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Informiranje upravičencev o 
ukrepu DŽ

Anita Ule, Milena Kovač, Špela Malovrh

Ukrep Dobrobit živali (M14)

• Namen: 
• spodbujanje kmetijskih gospodarstev k izpolnjevanju 

zahtev za DŽ, ki presegajo minimalne pogoje ter običajno 
rejsko prakso

Seznam napak v letu 2020
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Število napak Zamude v sporočanju Odbitek

26 1x ni prijavljen stalež 15%

3 2x ni prijavljen stalež 30%

2 več kot 2x ni prijavljen stalež 100%

Število napak Povprečno število prašičev nižje od vstopnega pogoja: Odbitek

7 Pitanci
Zavrnitev 
zahteve2 Plemenske svinje in mladice

3 Tekači

Število napak Preseženo maksimalno število živali pri 10% 
neovirani talni površini

Odbitek

4 Pitanci
Zavrnitev 
zahteve3 Plemenske svinje in mladice

5 Tekači

Obveznosti v ukrepu DŽ

• Sporočanje staleža v CRPš
• Število na 1. dan v mesecu, sporočiti do 7. v mesecu
• V letu 2021

• Sesni pujski
• Tekači
• Pitanci
• Plemenske svinje in mladce

• Sankcije
• Število prašičev < vstopni pogoj: ni izplačila 
• Število prašičev > dovoljeno v programu DŽ: ni izplačila 
• Ne sporočanje staleža:

• 1x: -15% za celotni ukrep, 
• 2x: -30 % za celotni ukrep
• Več kot 2x: ni izplačila
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Obveznosti v ukrepu DŽ

• Dokumentacija: 5 let od zadnjega izplačila
• Pregled: omogočiti ogled reje in dokumentacije
• Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih in viru 

sofinanciranja
• Neopravljeno: od -1 % do 2 % celotnega izplačila

• Usposabljanje
• Neopravljeno: od -20 % do -40 % celotnega izplačila

• Izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti in ene izmed 
zahtev ukrepa DŽ
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Vstopni pogoji za DŽ, na področju prašičereje

• Število živali:
• 10 ali več  plemenskih svinj oz. plemenskih mladic
• 50 ali več tekačev
• 50 ali več pitancev

• Izdelan in v  CRPš vnesen programa DŽ 

• Izpolnjevanje obveznosti:
• od 9.1. do 31.12.2021 za obstoječe KMG
• od 1.5. do 31.12.2021 za nove KMG, ki vstopajo 
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Plemenske svinje in mladice
Ukrep DŽ:
• skupinska reja z izpustom
• 10 % večja neovirana talna površina na žival v skupinskih boksih od površine 

določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali
• dodatna ponudba strukturne voluminozne krme

Plemenske svinje
Ukrep DŽ:
• toplotno ugodje plemenskih svinj in sesnih pujskov
• kirurška kastracijo pujskov z uporabo anestezije in/ali analgezije

Talna površina (m2) na svinjo

Št. živali v kotcu Mladica po pripustu Breja svinja
≤5 1,81 1,98 2,48 2,73

6-39 1,64 1,80 2,25 2,48

≥40 1,48 1,62 2,03 2,23

Od tega polna tla 0,95 1,05 1,30 1,43

Skupinska uhlevitev: od 4 tedna po pripustu do 1 tedna pred prasitvijo

Ukrep DŽ: minimalni pogoji +10 %

Dolžina stranice: 
• ≤5 svinj v skupini: daljša od 2,4 m
• >5 svinj v skupini: daljša od 2,8 m

Sankcije: če zahteve niso izpolnjene,  ni izplačila 

Maks. širina rež in min. širina rešetk

Kategorija prašičev Maks. širina rež (mm) Min. širina rešetk (mm)

