev; 
- G-MID je identifikacijska številka gospodarstva. Če je v okviru kmetijskega gospodarstva 

več gospodarstev, ima vsako gospodarstvo svojo G-MID številko; 
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- NEOVIRANA TALNA POVRŠINA je površina tal, ki jo ţivali neovirano uporabljajo za hojo 
in leţanje; 

- IZPUST je ograjena površina ob hlevu, namenjena gibanju ţivali na prostem. Izpust mora 
biti urejen tako, da je preprečeno izlivanje, izpiranje ali odtekanje izcedkov v površinske 
ali podzemne vode ali v okolje; 

- SKUPINA ŢIVALI sta minimalno dve ţivali; 

- NAPAJALNIK je vodni vir, ki je namenjen napajanju; 

- OSVETLITEV je količina svetlobe, ki pade na določeno površino; 

- LUX METER ali svetlomer je merilni inštrument, ki meri količino svetlobe ali svetilnost. 
Količino svetlobe oz. osvetljenost podajamo v luxih; 

- AKTIVNO PREZRAČEVANJE je prezračevanje z nameščenim prezračevalnim sistemom: 
nameščenimi električnimi prezračevalniki (ventilatorji); 

- ALRMNI SISTEM je sistem, ki ob okvari prezračevalnega sistema odda svetlobni, zvočni 
ali drugačni signal oziroma opozorilo, s katerim rejca nemudoma obvesti o nedelovanju 
sistema. 
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2 VSEBINA  

2.1 INTENZIVNOST OSVETLITVE 

Zahteva: 

Zahteva za intenzivnost osvetlitve velja za: 

 plemenske svinje,  

 plemenske mladice,  

 tekače in 

 prašiče pitance.  

V prostoru, kjer so nameščene zgoraj navedene kategorije ţivali, mora biti podnevi, z 

naravno oziroma umetno osvetlitvijo, zagotovljena osvetlitev najmanj 50 lx. 

Zahteva velja za vse prostore na (kmetijskem) gospodarstvu, v katerih so nameščene 

kategorije prašičev, za katere se uveljavlja nadstandard. 

Preveritev zahteve: 

Osvetlitev izmerimo z luks metrom.  

Meritev se opravi na treh točkah nad krmiščem v višini glav ţivine. V vsaki točki nad 

krmiščem mora biti izmerjena vrednost osvetlitve 50 lx ali več. Prav tako mora biti minimalno 

50 lx zagotovljenih v vseh delih boksa, tudi najtemnejši točki. 

Pri merjenju moramo biti pozorni, da je v času merjenja vzporedno s tlemi. Prav tako je 

pomembno, da izvajalec meritve luks metra ne senči, oziroma, da luks meter ni med 

izvajalčevim telesom in virom svetlobe. 

Primer: 

Najprej se vedno preveri, da osvetlitev v prostoru, kjer so nameščene ţivali ustreza 

standardu (40 lx). 

Če rejec ne dosega standarda, rejec ne more vstopiti v ukrep DŢ. 

Izvajalec programa torej najprej preveri standard (razmerje med talno površino in odprtinami 

1/40 ali 0,025). Izračuna se talna površina hleva (m2) in površina odprtin (okna, vrata) v m2. 

Po preveritvi standarda se pristopi k merjenju osvetlitve z luks metrom. 

Primer izračuna: 

a)  4 okna 60*90 = 0,54 m2 

vrata 320*220 =7,04 m2 

skupna površina odprtin: 7,04 + (4*0,54)=9,2 m2  

hlev ima dimenzije: 15 m x 12 m, njegova talna površina je 180 m2  

Osvetlitev znaša: 9,2:180=0,0511 to je več kot 1/40 oz. 0,025! 

Če bi bila samo umetna svetloba bi potrebovali: 

5,7 W/ m2 *180 m2 =1026 W  

Ena ţarnica ima 100 W. Torej potrebujemo 1026 W/100 W =10,26 ţarnic =11 ţarnic 

b)  1 okno 1,0*0,92 =0,92 m2 

vrata 1,40*2,20=3,08 m2 

skupna površina odprtin: 3,08 + (1*0,92)=4 m2  

hlev ima dimenzije: 15 m x 12 m, njegova talna površina je 180 m2  
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Osvetlitev znaša: 4:180=0,0222, to je MANJ kot 1/40 oz. 0,025! 

Preračunamo, kolikšen del hleva je osvetljen: 

0,0222/0,025= 0,888 

0,888*180= 159,8 m2, potrebujemo osvetlitev še za : 

180 m2- 159,8 m2= 20,2 m2 

20,2 m2 * 5,7 W/m2 =115,1 W 

 

Da je osvetlitev v tem hlevu zadostna je potrebno še: 

115,1 W / 100W= 1,15 ţarnic =2 ţarnici (navadnih 100 W, varčnih 20 W) 

 

Navadna ţarnica 100 W = varčna sijalka 20 W  pretvornik je 5. 

 

V primeru umetne osvetlitve se izmeri površino hleva, oceni število in moč ţarnic, ki 

osvetljujejo prostor. 

V primeru umetne osvetlitve se poleg izračuna zapiše da uporabljajo tudi umetno osvetlitev 

in s kakšnimi ţarnicami osvetljujejo prostor. 

 

 
Slika 1: Luks meter 

 

Obrazec za izračun osvetlitve, ki ustreza standardu (40 lx) je v Prilogi 1. 

 

Strokovna razlaga: 

Priporoča se deset urna umetna osvetlitev jakosti vsaj 50 lx.  

To je pomembno ne samo zato, da se ţivali vidijo med seboj in da najdejo krmo, pač pa tudi 

za večje spodbujanje bukanja pri svinjah. Še bolj pomemben od jakosti, je čas osvetlitve. 

Nikakor ne sme biti prostor osvetljen ponoči, saj ţivali potrebujejo tudi čas za počitek.  

Dolţina umetne osvetlitve naj se ujema z dolţino dneva. Zadostna osvetlitev je potrebna tudi 

za vsa rejska in veterinarska opravila. Gre za preventivna in terapevtska cepljenja ter za 

razne diagnostične posege, kot so odvzem krvi, urina in blata ter diagnostična cepljenja, na 

primer tuberkulinizacija. 
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2.2 PREPREČEVANJE VROČINSKEGA STRESA 

Hleve za prašiče prezračujemo z naravnim ali aktivnim zračenjem. Hleve z zunanjo klimo 

prezračujemo pasivno, zaprte sisteme pa z aktivnim prezračevanjem s pomočjo ventilatorjev. 

Zahteva: 

Zahteva za preprečevanje vročinskega stresa mora biti zagotovljena za:  

 plemenske svinje,  

 plemenske mladice,  

 tekače in  

 pitance.  

V prostoru, kjer so nameščene zgoraj navedene kategorije ţivali, mora biti zagotovljeno 

aktivno prezračevanje hleva (z zagotovljenim alarmnim sistemom), ki omogoča količino 

pretoka zraka na ţival v m3 na uro v skladu z normativi iz Priloge 2 Uredbe DŢ. 

Preveritev zahteve: 

Izračunamo kapaciteto največjega potrebnega pretoka zraka v hlevu.  

Za maksimalno potrebno količino pretoka zraka upoštevamo normativ za najteţjo oziroma 

najstarejšo kategorijo ţivali, ki so nameščene v enem prostoru.  

Primer:  

Če so v enem prostoru tekači in pitanci, je potreben pretok za 100 kg in več kg teţke prašiče 

126 m3 na uro na ţival.  

Če so v hlevu plemenske svinje in plemenske mladice upoštevamo maksimalni pretok zraka 

za ţivo maso 250 kg, kar pomeni, da mora biti pretok 244 m3 na uro na ţival. 

 

Tabela 1: Potrebna količina pretoka zraka na ţival (m3). 

  

Kategorija prašičev Pitanci Plemenske ţivali 

Ţiva 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 ţival v m

3
/h  

62 73 85 94 104 112 126 244 266 

 

Kapacitete ventilatorjev pogledamo na pripadajoči deklaraciji za ventilator ali na računu 

oziroma listinah (garancija).  

Upoštevajo se samo nameščeni ventilatorji v hlevu in za katere lahko dokaţemo kapaciteto. 

Končna kapaciteta je seštevek vseh delujočih ventilatorjev. Vsi delujoči ventilatorji morajo biti 

priklopljeni na alarmni sistem (rejca opozori, če pride do prekinitve delovanja). 

