
Priloga 6: Katalog kršitev in sankcij 

 
A) Kršitev zahtev iz 8. in 10. člena te uredbe  
 
Kršitev zahteve iz 8. člena te uredbe se v skladu z 18. členom Uredbe 65/2011/EU sankcionira, kot 
sledi: 

 

Usposabljanje 
Usposabljanje v obsegu najmanj štiri 

pedagoške ure letno. 

Usposabljanje ni 

opravljeno. 

Izplačilo se zmanjša za 

20 %. 

 

Posamezna kršitev pogojev za zahteve, ki so opredeljeni v 10. členu te uredbe, se v skladu z 
18. členom Uredbe 65/2011/EU sankcionira, kot sledi: 

 

Kategorija 

živali 
Zahteva Kršitev Sankcija 

Vse 

kategorije 

Osvetlitev Zahteve ne izpolnjuje. Ni izplačila 

Preprečevanje vročinskega stresa Zahteve ne izpolnjuje. Ni izplačila 

Plemenske 

svinje in 

mladice 

Skupinska reja z izpustom 

Do vključno 10 % manjša 

površina na žival od zahtevane  

Znižanje plačila za 

10 % 

Nad 10 % manjša površina na 

žival od zahtevane. 
Ni izplačila 

Vodenje dnevnika izpustov Zahteve ne izpolnjuje. Ni izplačila 

10 % večja neovirana talna površina Zahteve ne izpolnjuje. Ni izplačila 

Napajanje 
8 živali na 1 napajalnik 

Znižanje izplačila za 

10 % 

Več kot 8 živali na 1 napajalnik Ni izplačila 

Dodatna ponudba voluminozne krme 

pri restriktivnem krmljenju 
Zahteve ne izpolnjuje. Ni izplačila 

Plemenske 

svinje 

 

Skrb za toplotno ugodje Zahteve ne izpolnjuje. Ni izplačila 

Preprečevanje izčrpanosti svinj v 

laktaciji 
Zahteve ne izpolnjuje. Ni izplačila 

Tekači 10 % večja neovirana talna površina Zahteve ne izpolnjuje. Ni izplačila 

Pitanci 

10 % večja neovirana talna površina Zahteve ne izpolnjuje. Ni izplačila 

Napajanje 
11 živali na 1 napajalnik 

Znižanje izplačila za 

10 % 

Več kot 11 živali na napajalnik Ni izplačila 

Skupinska reja z izpustom 

Do vključno 10 % manjša 

površina na žival od zahtevane  

Znižanje plačila za 

10 % 

Nad 10 % manjša površina na 

žival od zahtevane. 
Ni izplačila 

Vodenje dnevnika izpustov Zahteve ne izpolnjuje. Ni izplačila 

 

 



B) Kršitev zahtev navzkrižne skladnosti 

 

 

Če je pri kontroli na kraju samem za ukrep DŽ pri posamezni zahtevi ugotovljena kršitev zahtev 

navzkrižne skladnosti, ki se nanašajo na predpisane zahteve ravnanja iz področja C. dobro počutje 

živali iz navzkrižne skladnosti, se ta kršitev sankcionira v skladu s predpisom, ki ureja predpisane 

zahteve ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje pri kmetovanju. 

 

Običajno rejsko prakso (predpisane zahteve ravnanja iz navzkrižne skladnosti) za dobrobit živali in 

zahteve ukrepa DŽ opredeljuje spodnja preglednica: 
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Običajna rejska praksa  
(predpisane zahteve ravnanja iz navzkrižne skladnosti) 

Zahteva ukrepa DŽ 
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V skladu z 23. členom Pravilnika o zaščiti rejnih živali (Uradni 
list RS, št. 51/10 in 70/10) mora biti zagotovljena minimalna 
osvetlitev 40 lux najmanj osem ur dnevno. 

Zahteva za intenzivnost osvetlitve: 
za plemenske svinje, plemenske mladice, tekače in prašiče 
pitance mora biti podnevi, z naravno oziroma umetno 
osvetlitvijo, zagotovljena osvetlitev vsaj 50 lux.  
 

V skladu z 9. členom Pravilnika o zaščiti rejnih živali (Uradni 
list RS, št. 51/10 in 70/10) morajo toplota, vlažnost, kroženje 
zraka, zračenje, koncentracija plinov, higiena in intenzivnost 
hrupa v prostorih, kjer so živali, ustrezati njihovi vrsti in 
stopnji razvoja, prilagoditvi in udomačitvi, fiziološkim in 
etološkim potrebam ter higienskim pogojem. 
 
V skladu z 11. členom tega pravilnika  mora skrbnik živali 
poskrbeti, da je tehnična oprema v objektih enkrat dnevno 
pregledana. Pri umetnem zračenju objektov mora biti 
zagotovljen alarmni sistem, ki opozarja skrbnika živali na 
okvaro v prezračevalnem sistemu.  

