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Kakovost hrane, zdravja 
in dobrobit živali 

 

Haloze, 8.-9. 10. 2019 

Dogodek soorganizirajo na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja partnerji  

Mreže za podeželje v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 



Prehranska varnost Slovenije je hkrati priložnost 
slovenskega podeželja 
- kakovost – skupni EU trg/ vendar EU zakonodaje 
omogočajo derogacije  o načinu 
pridelave/predelave/poti trženja (ne glede varnosti 
živil)  birokratska modrost vseh resornih 
ministerstev 
- možnost izbire lokalnih živil in ustvarjanje  
zdravja 
- Nizozemski nauk prehranske varnosti 

 

Stopnja samooskrbe 
v Sloveniji v letu 
2018 

 

   žita  68%     

   krompir  48% 

   zelenjava  39%  

   sveže sadje 62% 

   meso 81% (37%) 

   jajca 96% 
 

(Vir: SURS, 2019) 



    Initiative Tierwohl 
Inciativa za dobro počutje živali Nemčije:= 6 krovnih 
zvez (združenj) rejcev na nivoju države - zvezo 
prašičerejcev, perutninarjev, kmetijska gospodarstva, 
trgovine;  
Sistem - trgovine odvedejo pripsevek po vsakem 
kilogramu prodanih mesnih izdelkov, mesa in jajc  
Višina plačila /žival ↔ nivo dobrega počutja: 
→ konvencionalno, 
→ preusmeritev (pristopna/prehodna)  
→ premium;  
→ ekološko  

količnik 

Talna površina za pitanca (m2) pri reji prašičev 
 

Konvenci
onalna 
reja 

Pristopna, 
prehodna 

Premium 
reja  
obvezna  
slama+izpust 

Ekološka 



Zahteve za vse stopnje reje: 
- kakovost tal (kontrola preko sklepov in poškodb 

 kože) 
- funkcionalni prostor znotraj boksa – ležanje, velikost 
 prostora… 
- reja: merjaščkov//kastracija z anastezijo 
- repi: nerutinsko krajšanje – premium/eko – prepoved 
- obogatitveni/zaposlitveni material 
- transport živih živali 
- krmni prostor 
- vrste napajanja/mesta za pitje 
- optimiranje glede toplogrednih plinov 
- emisije smrada: umestitev, čistoča (2000 ≥ pitancev 
 filter) 
- bioaerosoli/mikrobi – filtri, salmonela 
- poraba antibiotikov – cepljenje, management zdravja 
 
 različne stopnje zahtevnosti glede na nivo reje 
 
  



Zahteve za vse stopnje reje perutnine: 
- nakup dan starih piščancev/purančkov – le iz valilnic s 

 certifikatom visokega standarda; 
- uporaba suhega, zračnega nastila za zdrave blazinice 
 na nogah; 
- vnaprej opredeljeni ukrepi za izločitev živali pri 
 pitovnih piščancih; 
- obvezno opravljeno vsakoletno usposabljanje rejcev 
 perutnine;  
- obvezno sodelovanje v programu rezultatov na liniji 
 klanja; 
- letno preverjanje  klime v hlevih in napajalnega 
 sistema/napajalnikov; 
- več prostora na žival od običajne (zakonsko določene) 
 prakse; 
- dodatni organski material za zaposlitev. 
 
Najpogostejši dodatni kriteriji: 
- preverjanje kakovosti klime v hlevu in napajalnega 
 sistema (vključno z napajalniki); 
- izvajanje načrta dobrega počutja: ocena nogic/blazinic 
 na liniji klanja, pogin v reji, pogin pri transportu in 
 obdelava vseh podatkov po posamezni reji. 
 
 
 
  



9 trgovskih podjetij neposredno financira pobudo 
za dobro počutje živali – za perutninsko, prašičje 
meso  in izdelke odvedejo na vsak prodan 
kilogram 6,25 centa/kg  - neposredno Initiative 
Tierwohl (krovni organizaciji) 

Iniciativa ima vzpostavljen sistem notranje kontrole 
uhlevitve in reje – za to porabi 15% denarja od 
zbranega, ostalih 110,5 milijonov evrov prejmejo rejci 
neposredno kot dodatno plačilo za rejo: 
 Plačilo na prašičje pitance (na trup – vključena tudi 

mesnatost in monitoring antibiotikov) po stopnjah 
znaša: 

 1,35€ // 2,80 € // 5,10 € 
 

 Plačilo za perutnino – na kilogram žive* mase: 

piščanec:2,75 ct  //  purica: 3,25 ct  // puran: 4,0 ct 
 

*poginule med transportom do klavnice se ne  
 obračunajo 



Cilji skupne kmetijske politike 2021 – 2027  
3 splošni: spodbujanje prehranske varnosti, skrb za 
okolje in podnebni ukrepi, krepitev podeželja 