Če upravičenec ne more dokazati kapacitet ventilatorja, se le tega upošteva kot 

nedelujočega. 
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Slika 2: Razvidna kapaciteta ventilatorja 

Strokovna razlaga: 

V splošnem ločimo naravno in aktivno prezračevanje. Naravno zračenje v hlevu v času 

največje poletne vročine ne zagotavlja ustreznih razmer. V hlev je zato potrebno namestiti 

električne prezračevalnike. Z njimi pozimi vzdrţujemo ustrezno kakovost zraka in 

zmanjšujemo vlaţnost, poleti pa z gibanjem zraka ţivali tudi hladimo. Priporočeno je, da se v 

času največje poletne vročine hlevi zračijo z ventilatorji tako podnevi kot ponoči. Hitrost 

gibanja zraka ne sme biti previsoka, zaradi negativnega učinka prepiha na ţivali. V dnevnem 

času, ko je relativna vlaţnost zraka najniţja, naj rejci ţivali tudi tuširajo, škropijo ali ustvarijo 

vodno meglo in s tem izkoristijo učinek izhlapevanja vode za hlajenje okolice in ţivali. 

Z niţanjem temperature okolja, se povečujejo potrebe prašičev po energiji, kar lahko privede 

do zvišane konzumacije krme in višjega dnevnega prirasta prašičev.  

Višja temperatura okolja ima vpliv na višjo vsebnost mono-nenasičenih maščobnih kislin in 

niţji deleţ nasičenih maščobnih kislin v hrbtni slanini prašičev. 

Naloge ventilacije so:  

 odvajanje vodnih hlapov iz hleva 

 odvajanje škodljivih plinov, predvsem CO2 

 odvajanje odvečne toplote poleti 

 uvajanje sveţega zraka v hlev. 

Z aktivnim prezračevanjem se v hlevu zagotavlja ustrezno mikroklimo, ki ugodno vpliva na 

počutje prašičev. 
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2.3 SKUPINSKA REJA Z IZPUSTOM 

Zahteva: 

Plemenskim svinjam in plemenskim mladicam mora biti zagotovljena moţnost stalnega ali 

izmeničnega dostopa do izpusta.  

Površina izpusta mora biti najmanj 1,3 m2 na ţival, za 4 ali manj ţivali mora biti površina 

izpusta vsaj 6 m2, z minimalno dolţino krajše stranice izpusta 2 m.  

Pri izmeničnem dostopu do izpusta se površina izpusta računa glede na število ţivali, ki so 

istočasno v izpustu.  

V primeru izmeničnega dostopa do izpusta mora nosilec kmetijskega gospodarstva voditi 

dnevnik izpustov za vse skupine ţivali, pri čemer skupina ţivali predstavlja ţivali, ki so 

istočasno v izpustu. Dnevnik izpustov je Priloga 3 Uredbe DŢ. 

Vsaka skupina mora biti v izpust izpuščena vsaj dvakrat tedensko za najmanj dve uri. Boksi 

iz katerih se ţivali izpustijo v izpust morajo biti označeni, na način, da je mogoče spremljati 

katere ţivali so istočasno v izpustu. 

 

Slika 3: Primerno urejen izpust z rešetkastimi tlemi in paličastimi pregradami 

Preveritev zahteve: 

Izmeri se površina izpusta in se izdela tloris izpusta. Če je izpust nepravilnih oblik, se ga 

izriše in kotira, na način da je razviden način izračuna površine. 

Primer: v tlorisu hleva se izriše in kotira izpust. Če je izpust nepravilnih oblik, se ga izriše in 

kotira, tako da je razviden tudi način izračuna površine. Če je potrebno, ga še dodatno 

opišemo. Izračunamo za koliko ţivali zadostuje izpust. 

Velikost izpusta mora ustrezati velikosti skupine (št. ţivali v skupini * 1,3m2 ). 

Če imamo v skupini 6 ţivali, morajo le te imeti na voljo minimalno 7,8 m2 velik izpust. 

Glej prilogo 2: Tloris. 

Plemenskim svinjam in plemenskim mladicam mora biti na voljo stalen ali izmeničen dostop 

do izpusta.  

Stalen dostop do izpusta: plemenske svinje in mladice imajo moţnost stalnega izpusta 

(hlev je grajen tako, da omogoča plemenskim svinjam in mladicam stalen dostop do izpusta). 

Velikost izpusta mora ustrezati velikosti skupine (št. ţivali * 1,3m2 ). 



 

 

10 

  

Izmeničen dostop do izpusta: lastnik ţivali ali oskrbnik poskrbi, da imajo plemenske svinje 

in plemenske mladice moţnost dostopa do izpusta. Za izpust se vodi posebej za ta namen 

predpisan »Dnevnik izpustov«. Izpust mora biti dovolj velik za skupino, ki je istočasno v 

izpustu (št. ţivali * 1,3m2). Izpust za plemenske svinje ne sme biti manjši kot 6 m2. Za 

skupino petih plemenskih ţivali potrebujemo vsaj 6,5 m2 velik izpust.  

Dnevnik izpustov: rejec mora redno zapisovati v dnevnik izpustov. Če dnevnik ni izpolnjen 

aţurno (zapisano v času, ko so ţivali bile v izpustu) in niso izpolnjene vse rubrike dnevnika, 

se ugotovi, da ţivali niso bile v izpustu. V dnevnik vpišemo datum, čas izpusta, trajanje (v 

urah), številka boksa iz katerega so v izpustu (tloris hleva) in število ţivali v skupini. 

Priloga iz Uredbe DŢ: Dnevnik izpustov 

Datum Čas izpusta Trajanje izpusta Oznaka boksa/boksov* Število prašičev v skupini** 

1.4.2014 10-12 2 13 10 

1.4.2014 12-14 2 14 12 

     

     

     

     

     

Strokovna razlaga  

Izpusti zagotavljajo več gibanja ţivalim, boljšo hlevsko klimo, čistočo v boksih in povečanje 

talne površine, ki je ţivalim na voljo. Z izpusti zagotavljamo etološko sprejemljivejše pogoje 

reje in dobrega počutja ţivali.  
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2.4 10 % VEČJA NEOVIRANA TALNA POVRŠINO NA ŢIVAL V SKUPINSKIH BOKSIH 

OD POVRŠINE DOLOČENE S PREDPISOM, KI UREJA ZAŠČITO REJNIH ŢIVALI 

Zahteva: 

Za plemenske svinje in plemenske mladice mora biti v skupinskih boksih zagotovljena 10 % 

večja talna površina na ţival od površine, določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih ţivali: 

 površina skupinskega boksa za 5 ali manj ţivali mora biti najmanj 1,98 m2 na 

plemensko mladico in 2,73 m2 na plemensko svinjo, 

 površina skupinskega boksa za 6 – 39 ţivali mora biti najmanj 1,80 m2 na plemensko 

mladico in 2,48 m2 na plemensko svinjo, 

 površina skupinskega boksa za 40 in več ţivali 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 

drenaţne odprtine. 

   
Slika 4: Ţivali v skupinskem boksu 

Preveritev zahteve: 

Izmeri se neovirano talno površino boksa in preveri se razmerje med površino polnih tal v 

boksu in drenaţnimi odprtinami. 

Plemenskim svinjam in mladicam moramo zagotoviti za 10 % večjo neovirano talno površino. 

Kot neovirano talno površino razumemo tudi pregrade pri koritu, ki svinjam in mladicam v 

skupinskem boksu, onemogočajo prerivanje pri krmljenju.  

Dolţina krmilnih pregrad ni omejena.  

K neovirani talni površini se ne štejejo izpusti in okrogli krmilniki ter korita. Samo korita, ki so 

v enaki višini kot tla (vkopana).  

V primeru, ko so čakališče za breje plemenske svinje in mladice zgrajena z leţalnim delom 

boksa in ločenim krmiščem, se zabeleţi skupna površina boksa s prostorom za krmljenje v 

m2 in preračunana površina v m2 na ţival. 

Če gre za boks, kjer je sistem reje na rešetkah, mora biti najmanjša površina polnih tal v 

skupinskem boksu 1,05 m2 na plemensko mladico in 1,43 m2 na plemensko svinjo, največ 15 

% te površine lahko predstavljajo drenaţne odprtine. 
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Slika 5: Rešetke 

Na gospodarstvih, kjer je reja na betonskih rešetkah se preveri širina reţ med rešetkami 

(odprtine) in širina rešetk (nastopni del) v skladu s podatki iz tabele 2 in 3.   

