
REJA PRAŠIČEV 
ZA PROIZVODNJO IZDELKOV VIŠJE KAKOVOSTI

Vodilni partner: KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
Ostali člani partnerstva:
❖ Kmetijski inštitut Slovenije, 
❖ KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj,
❖ KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto,
❖ Kodila, d. o. o.,
❖ Kmetijska gospodarstva: 

Milan MIKOLA, Jelka ŽIŽEK, PRIBINOVINA, d. o. o., JGZ RINKA, 
Jože KUNTARIČ, Štefan DEŽMAN in Tončka KAMENIK

Kontaktni podatki vodilnega partnerja: Damjan Jerič, damjan.jeric@kgzs-ms.si
Spletna stran projekta: 
http://www.kgzs-ms.si/mednarodni-projekti/reja-prasicev-za-proizvodnjo-izdelkov-visje-kakovosti/

Tip projekta: EIP
Tematika projekta: 
Nov proizvodno-ekonomski model slovenske 
prašičereje

Praktični problem: V Sloveniji je stopnja
samooskrbe s prašičjim mesom zelo nizka.
Slovenska kmetijska gospodarstva zelo težko
konkurirajo globalnim pritiskom s klasično
masovno rejo prašičev. Konkurenčno možnost
vidimo v reji prašičev za proizvodnjo izdelkov višje
kakovosti in s tem višje dodane vrednosti.

Obdobje trajanja projekta: 22. 11. 2019 – 21. 11. 2022
Višina odobrenih sredstev: 348.705,99 € 

❖ Namen in cilji projekta
Namen projekta je s sodelovanjem v trikotniku znanja med 
kmetijskimi gospodarstvi, kmetijskimi svetovalnimi 
organizacijami, raziskovalnimi institucijami, predelovalno 
industrijo ter drugimi razviti sistem pitanja prašičev na višjo 
težo za izdelke višje kakovosti.
Cilj je postavitev sistema pitanja prašičev na višjo težo za 
izdelke višje kakovosti prilagojenega slovenskim razmeram.

❖ Pričakovani rezultati
- Postavitev sodobnega sistema pitanja prašičev na višjo težo;
- Izboljšati znanje kmetov, kmetijskih svetovalcev in ostalih

strokovnjakov o sistemu pitanja na višjo težo;
- Izboljšana tehnologija predelave mesa v mesne izdelke višje kakovosti;
- Gospodarnejša reja prašičev na višjo težo;
- Izboljšana dostopnost do tehnoloških in ekonomskih podatkov

preko elektronske aplikacije o reji prašičev.

❖ Zaključek
Aktivnosti zajemajo analizo dobrih praks, testiranje in optimizacijo sistema reje prašičev z oceno ekonomičnosti
testiranih sistemov oz. določitev polne lastne cene pitanca za testirane sisteme reje. V ta namen se izvajajo preizkusi
različnih genotipov pod enakimi pogoji reje, izvedena bo optimizacija reje in krmljenja z razpoložljivimi krmnimi viri in
genotipi na partnerskih kmetijah ter evalvacija kakovosti produkta (prašič, izdelki). Na podlagi proizvodnih rezultatov
bo izdelana ocena ekonomičnosti ter pripravljen poslovni model reje prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti.

Pogled kmeta:
K projektu sem pristopil z željo
pridobiti znanje in izkušnje za
ekonomsko utemeljeno pitanje
prašičev na višjo klavno težo za
izdelke višje kakovosti.

Pogled svetovalca: 
Kot svetovalec bom pridobil nova
znanja, lahko bom preveril teorijo v
praksi, sodeloval s strokovnjaki in rejci iz
drugih delov Slovenije ter s
predelovalci. Delo v projektni skupini
pomeni tudi izstop iz vsakdanje rutine.

Pogled raziskovalca: 
V projektu raziskovalci sodelujemo s
svetovalci, rejci prašičev in s predelovalcem
mesa. Verjamemo, da lahko ob upoštevanju
pogojev posameznega rejca in želja
predelovalca prispevamo k vzpostaviti
trajnostne verige produktov višje kakovosti.