Pujski 11 50

Tekači 14 50

Pitanci 18 80

Mladice in svinje 20 80

Ukrep DŽ: /

Skupinska reja z izpustom

• Stalni ali izmenični izpust:
• Krajša stranica: minimalno 2 m
• ≤4 živali: 6m2/skupino
• >4 živali: 1,3 m2/žival

• Izmenični izpust:
• Najmanj 2x tedensko, vsakič vsaj 2 uri
• Skupina živali = istočasno v izpustu 
• Dnevnik ali urnik izpustov (oznake kotcev)
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Dnevnik / urnik izpustov
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Skupinska reja z izpustom (nadalj.)
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Napaka Sankcije
Zahteve ne izpolnjuje ni izplačila
Stranica dolga: 

• 1,8-2,0 m -10 % 
• Krajša od 1,8 m ni izplačila

Boksi niso označeni -25 %
Površina na žival:

• do 10 % manjša -10 %
• Nad 10 % manjša ni izplačila

Dnevnik se ne vodi ali urnik ni izdelan ni izplačila
Dnevnik se ne vodi aktualno -25 %
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Dodatna ponudba strukturne voluminozne krme

• Namen: 
sitost, preprečevanje stereotipij, dodatna zaposlitev

• Voluminozna krma
• Slama, seno (mrva)
• Silaža, senaža
• Sveža krma

• Receptura za krmni obrok del programa DŽ
• Sankcije: če zahteve niso izpolnjene, ni izplačila 
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Načini nudenja voluminozne krme
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Toplotno ugodje pl. svinj in sesnih pujskov

• Namen: 
oblikovanje dveh klimatskih območij

• DŽ: Zaprto gnezdo za pujske
• Površina: najmanj 0,60 m2

• Višina: najmanj 45 cm
• Vir toplote: 

infrardeča žarnica, druge vrste seval ali talno gretje
• Uravnavanje temperature

• Sankcije: če zahteva ni izpolnjena,  ni izplačila 

15

Kirurška kastracija

• Vsi sesni pujski moškega spola morajo biti do 
vključno 7. dne kastrirani z uporabo anestezije in/ali 
analgezije

• Kastracijo opravi veterinar
• Poseg se vpiše na dnevnik veterinarskih posegov
• Sankcije: če zahteva ni izpolnjena,  ni izplačila 
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Tekači in pitanci
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Ukrep DŽ:
• 10 % večja neovirana talna površina

Pitanci
Ukrep DŽ:
• 10 % večja neovirana talna površina na žival v skupinskih boksih od 

površine določene s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali
• Skupinska reja z izpustom

Talna površina (m2) na žival (nadalj.)
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Tekači oz. pitanci Minimalni pogoji Ukrep DŽ
Do 10 kg 0,15 0,17
10-20 kg 0,20 0,22
20-30 kg 0,30 0,33
30-50 kg 0,40 0,44
50-85 kg 0,55 0,61
85-110 kg 0,65 0,72
Nad 110 kg 1,00 1,10

Ukrep DŽ:  +10 %

Sankcije: če zahteve niso izpolnjene, ni izplačila 
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Skupinska reja z izpustom

• Stalni ali izmenični izpust:
• 0,55 m2/žival
• Krajša stranica: minimalno 2 m

• Izmenični izpust:
• Najmanj 2x tedensko, vsakič vsaj 2 uri
• Skupina živali = istočasno v izpustu 
• Dnevnik ali urnik izpustov (oznake kotcev)

• Sankcije: enake kot pri pl. svinjah in mladicah
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Skupinska reja z izpustom (nadalj.)
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Napaka Sankcije

Zahteve ne izpolnjuje ni izplačila

Stranica dolga: 

• 1,8-2,0 m -10 % 

• Krajša od 1,8 m ni izplačila

Boksi niso označeni -25 %

Površina na žival:

• do 10 % manjša -10 %

• Nad 10 % manjša ni izplačila

Dnevnik se ne vodi ali urnik ni izdelan ni izplačila

Dnevnik se ne vodi aktualno -25 %
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