 

Tabela 2: Maksimalna širina reţ med rešetkami pri betonskih rešetkah za prašiče v skupini 

 
Kategorija prašičev Maksimalna širina reţ (mm) 

Pujski 11 

Tekači 14 

Pitanci 18 

Svinje 20 

Tabela 3: Minimalna širina rešetk za prašiče v skupini 

 
Kategorija prašičev Minimalna širina rešetk (mm) 

Pujski in tekači 50 

Pitanci, mladice in svinje 80 

Tabela 2 in 3 se nanašata samo na betonske rešetke. 

Primer: 

V skupinskem boksu velikosti 17.9 m2 lahko imamo: 

 skupinski boks za 6 – 39 ţivali: 9,9 plemenskih mladic kar pomeni 10 plemenskih 

mladic oziroma 7,21 plemenskih svinj to pomeni 7 svinj. 

V tem boksu lahko površino 2,68 m2 predstavljajo drenaţne odprtine. 

Pri mešani namestitvi se upošteva minimalna predpisana talna površina za plemenske 

svinje.  

Pri izračunu števila je potrebno upoštevati ustrezne minimalne prepisane talne površine 

glede na velikost skupine (do 5 prašičev na skupino, od 6 do 39 prašičev in nad 40 prašičev 

na skupino). 

Širina reţ 
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Pri izračunu števila ţivali se uporabi matematično zaokroţevanje. Zaokroţevanje je pri 

odstopanju do 0,5 od celega števila navzdol, pri odstopanju za 0,5 ali več od celega števila 

pa se zaokroţi navzgor.  

Strokovna razlaga: 

Ţivali morajo imeti dovolj prostora, da vstanejo, se obračajo in se brez nelagodja lahko 

istočasno uleţejo. Urejeno mora biti dreniranje prostora za blatenje in uriniranje, ki zagotavlja 

suh prostor. Pomembno je, da se ţivali s sosednjih boksov med seboj vidijo ali vzpostavljajo 

kontakt. 

Pripuščene mladice so med brejostjo skupaj, prav tako stare svinje, vendar moramo gledati 

na razliko v telesni masi. Prvesnice po odstavitvi lahko zdruţujemo z tistimi starimi svinjami, 

ki so med laktacijo veliko izgubile na masi. Pomembno je, da ima vsaka ţival pregrajeno 

krmišče. Dogaja se namreč, da je kaka ţival odrinjena in začne hirati. Zato jo moramo dati v 

svoj boks.  

Skupinski boksi dokazano ugodneje vplivajo na počutje ţivali. Manj je psihičnih motenj, več 

gibanja, povzroča tudi večjo mišično ter kardiovaskularno (srce in oţilje) aktivnost. Prednost 

skupinske reje je v tem, da svinje, ki se bukajo, zaskakujejo druge in rejec laţje odkrije 

estrus. V estrusu svinje povečajo svojo aktivnost, česar jim individualna kletka ne omogoča. 

V tabeli 4 so navedeni izračuni potrebnih stojišč za plemenske svinje in mladice znotraj 

reprodukcijskega ciklusa. 

 

Tabela 4: Preračuni okvirnega potrebnega števila posameznih stojišč za rejo plemenskih 

svinj glede na velikost črede 

Staleţ 
plemenskih 

svinj 

Prasitve v 
tedenskih 
presledkih 

Št.pripustišč Število 
čakališč 

Pripustišča 
+ čakališča 

Število 
prasitvenih 

boksov 

Tedni 
zasedenosti 

porodnih 
boksov 

Starost ob 
odstavitvi 
v tednih 

Število tednov 
zasedenosti 

vzrejališč 

Število 
potrebnih 
stojišč za 

vzrejo 

Starost 
pujskov ob 

koncu 
vzreje tedni 

20 2 6 12 18 * 5 6 ** 4.5 8 60 11 

30 2 9 18 27 8 6 4.5 8 90 11 

40 2 12 24 36 11 6 4.5 8 120 11 

50 2 15 29 44 13 6 4.5 8 150 11 

60 2 18 35 53 15 6 4.5 8 180 11 

70 2 21 41 62 18 6 4.5 8 210 11 

80 2 24 47 71 21 6 4.5 8 240 11 

90 2 27 53 80 24 6 4.5 8 270 11 

100 2 30 59 89 27 6 4.5 8 300 11 

* - število boksov, kjer je zajeto pripustišče in čakališče skupaj  
** -  vključena predhodna vhlevitev, laktacija in razkuţevanje 

Primer: 

V reji, kjer je povprečni staleţ 30 plemenskih svinj in mladic potrebujemo; 

- devet stojišč v pripustišču 

- 18 stojišč v skupinskih boksih za čakajoče svinje 

- osem prasitvenih boksov  
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2.5 NAPAJANJE 

Zahteva: 

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

 
Slika 6: Različni napajalniki 

Preveritev zahteve: 

Preveri se ustreznost in delovanje napajalnikov.  

V skupinskem boksu preštejemo plemenske svinje in mladice, prav tako preštejemo število 
delujočih napajalnikov. Izračuna se število ţivali na napajalnik. 

V posameznem skupinskem boksu je lahko na en delujoč napajalnik največ 7 ţivali.  

Kot delujoči napajalnik je napajalnik iz katerega priteče voda. 

Strokovna razlaga: 

Voda je za obstoj organizma še bolj pomembna kot krma. Potrebna je vsakemu ţivemu 

organizmu, saj predstavlja 75 % vsake telesne celice. 

Pri pomanjkljivi oskrbi z vodo nastopijo motnje v metabolizmu, s tem pa se poslabša poraba 

krme za 1 kg prirasta, zmanjša se ješčnost in v ekstremnih primerih pride do nepopravljivih 

fizioloških poškodb. To se zgodi ţe pri 10 % restrikciji potreb po vodi (Schlichting, 1982). 

Prašiči nimajo tako obseţnih prebavil kot govedo, zato je za njih značilno pogosto pitje v 

malih količinah. Pri krmljenju s suho krmo pijejo prašiči 15 do 20 - krat na dan. Pri vlačnem 

krmljenju se pogostost pitja zmanjša na 5 do 15 pitij na dan. Zaradi takega načina pitja so 

napajalniki najpomembnejša mehanizacija v svinjaku. Količine popite vode zavisijo od 

temperature okolja, tal v boksu, gostote naselitve, starosti prašičev, stopnje agresivnosti in 

ţelje po igri.  

Na oskrbljenost z vodo moramo paziti ţe pri sesnih pujskih, pa ne samo zato, da jo bodo pili 
ţe čisto majhni, temveč tudi zato, da se navadijo na napajalnik, ki mora biti nameščen pri 
tleh. V ta namen so najbolj ustrezni kapljični napajalniki. Poleg tega preko vode dodajamo 
tudi razna preventivna ali terapevtska sredstva, ki jih predpiše veterinar. 
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Tabela 5: Potrebe različnih kategorij prašičev po vodi. 

Kategorija Dnevne potrebe po vodi (litri) 

Pujski do 10 kg 1,2 – 1,5 

Od 10 -20 kg 2,3 – 2,5 

Od 20- 50 kg 3,0 – 5,0 

Od 50-100 kg 6,0 – 8,0 

Merjasec in svinja 5,0 – 10,0 

Mladica 5,0 - 8,0 

Breja svinja in mladica 5,0 - 10,0 

Doječa svinja 15,0 - 30,0 

 

Pri pitju lahko prašiči raztrosijo veliko vode. V vročini škropijo z njo po tleh in se nato valjajo 
po vlaţni površini. Raztros je tudi večji, če napajalnik ni montiran na ustrezno višino.  

Idealna višina montaţe cucljev napajalnika je 5 cm nad višino prašičev v vihru. Tako ima 
prašič pri pitju glavo obrnjeno nekoliko navzgor in voda mu teče po grlu. Pri prenizko 
montiranih napajalnikih prašičem pri pitju uide precej vode iz gobca. 

V kolikor namestimo napajalnik višje, moramo prašičem pod napajalnik dati polico, na katero 

stopijo pred pitjem s prednjimi nogami. 

V prašičereji se uporabljajo: 

 koritni škropilni ventili 

 cucelj napajalniki  

 skodeličasti napajalniki 

Najbolj razširjeni so cucelj napajalniki. Nasprotno so skodeličasti napajalniki, s katerih prašiči 

polijejo malo vode, vendar je ta lahko higienično oporečna, sploh če je ne čistimo.  