Zahteva za preprečevanje vročinskega stresa: 
za plemenske svinje, plemenske mladice, tekače in pitance 
mora biti zagotovljeno aktivno prezračevanje hleva.  
Nameščen mora biti sistem za aktivno prezračevanje, ki 
omogoča količino pretoka zraka na žival v m3 na uro v skladu 
z normativi iz Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe 
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 Pri običajni rejski praksi izpust za živali ni obvezen.  Zahteva za skupinsko rejo 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 izpustov iz Priloge 3, ki je 
sestavni del te uredbe, za vse skupine živali, pri čemer 
skupina živali predstavlja živali, ki so istočasno v izpustu. 
Vsaka skupina mora biti v izpust izpuščena vsaj 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. 
 

22. člen Pravilnika o zaščiti rejnih živali (Uradni list RS, št. 
51/10 in 70/10) 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. 

Zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v 
skupinskih boksih od predpisane:  
za plemenske svinje in plemenske mladice mora biti v 
skupinskih boksih zagotovljena 10 % večja talna površina na 
žival od površine, določene s predpisom, ki ureja zaščito 
rejnih živali: 
 površina skupinskega boksa za 5 ali manj živali mora 

biti najmanj 1,98 m2 na plemensko mladico in 2,73 m2 
na plemensko svinjo,  

 površina skupinskega boksa za 6 – 39 živali mora biti 
najmanj 1,80 m2 na plemensko mladico in 2,48 m2 na 
plemensko svinjo, 

 površina skupinskega boksa za 40 in več živali 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 drenažne odprtine. 

 
12. člen Pravilnika o zaščiti rejnih živali (Uradni list RS, št. 
51/10 in 70/10) določa, da morajo imeti živali stalen dostop 
do primernega vodnega vira ali pa jim mora biti omogočen 
dostop do napajanja na drug način v časovnih intervalih, ki 
ustrezajo njihovim fiziološkim potrebam. 
 
30. člen Pravilnika o zaščiti rejnih živali (Uradni list RS, št. 
51/10 in 70/10) določa, da morajo imeti prašiči ves čas 
dostop do sveže in čiste pitne vode v zadostnih količinah ali 
pa morajo biti njihove potrebe po tekočini zadovoljene s 
pomočjo drugih, za napajanje primernih tekočin. 

Zahteva za napajanje:  
za ustrezno napajanje plemenskih svinj in plemenskih mladic 
v skupinskih boksih je treba zagotoviti, da je največ 7 živali na 
en delujoč napajalnik. 
 

Pravilnik o zaščiti rejnih živali (Uradni list RS, št. 51/10 in 
70/10) 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. 
 

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 potrebno 
dodajati voluminozno krmo v skladu z recepturo, ki jo izdela 
zootehnik v okviru priprave programa DŽ. 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). 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. 
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 Pri običajni rejski praksi zaprto gnezdo z možnostjo 

ogrevanja pujskov ni obvezno. 
Zahteva za toplotno ugodje: 
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 
žarnica, druge vrste seval, ali razne oblike talnega ogrevanja, 
zagotovljeno mora biti tudi uravnavanje temperature. 
 

Pri običajni rejski praksi ocenjevanje kondicije ni obvezno. Zahteva za preprečevanje izčrpanosti plemenskih svinj v 
laktaciji:  
na gospodarstvu ne sme biti več kot 5 % svinj s telesno 
kondicijo ocenjeno z vrednostjo 1 v skladu z lestvico iz 
Priloge 4, ki je sestavni del te uredbe. 
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 Priloga 1 Pravilnika o zaščiti rejnih živali (Uradni list RS, št. 
51/10 in 70/10): 
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 

Zahteva za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v 
skupinskih boksih od predpisane:  
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: 

 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. 
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 12. člen Pravilnika o zaščiti rejnih živali (Uradni list RS, št. 

51/10 in 70/10) določa, da morajo imeti živali stalen dostop 
do primernega vodnega vira ali pa jim mora biti omogočen 
dostop do napajanja na drug način v časovnih intervalih, ki 
ustrezajo njihovim fiziološkim potrebam. 
 
30. člen Pravilnika o zaščiti rejnih živali (Uradni list RS, št. 
51/10 in 70/10) določa, da morajo imeti prašiči ves čas 
dostop do sveže in čiste pitne vode v zadostnih količinah ali 
pa morajo biti njihove potrebe po tekočini zadovoljene s 
pomočjo drugih, za napajanje primernih tekočin. 

Zahteva za napajanje: 
za ustrezno napajanje prašičev pitancev je treba zagotoviti en 
delujoč napajalnik za največ 10 živali. 

 

Pri običajni rejski praksi izpust za živali ni obvezen. Zahteva za skupinsko rejo 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 izpustov iz Priloge 3 te uredbe za vse skupine živali, 
pri čemer skupina živali predstavlja živali, ki so istočasno v 
izpustu. Vsaka skupina mora biti v izpust izpuščena vsaj 
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. 
 


