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Vključevanje v operacijo Dobrobit živali - prašiči
Namen ukrepa Dobrobit živali je spodbuditi kmetijska gospodarstva k izpolnjevanju zahtev
za dobrobit živali, ki presegajo zahteve iz navzkrižne skladnosti in običajno rejsko prakso.
Ukrep dobrobit živali se izvaja v treh operacijah in ena izmed njih je tudi Dobrobit živali –
prašiči (DŽ-prašiči). Do plačila je upravičen nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je aktivni
kmet, se vključi v operacijo DŽ-prašiči in izpolnjuje predpisane pogoje. Vstopni pogoj, ki ga
mora izpolnjevati rejec (upravičenec za uveljavljanje operacije DŽ–prašiči) je, da mora imeti
najpozneje en dan pred začetkom trajanja obveznosti izdelan in v Centralni register
prašičev vnesen program dobrobiti živali. Prav tako pa mora rejec (upravičenec za
uveljavljanje operacije DŽ–prašiči) rediti na dan izdelave programa: 10 ali več plemenskih
svinj oziroma plemenskih mladic ali 50 ali več tekačev ali 50 ali več prašičev pitancev.
Program dobrobit živali izdela Javna služba kmetijskega svetovanja in pooblaščen
veterinar. Operacija DŽ-prašiči predstavlja nekakšen nadstandard za rejne živali. Standard
za rejen živali je določen v zahtevah navzkrižne skladnosti in sicer navzkrižna skladnost
predstavlja predpisane minimalne zahteve s področja varovanja okolja, varovanja zdravja
ljudi, živali in rastlin, ugodnega počutja živali ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev.
Kmetje oziroma rejci morajo upoštevati te zahteve, če hočejo biti deležni izplačil
neposrednih plačil (subvencijskih vlog). V primeru izvajanja zahtev navzkrižne skladnosti
na prašičerejskih kmetijah mora kmetovalec izpolnjevati poleg osnovnih zahtev še zahtevo
Dobrobit živali - Dobrobit prašičev, Dobrobit rejnih živali in zahtevo za Identifikacija in
registracija prašičev. Za pridobitev plačil za operacijo DŽ-prašiči mora upravičenec na
posameznem gospodarstvu, za katero uveljavlja operacijo, izpolnjevati najmanj eno izmed
naslednjih zahtev za katero dobi tudi plačilo:
1. Za plemenske svinje in plemenske mladice:
-zahtevo za skupinsko rejo z izpustom (61,77 €/GVŽ),
-zahtevo za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih glede na površino, določeno s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali (129,62 €/GVŽ),
- zahtevo za dodatno ponudbo voluminozne krme (48,30 €/GVŽ),
2. Za plemenske svinje:
-zahtevo za toplotno ugodje plemenskih svinj in sesnih pujskov (25,64 €/GVŽ),
-zahtevo za kirurško kastracijo sesnih pujskov moškega spola z uporabo anestezije
oziroma analgezije(17,10 €/GVŽ) ,
3. Za tekače:
-zahtevo za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih glede na
površino, določeno s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali (36,70 €/GVŽ);
4. Za pitance:
-zahtevo za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih glede na
površino, določeno s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali (36,70 €/GVŽ),
-zahtevo za skupinsko rejo z izpustom (33,83 €/GVŽ).
V naslednjem prispevku vam bo predstavljena vsebina zahtev iz operacije DŽ-prašiči.
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