En cucelj ali pa skodeličasti napajalnik zadostuje za napajanje 10 do 15 prašičev, en koritni 

škropilni ventil pa za 3 do 4 prašiče. 
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2.6 DODATNA PONUDBA VOLUMINOZNE KRME PRI RESTRIKTIVNEM KRMLJENJU 

Zahteva: 

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 DŢ.  

Kot voluminozna krma se šteje: slama, seno (mrva), sveţa trava, detelja, lucerna, travno-
deteljna mešanica, okopavine, silaţe 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. 

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 treba 
dodajati voluminozno krmo v skladu z recepturo, ki jo izdela zootehnik v okviru priprave 
programa DŢ. 

Preveritev zahteve: 

Izdelovalec programa DŢ preveri vsebnost vsaj 8% deleţa voluminozne krme  v krmnem 

obroku oz. vsebnost vsaj 8 % deleţa vlaknin v suhi snovi krmne mešanice, kar razbere iz 

deklaracije. 

V program DŢ se navede krmni obrok, ki ga rejec poklada brejim plemenskim ţivalim.  

V primeru, ko rejec nima vključene v obrok voluminozne krme kot: slama, seno (mrva), sveţa 

trava, detelja, lucerna, travno-deteljna mešanica, okopavine, silaţe in druga voluminozna 

krma iz spodnje priloge se pregleda deklaracijo in preveri vsebnost SV v krmni mešanici (min 

8%) in se to zabeleţi pri navedbi krmnega obroka. 

    
Slika 7: Krmljenje z voluminozno krmo -  čakajočim svinjam 
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Priloga C točka 6 Uredbe Komisije (EU) št. 68/2013 
 
Voluminozna krma in iz nje pridobljeni proizvodi 
 

Številka Ime Opis Obvezne navedbe 

6.1.1 blitva  Listi vrste Beta spp.   

6.2.1 ţitarice  (20)  Cele ţitarice ali njihovi deli. 
Lahko so posušene, sveţe ali 
silirane. 

  

6.3.1 ţitna slama  (20)  Slama ţit.   

6.3.2 ţitna slama, 
obdelana  (20)  (21)  

Proizvod, pridobljen z ustrezno 
obdelavo slame ţit. 

natrij, če je obdelano z NaOH 

6.4.1 deteljna moka  Proizvod, pridobljen s 
sušenjem in mletjem detelje 
Trifolium spp. Vsebuje lahko do 
20 % lucerne (Medicago sativa 
L. in Medicago var. Martyn) ali 
druge krme, ki je bila posušena 
in zmleta skupaj z deteljo. 

surove beljakovine 

surove vlaknine 

pepel, netopen v HCl, če 
> 3,5 % v suhi snovi 

6.5.1 moka iz trave  (22); 
[travna moka]  (22); 
[zelena moka]  (22)  

Proizvod, pridobljen s 
sušenjem in mletjem ter v 
nekaterih primerih stiskanjem 
trav. 

surove beljakovine 

surove vlaknine 

pepel, netopen v HCl, če 
> 3,5 % v suhi snovi 

6.6.1 trava, posušena na zraku 
[seno]  

Katera koli vrsta trave, 
posušena na zraku. 

pepel, netopen v HCl, če 
> 3,5 % v suhi snovi 

6.6.2 dehidrirana trava  Proizvod, pridobljen iz trave 
(katere koli), ki je bil umetno 
dehidriran (v kateri koli obliki). 

surove beljakovine 

vlaknine 

pepel, netopen v HCl, če 
> 3,5 % v suhi snovi 

6.6.3 trava, zelišča, 
metuljnice; [zelena krma]  

Sveţe, silirane ali posušene 
poljščine, sestavljene iz trave, 
metuljnic ali zelišč, ki se 
običajno opisujejo kot silaţa, 
senaţa, seno ali zelena krma. 

pepel, netopen v HCl, če 
> 3,5 % v suhi snovi 

6.7.1 konopljina moka  Moka, zmleta iz suhih listov 
vrste Cannabis sativa L. 

surove beljakovine 

6.7.2 konopljina vlakna  Proizvod, pridobljen med 
predelavo konoplje, zelene 
barve, posušen, vlaknat. 

  

6.8.1 bobova slama  Slama boba.   

6.9.1 lanena slama  Lanena slama (Linum 
usitatissimum L.). 

  

6.10.1 lucerna; [alfalfa]  Rastline ali deli Medicago 
sativa L. in Medicago var. 
Martyn. 

pepel, netopen v HCl, če 
> 3,5 % v suhi snovi 

6.10.2 na zraku posušena 
lucerna; [alfalfa, 
posušena na zraku]  

Na zraku posušena lucerna. pepel, netopen v HCl, če 
> 3,5 % v suhi snovi 

6.10.3 dehidrirana lucerna; 
[alfalfa, posušena pri 
visoki temperaturi]  

Umetno dehidrirana lucerna, v 
kateri koli obliki. 

surove beljakovine 

surove vlaknine 

pepel, netopen v HCl, če 
> 3,5 % v suhi snovi 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0068&qid=1395830506281&from=EN#ntr20-L_2013029SL.01000301-E0020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0068&qid=1395830506281&from=EN#ntr20-L_2013029SL.01000301-E0020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0068&qid=1395830506281&from=EN#ntr20-L_2013029SL.01000301-E0020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0068&qid=1395830506281&from=EN#ntr21-L_2013029SL.01000301-E0021
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0068&qid=1395830506281&from=EN#ntr22-L_2013029SL.01000301-E0022
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0068&qid=1395830506281&from=EN#ntr22-L_2013029SL.01000301-E0022
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0068&qid=1395830506281&from=EN#ntr22-L_2013029SL.01000301-E0022
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6.10.4 lucerna, ekstrudirana; 
[alfalfa, ekstrudirana]  

Peleti lucerne, ki so bili 
ekstrudirani. 

  

6.10.5 lucernina moka  (23); 
[alfalfina moka]  (23)  

Proizvod, pridobljen s 
sušenjem in mletjem lucerne. 
Vsebuje lahko do 20 % detelje 
ali druge suhe krme, ki je bila 
posušena in zmleta istočasno 
kot lucerna. 

surove beljakovine 

surove vlaknine 

pepel, netopen v HCl, če 
> 3,5 % v suhi snovi 

6.10.6 lucernina pulpa; 
[alfalfina pulpa]  

Suhi proizvod, pridobljen s 
stiskanjem soka iz lucerne. 

surove beljakovine 

surove vlaknine 

6.10.7 beljakovinski koncentrat 
lucerne; [beljakovinski 
koncentrat alfalfe]  

Proizvod, pridobljen z umetnim 
sušenjem stisnjenega soka 
lucerne, ki je bil ločen s 
centrifugiranjem in toplotno 
obdelan. 

surove beljakovine 

karoten 

6.10.8 topni ostanki lucerne  Proizvod, pridobljen po 
ekstrakciji beljakovin iz soka 
lucerne, lahko je posušen. 

surove beljakovine 

6.11.1 koruzna silaţa  Silirane rastline vrste Zea mays 
L. ssp. mays ali njihovi deli. 

  

6.12.1 grahova slama  Slama vrste Pisum spp.   

Strokovna razlaga: 

Prednost dodajanja voluminozne krme ni le v vsebnosti energije in beljakovin, temveč tudi v 
zadovoljitvi potreb po ţvečenju in občutku sitosti, saj prašiči v naravnem okolju porabijo kar 
2/3 dneva za iskanje hrane, ţvečenje in pašo. V intenzivni reji prašiči še vedno posvečajo 
temu okoli 25% časa, kar znese pribliţno 6 ur.  

Krma z visoko vsebnostjo vlaknin ţivali zaposli in zmanjša agresivnost med ţivalmi. 
Današnje standardne krmne mešanice vsebujejo malo vlaknin in so hitro prebavljive. 
Voluminozna krma zapolni prebavila, zato imajo ţivali dalj časa občutek sitosti, kar je 
pomembno predvsem pri restriktivnem krmljenju.  

Krma, bogata z vlakninami, ima pozitivni vpliv na zdravje prebavil, saj poskrbi za ugodno 
črevesno mikrofloro. Ker dobro veţe vodo, posledično rahlja blato. Znani so tudi ugodni 
učinki na kakovost mesa in maščobno kislinsko sestavo. Vključevanje voluminozne krme v 
prehrano prašičev ima najpomembnejše mesto v prehrani plemenskih svinj.  