9 specifičnih ciljev 

1. Vzdržni dohodki, odporne kmetije večja prehranska varnost; 

2. Krepitev tržne usmerjenosti poudarek na raziskavah, 
tehnologijah, digitalizaciji 

3. Izboljšan položaj kmeta v vrednostni verigi 

4. Blažitev podnebnih spremeb, prilagajanje  in trajnostnaE 

5. Trajno upravljanje N-virov (voda/tla/zrak) 

6. Varstvo biotske raznovrstnosti 

7. Privabljanje mladih kmetov/spodbujanje razvoj podjetij na 
podeželju 

8. Spodbujanje zaposlovanja, soc. vključenost, lokalni razvoj, 
biogospodarstvo, trajno gozdarstvo 

9. Izboljšati odziv kmetijstva EU na družbene zahteve 
po hrani in zdravju, vključno z varno, hranljivo in 
trajnostno hrano, zavržki, kot tudi  dobro počutje 
živali. 

 
Improve the response of EU agriculture to societal demands on food and 
health, including safe, nutritious and sustainable food, food waste as well 
as animal welfare.  

 

 



Ukrep Dobrobit živali, ki se počasi izteka – glavna 
področja zahtev, ki jih mora izpolnjevati rejec 

Zahteve govedo in drobnica 
 

Obvezna paša vsaj 120 dni govedo 

Obvezna paša vsaj vsaj 180 (210) dni drobnica 

Koprološka analiza (govedo, drobnica) 

Tretiranje proti zajedalcem (govedo, drobnico) 

Zahteve prašiči 

za 10 % večja neovirana talna površino na žival v 
skupinskih boksih od predpisane 

dodatna ponudbo voluminozne krme ali krme z visokim 
deležem vlaknine 

(ločeno) toplotno ugodje plemenskih svinj in sesnih 
pujskov  

kirurška kastracija sesnih pujskov moškega spola z 
uporabo anestezije oziroma analgezije  

za 10 % več neovirane talne površine na žival v 
skupinskih boksih od predpisane 

zahteva za skupinsko rejo z izpustom  



Možnost plačila v živinoreji – dobrobit živali  
razlika med običajno rejsko prakso in nadstandardno rejo: 
  več dodatnega dela 
 dodatni stroški (NE investicije) 

 

 odsotnost lakote in 
žeje 

 odsotnost 
neugodnega počutja 

 odsotnost bolečin, 
poškodb in bolezni 

 odsotnost strahu in 
stiske 

 svobodno izražanja 
vrsti značilnega 
obnašanja 
 
 

Izključno na 
osnovi 5ih 
svoboščin 

živali 



Kako povečati in okrepiti pretočnost 
slovenskih živil do potrošnika in 
gastronomije? 

 

 
Odgovornost nas vseh 
 
 ? zakonodajni okvirji in nadzor – dobro izkoriščene 

možnosti derogacij EU zakonodaje za tradicionalni 
način pridelave, predelave in poti prodaje (varnost 
živil vedno ista) 

 

 ? tehnična podpora za primarne pridelke: 
zbirni/pakirni centri po posameznih območjih za:  

vstopni cheeking kakovosti pridelkov 
pralna linija/priprava pridelka (obrezovanje ovršnih listov,…) 
elagizacija pridelkov, tehtanje 
predpripravljeni pridelki (oprani narezani) 
hlajenje pridelkov,  
sistemska ureditev porabe viškov – takoj predelati: prevzem s 
strani vojske?/dobrodelne organizacije?/low – price trgovine za 
socialno šibke/pogodbeni odkup s strani predelovalne 
industrije/obrata. 
 

 ? naročene pridelave (s strani JZ/odkupa) – za leto v 
naprej  

 ? učinkovito in dolgoročno povezati razdrobljenost? 
 
 
 
 
 



Predelava na kmetiji iz surovin z lastne kmetije 
 
 

 pogoji zagotavljanja lastne surovine 
 predelava na kmetiji 
 nadzor – redni s strani organa za izvajanje 

nadzora nad živili 
 zakonodajni okvir ni shema ampak zakon 
 kontrola – redni nadzor 

kmečki izdelek 
 

Kmečko/dobrote s kmetije 
„rezervirano“ izključno za 

živila, ki dejansko prihajajo s 
kmetije 



Kakšni so predlogi za poenostavitev celotnega 
sistema podpor za sheme kakovosti ? 

Zmagovalni sir izdelan s temi rokami ! 

Hvala za vašo 
pozornost 