Pri brejih svinjah s krmno mešanico zadostimo potrebam po energiji in beljakovinah, vendar 
pa še zdaleč ne apetita. Da svinje ne bi bile lačne, je torej zelo koristno pokladati poleg 
krmne mešanice tudi voluminozno krmo v kakršnikoli obliki. Zaradi zelo velike variabilnosti 
vsebnosti energije in beljakovin moramo upoštevati hranilno vrednost voluminozne krme v 
obroku. 

Voluminozna krma pri čakajočih svinjah ima pozitivne učinke na počutje ţivali. Svinje v nizki 

brejosti s koncentrirano krmo pokrivajo dnevne potrebe po hranilnih snoveh, vendar svinja ne 

čuti sitosti. Sitost plemenskih svinj zagotovimo z dovolj kvalitetne vlakninaste (voluminozne) 

krme v dnevnem obroku. Pozitivni učinki zagotovljene vlakninaste krme: sitost, manj agresij v 

skupini in boljša priprava svinje na prasitev (povečamo volumen prebavil in tako pripravimo 

svinjo, da v času laktacije lahko zauţije dovolj krme, ki jo potrebuje za vzdrţevanje pujske – 

tudi do 8 kg močne krme). S tem tudi preprečujemo prekomerno izčrpanost svinj v laktaciji. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0068&qid=1395830506281&from=EN#ntr23-L_2013029SL.01000301-E0023
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0068&qid=1395830506281&from=EN#ntr23-L_2013029SL.01000301-E0023
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2.7 TOPLOTNO UGODJE PLEMENSKIH SVINJ IN SESNIH PUJSKOV 

Zahteva: 

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 ţarnica, druge vrste seval, ali 
razne oblike talnega ogrevanja, zagotovljeno mora biti tudi uravnavanje temperature. 

Preveritev zahteve: 

Izmeri se površina gnezda. Preveri se vir toplote in vir uravnavanja temperature. 

Površina zaprtega gnezda mora biti najmanj 0,6 m2, višina pa najmanj 45 cm. Zaprto gnezdo 

mora imeti pokrov, ki ima minimalno 10 cm rob ali zavesice, ki zadrţuje toploto v gnezdu. V 

gnezdu lahko uravnavamo temperaturo s termostati ali ročno (dvigovanje ţarnic).  

Strokovna razlaga: 

Prašiči so domače ţivali z najslabšo sposobnostjo termoregulacije. Za idealno ureditev 

prasilišča moramo poznati območje temperaturnega ugodja prašičev. To je pri svinjah je v 

območju med 15 °C in 25 °C. Če so svinje v boksih z nastilomin v skupinah, je območje 

termičnega ugodja celo manj kot 15 °C. Fürschuss (2004) je “termonevtralno cono” doječih 

svinj umestil med 5° C in 15° C. Izdatno krmljene svinje imajo tako intenziven metabolizem, 

da jih dejansko začne zebsti šele pri temperaturi, ki je blizu ledišča, še posebej, če imajo v 

boksih nastil. Pujskom s starostjo pada območje termičnega ugodja od v 33 °C ob prasitvi na 

22 °C pri odstavitvi, kar bistveno odstopa od območja termičnega ugodja svinje. V kolikor je v 

prasilišču vroče, reagirajo svinje z zmanjšanim apetitom in še z zmanjšanjem aktivnosti. 

Mlade ţivali so zelo občutljive na mraz, odrasli prašiči pa teţko prenašajo vročino. Če 

prasilišča izdatno ogrevamo, bo svinjam prevroče, pujske pa še vedno zebe. Priporočena 

temperatura v prasilišču je 5 - 15° C, za pujske pa uredimo zaprto gnezdo (zaboj) v katerem 

je temperatura 33 - 22° C (s starostjo pujskov se optimalna temperatura niţa).  

 
Slika 8: Primeri zaprtega gnezda 
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2.8 PREPREČEVANJE IZČRPANOSTI PLEMENSKIH SVINJ V LAKTACIJI 

Zahteva: 

Na gospodarstvu ne sme biti več kot 5 % svinj s telesno kondicijo ocenjeno z vrednostjo 1 v 

skladu z lestvico. 

Preveritev zahteve: 

Oceni se telesno kondicijo plemenskih svinj v laktaciji v skladu s spodnjo lestvico. V hlevu je 

lahko do 5% ţivali, ki so ocenjene z oceno 1. 

 
Slika 9: Skala za ocenjevanje telesne kondicije prašičev 

V primeru, da na gospodarstvu ugotovimo plemenske svinje s telesno kondicijo ocenjeno z 

vrednostjo 1, preračunamo deleţ le teh. 

Ocenjevanje kondicije plemenskih svinj je subjektivna ocena. Pri tem uporabimo lahko ročno 

metodo (tehniko), pri ocenjevanju uporabljamo pritisk cele dlani in ne zgolj pritisk s prsti.  

Mesta ocenjevanja: rebra, kolčne in sednične grče ter hrbtenica. 

 
Slika 10:Poloţaj kolčnih in sedničnih grč 
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Tabela 6: Opis ročne določitve plemenske kondicije ţivali 
Medenična kost 

stoječe izstopa. 

Upadlo  tkivo na 

repnem nastavku 

Ozko stoječi 

hrbtenični  trni. 

Upadla lakotnica. 

Hrbtna vretenca 

vzdolţ celega hrbta 

navzgor stoječa. 

Vidna posamezna 

rebra 

Močno pod 

normalno teţo. 

1 

Medenična kost malo 

pokrita. Rahlo upadlo 

tkivo na repnem 

nastavku. 

Hrbtenični trni so 

pokriti. Lakotnica je 

upadla.  

Hrbtna vretenca so 

navzgor stoječa 

Posamezna rebra so 

rahlo pokrita. 

Pod normalno 

teţo. 

2 

Medenična kost ni 

vidna 

Ledvena vretenca 

niso  vidna. 

Hrbtna vretenca so 

vidna samo nad 

plečami. 

Rebra niso vidna 

ampak so z roko 

otipljiva. 

Normalna 

3 

Medenična kost je 

samo s pritiskom 

otipljiva. 

Ledvena vretenca 

so otipljiva samo na 

močan  pritisk. 

Lakotnica je polna. 

Hrbtna vretenca so 

otipljiva samo na 

močan pritisk.  

Rebra niso vidna in 

so teţko otipljiva. 

Normalna 

4 

Medenično kost ni 

mogoče otipati. Repni 

nastavek je utopljen v 

maščobnem tkivu. 

Ledvena vretenca 

niso otipljiva. 

Lakotnica je polna. 

Hrbtna vretenca niso 

otipljiva. 

Rebra niso otipljiva.  Nad teţo. 

5 

Strokovna razlaga: 

Prehrana plemenskih svinj v času laktacije vpliva na tvorbo mleka in rast pujskov. Glavni 

problem pri oskrbi plemenskih mladic je vezan na njihovo oskrbo z energijo. Prenizek nivo 

zauţivanja energije v času laktacije je osnovni vzrok za zakasnitev bukanja, zmanjšan obseg 

ovulacije ter tiho gonjenje.  

Pravilna kondicija odstavljene prvesnice ali stare svinje je taka, da je ţival, gledano s strani, 

izklesana, vendar ne toliko, da se vidi hrbtni greben in ima preleţanine na plečih.  

V obdobju nizke brejosti krmimo svinje bolj skromno, v zadnjih 2-4 tednih pa obilneje. V 

zadnji tretjini brejosti se potrebe po hranilnih snoveh povečajo, saj plodovi najbolj intenzivno 

rastejo. Povečanje zauţivanja krme v zadnjih tednih pred prasitvijo nima negativnega vpliva 

niti na kondicijo svinj, niti na zauţivanje krme v laktaciji.  

Po prasitvi dnevne odmerke krme doječim svinjam počasi povečujemo, sledimo njeni 

ješčnosti.  

Krmo dajajmo v korito rajši večkrat dnevno, kajti le s sveţo krmo bomo stimulirali ješčnost 

doječih svinj. 
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2.9 10 % VEČJA NEOVIRANA TALNA POVRŠINO NA ŢIVAL V SKUPINSKIH BOKSIH 

OD POVRŠINE DOLOČENE S PREDPISOM, KI UREJA ZAŠČITO REJNIH ŢIVALI 

Zahteva: 

Za tekače in pitance mora biti v skupinskih boksih zagotovljena 10 % večja talna površina na 

ţival od površine določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih ţivali. 

Tabela 7: Potrebe po površini boksa /ţival 
Kategorije površina 

do 10 kg 0,17 m
2
 

nad 10 do 20 kg 0,22 m
2
 

nad 20 do 30 kg 0,33 m
2
 

nad 30 do 50 kg 0,44 m
2
 

nad 50 do 85 kg 0,61 m
2
 

nad 85 do 110 kg 0,72 m
2
 

nad 110  1,10 m
2
 

Preveritev zahteve: 

Izmeri se neovirano talno površino boksa. 

Primer:  

V boksu velikosti 8,74 m2 je lahko 26,48 tekačev (26 tekačev) ali  12,13 (12) pitancev do 110 

kg ali 7,9 (8) pitancev nad 110 kg. Če na kmetiji izvajajo pitanje v več fazah, se kategorije, ki 

so v posameznem boksu vpiše v tloris hleva. Rejec mora poskrbeti, da boksi niso nikoli 

prenaseljeni. Maksimalno število pitancev vpišemo v »zahtevek«. 

Okrogli krmilniki se ne upoštevajo pri izračunu neovirane talne površine. Površino okroglega 

krmilnika izračunamo iz polmera le tega (Πr2) 

Primer: krmilnik premera 60 cm in izračunamo površino  

3,14* 0,302 =0,28 m2 

Izračunano površino krmilnika odštejemo od skupne površine boksa in dobimo neovirano 

talno površino. 

 
Slika 11: Okrogli krmilnik v boksu 
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V primeru, da so pitališča grajena tako, da je blatilni del zunaj, se le ta upošteva pri izračunu 

neovirane talne površine, ki je na voljo pitancem ali tekačem. 

Primer:  

Notranja neovirana talna površina meri 18 m2, zunanji blatilni hodnik je 6m2 kar skupaj znaša 

24 m2
. V takem boksu lahko imamo 72, 72 (73) tekačev ali 33,33 (33) pitancev do 110 kg ali 

21,81 (22) pitancev nad 110 kg. 

Pri izračunu števila ţivali se uporabi matematično zaokroţevanje. Zaokroţevanje je pri 

odstopanju do 0,5 od celega števila navzdol, pri odstopanju za 0,5 ali več od celega števila 

pa se zaokroţi navzgor.  

Strokovna razlaga: 

Glej zahtevo 2.4.  
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2.10 NAPAJANJE 

Zahteva: 

Zahteva za napajanje: za ustrezno napajanje prašičev pitancev je treba zagotoviti en delujoč 

napajalnik za največ deset ţivali. 

Na en delujoč napajalnik je lahko maksimalno 10 prašičev pitancev. Prešteje se število 

napajalnikov, in ugotovimo, če število napajalnikov v boksu zadošča zahtevi.  

Preveritev zahteve: 

Preveri se ustreznost in delovanje napajalnikov.  

V boksu preštejemo tekače oziroma pitance, prav tako preštejemo število delujočih 

napajalnikov.  

Tekači in pitanci potrebujejo stalno delujoč napajalnik. V posameznem boksu je lahko na en 

delujoč napajalnik največ 10 ţivali. Kot delujoči napajalnik je mišljen napajalnik iz katerega 

priteče voda. 

Strokovna razlaga: 

Glej zahtevo 2.5. 
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2.11 SKUPINSKA REJA Z IZPUSTOM 

Zahteva: 

Prašičem pitancem mora biti zagotovljena moţnost stalnega ali izmeničnega dostopa do 

izpusta. Površina izpusta mora biti najmanj 0,55 m2 na pitanca. Dolţina krajše stranice 

izpusta mora biti najmanj 2 m. Pri izmeničnem dostopu do izpusta se površina izpusta 

računa glede na število ţivali, 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 ţivali, pri čemer skupina ţivali 
predstavlja ţivali, ki so istočasno v izpustu. Vsaka skupina mora biti v izpust izpuščena vsaj 
dvakrat tedensko za najmanj dve uri. Boksi iz katerih se ţivali izpustijo v izpust morajo biti 
označeni, na način, da je mogoče spremljati katere ţivali so istočasno v izpustu. 

Preveritev zahteve: 

Izmeri se površina izpusta. Izriše se tudi tloris. Če je izpust nepravilnih oblik, se ga izriše in 

kotira, da je razviden način izračuna površine. Če je potrebno, ga še dodatno opišemo. 

Izračunamo za koliko ţivali zadostuje izpust. 

Lastnik ţivali ali oskrbnik poskrbi, da imajo pitanci stalen izpust ali moţnost dostopa do 

izpusta. Če izpust ni stalen se vodi posebej za ta namen predpisan »Dnevnik izpustov«. 

Izpust mora biti dovolj velik za skupino (boks), ki je istočasno v izpustu (št. ţivali * 0,55m2 ). 

Najkrajša stranica izpusta je dolga minimalno 2 m. 

Dnevnik izpustov: rejec mora redno zapisovati v dnevnik izpustov. Če dnevnik ni izpolnjen 

aţurno (zapisano v času, ko so ţivali bile v izpustu) in niso izpolnjene vse rubrike dnevnika, 

se smatra, da ţivali niso bile v izpustu. 

Strokovna razlaga: 

Glej zahtevo 2.3. 
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2.12 NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA »PROGRAM DOBROBITI ŢIVALI« IZ 

PRILOGE 1 UREDBE DŢ 

Primer izpolnjenega obrazca je v prilogi 3! 

OPOZORILO:  

 V rubrike za katere ni podatka se vpiše »/«.  

 

 V obrazcu se rubrike, ki se nanašajo na kategorije prašičev, ki se na obravnavanem 

gospodarstvu ne redijo, pustijo prazne. Napiše se le opomba, da te kategorije ni na 

gospodarstvu. 

 

 Če je na gospodarstvu več kategorij prašičev (na primer plemenske svinje in prašiči 

pitanci), vstopni prag pa je izpolnjen le za eno (na primer 25 plemenskih svinj in 50 

pitancev), mora biti program DŢ v celoti izpolnjen (z izrisi tlorisov) le za tisto 

kategorijo, pri kateri je izpolnjen vstopni prag in za katero bo rejec lahko uveljavljal 

zahteve za ukrep DŢ.  

 

PROGRAM DOBROBITI ŢIVALI - PRAŠIČEREJA 

Številka dokumenta:   

Ko vnesemo podatke iz programa DŢ v CRPš in le te shranimo, se številka dokumenta kreira 

samodejno in jo nato prepišemo v program DŢ. 

Datum izdelave:  

Vpiše se datum izdelave programa – npr.: 2.4.2014 

Izdelovalec programa:   

Vpiše se kdo je program pripravil: npr.: Ana KVAS, Joţe FICKO 

Kontaktni podatki nosilca kmetijskega gospodarstva: 

 
Vpiše se KMG MID in davčna številka nosilca 

Podatki o lokaciji, kjer se redijo ţivali 

Vpiše se G-MID in lokacija 

 

OBJEKTI 

Vpiše se število in vrsta objektov: prasilišče, pripustišče, čakališče, vzrejališče in pitališče 

Za vse objekte se izriše tudi tloris (glej prilogo 2)  

 

Biovarnostni ukrepi: 

Rejca povprašamo o biovarnostnih ukrepih, ki jih izvaja na kmetiji. Njegove odgovore 

označimo z da ali ne 
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Vpišemo tudi način odgnojevanja in kapaciteta skladišč za ţivinska gnojila v m3 

Vpišemo tudi ali je kmetija priklopljena na javni ali ima lastni vodovod 

 

PLEMENSKA ČREDA 

Izpisati moramo ime in priimek osebe, ki je zadolţena za oskrbo plemenske črede, če to 

seveda ni lastnik (zaposleni). Izpolnimo tudi splošne podatke o plemenski čredi na dan 

pregleda. 
 

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 1 0 0 

Slovenski veliki beli prašič – linija 22  0 0 0 

Slovenska landrace – linija 55  0 0 0 

Pietrain 0 0 1 

Hibrid 12 in/ali hibrid 21 25 3 0 

Hibrid 54 0 0 0 

Ostalo 0 0 0 

SKUPAJ 26 3 1 

 

TEHNOLOGIJA REJE 

Označimo ali je na kmetiji zaključena proizvodnja od pujska do pitanca 

ali je samo vzreja – od pujska do tekača 

ali zapišemo kakšen drug sistem 

Sistem vhlevitve 

Označimo ali gre za sistem vse not vse ven (AIAO) 

Ali se rejec posluţuje sinhronizacije odstavitev in pripustov in kakšen je njegov cikel (en 

teden, dva tedna, trije tedni,….) 

ali so naseljevanja kontinuirana 

ali drugo (opis kako in kaj) 

 

Reprodukcijski podatki (za črede, ki so vključene v kontrolo proizvodnosti) 
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Za vse črede, ki so vključene v kontrolo proizvodnosti se iz zadnje obdelave podatkov 

izpišejo naslednji parametri (primer): 

Število prasitev na svinjo na leto 2,3 

Število ţivorojenih pujskov/gnezdo 13,7 

Število odstavljenih pujskov/gnezdo 12,0 

Število gnezd na svinjo 4,5 

Deleţ remonta (%) 35 

 

Za vse, ki niso v kontroli se ti podatki ne vpisujejo v tabelo. 

PRASILIŠČE 

Intenzivnost osvetlitve: 

V prasilišču z lux metrom izmerimo intenzivnost osvetlitve, ki ne sme biti manjša kot 50 lx.  

Način prezračevanja: 

Prezračevanje je lahko pasivo ali aktivno. Pri pasivnem je pomembno razmerje med talno 

površino in površino vseh odprtin, ki so v hlevu (vrisano v tloris hleva). Izračunamo to 

razmerje in ga vpišemo v obrazec. 

Če je prezračevanje aktivno iz deklaracije vpišemo kapaciteto nameščenih ventilatorjev. 

 

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

naseljevanje »vse not vse ven« AIAO. 

Ali se rejec posluţuje sinhronizacije odstavitev in pripustov . Odgovorimo z da ali ne. 

 

Čiščenje, pranje in razkuţevanje prasitvenega boksa pred naselitvijo: 

  

Rejec pove ali pred vsako novo naselitvijo svinje v prasitveni boks očisti in razkuţi (boks). 

 

Velikost prasitvenih boksov: 

 

Izmerimo širino in dolţino prasitvenih boksov in vpišemo v program (glej prilogo 2: tloris 

hleva). 
 

Moţnost prostega gibanja svinje v prasitvenem boksu: 

Če ima svinja moţnost gibanja napišemo kako se lahko giba, če ne odgovorimo z ne. 

Uporaba nastilja: 

Če v prasitvenem boksu uporabljamo nastilj zapišemo vrsto nastilja. 

Ogrevanje pujskov: 

Ţe v tloris hleva izrišemo zaprto gnezdo in dimenzije le tega. V program zapišemo njegovo 

površino in kako se regulira temperatura (termostat, odpiranje pokrova,…). Napišemo tudi na 

kakšen način ogrevamo zaprto gnezdo (talno gretje, ţarnica,….). 
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Način krmljenja svinj: 

Označimo način krmljenja, ki ga rejec uporablja. 

Oskrba sesnih pujskov: 

Zabeleţimo ali pujski sesajo samo pri materi ali imajo še kakšno drugo moţnost. Preverimo 

tudi ali imajo pujski moţnost pitja vode (napajalnik), če pujske dokrmljujejo zabeleţimo kdaj 

je začetek krmljenja z dodatno krmo - starosti  (dni). 

Rejec tudi odgovori na vprašanja ali brusi zobke, kupira repke, če opravi kastracijo do 7. 

dneva starosti, če opravi ferumizacijo in če izenačuje gnezda po številu pujskov. Vpišemo še 

opravila, ki jih rejec opravi pa niso navedena (drugo). 

Ocena stanja na dan pregleda: 

Na dan pregleda ocenimo tudi telesno kondicijo svinj. Ocenjujemo z oceno 1 »Izčrpana« do 

5 »Pretirano debela«. Zapišemo število ţivali na dan pregleda, ki so bile ocenjene z 1. 

Higiensko stanje: 

Ocenim koliko % telesa je umazanega (manj kot 10% telesa je umazanega,…) 

Poškodbe na telesu: 

Pri pregledu ocenimo z 1 do 5, če so vidne poškodbe. Če poškodb ni označimo to z 0. 

 

PRIPUSTIŠČE 

Intenzivnost osvetlitve: 

V pripustišču z lux metrom izmerimo intenzivnost osvetlitve, ki ne sme biti manjša kot 50 lx.  

Način prezračevanja: 

Prezračevanje je lahko pasivo ali aktivno. Pri pasivnem je pomembno razmerje med talno 

površino in površino vseh odprtin, ki so v hlevu (vrisano v tloris hleva). Izračunamo to 

razmerje in ga vpišemo v obrazec. 

Če je prezračevanje aktivno iz deklaracije vpišemo kapaciteto nameščenih ventilatorjev. 

Število obhodov: 

Rejec pove koliko krat dnevno opravi delo in pregled v pripustišču. To zabeleţimo v program. 

Število krmljenj: 

Rejec pove koliko krat dnevno krmi ţivali. Zabeleţimo v programu DŢ. 

Število individualnih stojišč: 

Preštejemo število individualnih stojišč (vrisana v tloris hleva) in jih zapišemo. 

Tla v individualnih stojiščih: 

Označimo kakšna so tla v individualnih stojiščih pripustišča. Če se uporablja nastilj 

zabeleţimo kaj uporabljajo za nastilj. 

Ocena stanja na dan pregleda: 
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Na dan pregleda ocenimo tudi telesno kondicijo svinj. Ocenjujemo z oceno 1 - izčrpana do 5 

pretirano debela. Zapišemo število ţivali na dan pregleda, ki so bile ocenjene z 1. 

Vendar pa moramo biti pri oceni realni, saj so to ţivali, ki so bile odstavljene in jim kondicija v 

času laktacije tudi normalno pade. 

Higiensko stanje: 

Ocenim koliko % telesa je umazanega (manj kot 10% telesa je umazanega,…..) 

Poškodbe na telesu: 

Pri pregledu ocenimo z 1 do 5, če so vidne poškodbe. Če poškodb ni označimo to z 0. 

 

ČAKALIŠČE 

Intenzivnost osvetlitve: 

V čakališču z lux metrom izmerimo intenzivnost osvetlitve, ki ne sme biti manjša kot 50 lx.  

Način prezračevanja: 

Prezračevanje je lahko pasivo ali aktivno. Pri pasivnem je pomembno razmerje med talno 

površino in površino vseh odprtin, ki so v hlevu (vrisano v tloris hleva). Izračunamo to 

razmerje in ga vpišemo v obrazec. 

Če je prezračevanje aktivno iz deklaracije vpišemo kapaciteto nameščenih ventilatorjev. 

Skupinski boksi: 

V tloris hleva so vrisani skupinski boksi in število. V program vpišemo koliko ima posamezna 

plemenska svinja ali plemenska mladica na voljo neovirane talne površine v m2.  

Tla v skupinskih boksih: 

Zabeleţimo kakšna so tla v skupinskih boksih. Zabeleţimo, če so tla rešetkasta, polna brez 

nastilja ali z nastiljem. Če se uporablja nastilj zabeleţimo kaj uporabljajo. Zapišemo tudi 

kombinacijo zgoraj navedenih vrst tal. 

Izpust: 

Če izpusta ni ali ga rejec ne uveljavi to zabeleţimo. Če pa je izpust urejen je to razvidno iz 

tlorisa hleva. Izračunamo skupno površino izpusta in jo zabeleţimo, zabeleţimo tudi koliko 

m2 ima na voljo posamezna ţival. Zabeleţimo tudi, če je izpust stalen ali izmeničen. 

Tla v izpustu: 

Pogledamo  kakšna so tla v izpustu. Zabeleţimo, če so tla rešetkasta, polna betonska ali 

kombinacija obojega. 

Krma: 

V program zapišemo koliko rejec ocenjuje, da ima lastnih surovin, oziroma popolne krmne 

mešanice, koncentratov in drugo. 

Zabeleţimo, če polaga voluminozno krmo in kako jo poklada. 

Receptura krmnega obroka (%): 
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Zapišemo obrok, ki ga rejec poklada čakajočim svinjam. 

Napajanje: 

Preštejemo število delujočih napajalnikov v boksu in izračunamo koliko ţivali uporablja en 

napajalnik. 

Poloţaj napajalnikov: 

Izmerimo višino napajalnika, zabeleţimo ali je v kotu boksa, na steni ali nad koritom. 

Pretok vode v napajalnikih: 

Izmerimo pretok vode. Posodo podrţimo pod napajalnikom in si štopamo koliko vode nam 

preteče v 15 sekundah. To količino pomnoţimo s štiri in dobimo pretok v l/min. 

Ocena stanja na dan pregleda: 

Na dan pregleda ocenimo tudi telesno kondicijo svinj. Ocenjujemo z oceno 1 - izčrpana do 5 

pretirano debela. Zapišemo število ţivali na dan pregleda, ki so bile ocenjene z 1. 

Higiensko stanje: 

Ocenim koliko % telesa je umazanega (manj kot 10% telesa je umazanega,…..) 

Poškodbe na telesu: 

Pri pregledu ocenimo z 1 do 5, če so vidne poškodbe. Če poškodb ni označimo to z 0. 

 

TEKAČI (ODSTAVLJENCI) - VZREJALIŠČE 

 

% pogina v preteklih 12 mesecih: 

Rejec oceni koliko je bilo izgub. 

Število oddelkov: 

Vpišemo število oddelkov vzrejališča iz tlorisa 

Število ţivali na oddelek: 

Vpišemo skupno število ţivali, ki je na dan priprave programa v vzrejališču. 

Velikost skupin: 

Vpišemo velikost skupine ali število ţivali v posameznem boksu. 

Iz koliko gnezd se oblikuje skupina: 

Zabeleţimo število gnezd, ki so bile zdruţene v skupino. 

Izenačevanje skupin po teţi: 

Zabeleţimo ali rejec zdruţuje gnezda (da ali ne). 

Velikost boksov: 

Izmerimo dolţino in širino boksa. Iz izmerjenih podatkov izračunamo neovirano talno 

površino boksa 
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Neovirana talna površina v m2 na tekača: 

Površino boksov delimo s številom tekačev. 

Tla v boksih: 

Zabeleţimo kakšna so tla v boksih. Zabeleţimo, če so tla rešetkasta, polna brez nastilja ali z 

nastiljem. Če se uporablja nastilj zabeleţimo kaj uporabljajo. Zapišemo tudi kombinacijo 

zgoraj navedenih vrst tal. 

Nameščenost igral: 

Označimo, če so nameščena igrala in kakšna so (opis) 

Intenzivnost osvetlitve: 

V vzrejališču z lux metrom izmerimo intenzivnost osvetlitve, ki ne sme biti manjša kot 50 lx.  

Način prezračevanja: 

Prezračevanje je lahko pasivo ali aktivno. Pri pasivnem je pomembno razmerje med talno 

površino in površino vseh odprtin, ki so v hlevu (vrisano v tloris hleva). Izračunamo to 

razmerje in ga vpišemo v obrazec. 

Če je prezračevanje aktivno iz deklaracije vpišemo kapaciteto (m3/h) nameščenih 

ventilatorjev. 

Dodatno ogrevanje: 

Zabeleţimo ali rejec vzrejališče še dodatno ogreva in kako. 

Napajanje: 

Zabeleţi se, če je zagotovljeno dodatno ogrevanje pitne vode z da ali ne. 

Prešteje se število napajalnikov v boksu, prav tako se prešteje tudi število ţivali, ki so v 

boksu in se izračuna število ţivali na napajalnik. 

Ocena stanja tekačev (na dan pregleda): 

Higiensko stanje: 

Ocenim koliko % telesa je umazanega (manj kot 10% telesa je umazanega,…..) 

Poškodbe na telesu: 

Pri pregledu ocenimo z 1 do 5, če so vidne poškodbe. Če poškodb ni označimo to z 0. 

 

PITANCI - PITALIŠČE 

% pogina v preteklih 12 mesecih: 

Rejec oceni, da je imel na primer 3%  izgub. 

Število pitancev na dan pregleda: 

Prešteje se število pitancev in se zabeleţi. 

Število pitališč – oddelkov: 



 

 

33 

  

Vpišemo število oddelkov, ki so namenjeni pitanju in so vrisani v tloris. 

Število ţivali na oddelek: 

Vpišemo skupno število ţivali, ki je na dan priprave programa v pitališču. 

Velikost boksov v pitališču: 

Vpišemo dolţino in širino posameznega boksa. Če so boksi različne velikosti, zabeleţimo 

vse dimenzije boksov po oddelkih. 

Neovirana talna površina: 

Neovirana talna površina v m2 na pitanca. 

Tla v boksih: 

Zabeleţimo kakšna so tla v boksih. Zabeleţimo, če so tla rešetkasta, polna brez nastilja ali z 

nastiljem. Če se uporablja nastilj zabeleţimo kaj uporabljajo. Zapišemo tudi kombinacijo 

zgoraj navedenih vrst tal. 

Nameščenost igral: 

Označimo, če so nameščena igrala in kakšna so (opis) 

Izpust: 

V primeru izpusta zabeleţimo skupno površino in izračunano površino (m2) na posamezno 

ţival. Če je izpust nepravilnih oblik, se ga izriše in kotira, da je razviden način izračuna 

površine. Če je potrebno, ga še dodatno opišemo. Izračunamo za koliko ţivali zadostuje 

izpust. 

Zabeleţimo tudi ali je izpust stalen ali izmeničen. 

Tla v izpustu: 

Zabeleţimo kakšna so tla v izpustih, če so rešetkasta, polna ali kombinacija zgoraj 

navedenih vrst tal. 

Intenzivnost osvetlitve: 

V pitališču z lux metrom izmerimo intenzivnost osvetlitve, ki ne sme biti manjša kot 50 lx.  

Način prezračevanja: 

Prezračevanje je lahko pasivo ali aktivno. Pri pasivnem je pomembno razmerje med talno 

površino in površino vseh odprtin, ki so v hlevu (vrisano v tloris hleva). Izračunamo to 

razmerje in ga vpišemo v obrazec. 

Če je prezračevanje aktivno iz deklaracije vpišemo kapaciteto (m3/h) nameščenih 

ventilatorjev. 

Dodatno ogrevanje: 

Zabeleţimo ali rejec vzrejališče še dodatno ogreva in kako. 

Napajanje: 

Zabeleţi se, če je zagotovljeno dodatno ogrevanje pitne vode z da ali ne. 
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Prešteje se število napajalnikov v boksu, prav tako se prešteje tudi število ţivali, ki so v 

boksu in se izračuna število ţivali na napajalnik. 

Ocena stanja tekačev (na dan pregleda): 

Higiensko stanje: 

Ocenim koliko % telesa je umazanega (manj kot 10% telesa je umazanega,…..) 

Poškodbe na telesu: 

Pri pregledu ocenimo z 1 do 5, če so vidne poškodbe. Če poškodb ni označimo to z 0. 

 

ZDRAVSTVENO STANJE ČREDE  

 

Veterinar pregleda zdravstveno stanje vseh kategorij prašičev na gospodarstvu in vnese 

ugotovitve v posamezne rubrike v programu. Pri posamezni kategoriji navede tudi 

preventivne ukrepe. 

 

ZAKLJUČKI IN PREDLAGANI UKREPI 

 

Navedejo se med pregledom ugotovljene pomanjkljivosti oziroma teţave (prehrana, 

tehnologija, oprema objekti, zdravstveni problemi …) s katerimi se srečuje rejec. 

Rejcu se poda predlog ustreznih ukrepov za odpravo teţav in pomanjkljivosti. 

 

IZPOLNJEVANJE ZAHTEV UKREPA DOBROBIT ŢIVALI 

Z »da« se označijo vse zahteve iz ukrepa DŢ, ki jih rejec na dan izdelave programa 

izpolnjuje oziroma izvaja. Označiti je treba vse rubrike. Če je je izpolnjena zahteva glede 

10 % večje neovirane talne površine je treba vpisati tudi največje število ţivali posamezne 

kategorije (tiste za katero je izpolnjena zahteva), pri katerem je zahteva po 10 % večji 

neovirani talni površini še izpolnjena. 

Podatke iz tega dela obrazca se vnese v CRPš.  

 

3 SPLOŠNE INFORMACIJE 

Navodila je izdelal KGZS Zavod Ptuj v sodelovanju z MKO in ARSKTRP. Vse dodatne 

informacije glede navodil in glede virov ter literature so na voljo pri avtorjih na elektronskih 

naslovih: 

darja.prevalnik@kgz-ptuj.si 

peter.pribozic@kgz-ptuj.si 

 

Kontaktna oseba na MKO: peter.nagode@gov.si  
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