
             AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

             Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

                   T:01 580 77 92, E:arsktrp@gov.si, www.arsktrp.gov.si

Priloga zapisnika

DŽ prašiči 2021 - STALEŽ PRAŠIČEV NA GOSPODARSTVU

KMG-MID:

G-MID:

Ime in priimek nosilca:

Datum kontrole:

Sesni Tekači Pitanci Plemenske mladice Plemenske svinje

/

0 0 0 0 0

NE NE NE NE NE

Opomba kontrolorja:

Popis na dan pregleda

Število prihodov živali in ali novorojeni pujski

Število prehodov iz nižje v višjo kategorijo

Meritve izvedene z: el.merilcem in merilnim trakom

Število odhodov živali

Razlika med poročanim in ugotovljenim stanjem

Število prihodov/odhodov, ki niso zabeleženi v CRPš

Ugotovljeno stanje na 1. v mesecu

Število poginulih živali

Število prehodov iz poročane v višjo kategorijo

Število živali iz zadnjega poročanja v CRPš

Podpis stranke:_________________ 1 od 5 Podpis kontrolorja:______________
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DŽ prašiči - zahteva za skupinsko rejo z izpustom

KMG-MID:

G-MID:

Ime in priimek nosilca:

Opomba kontrolorja:

Dolžina izpusta v m

0

0

0

Zahteva za skupinsko rejo z izpustom za naslednjo kategorijo živali:

Število živali

Širina izpusta v m

Površina izpusta v m2

Minimalna površina izpusta v m2

% odstopanja od minimalne potrebne površine izpusta

Število živali za katere je izpust ustrezno velik

USTREZNOST POVRŠINE IZPUSTA

Minimalna dolžina krajše stranice je 

Ni pripomb!

Podpis stranke:_________________ 2 od 5 Podpis kontrolorja:______________
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DŽ prašiči - zahteva za 10% večjo talno površino na žival v skupinskih boksih, kot je določeno s predpisom, ki ureja zaščito rejnih živali

KMG-MID:

G-MID:

Ime in priimek nosilca:

PS 5 ali manj 

živali za 

plemenske 

svinje

0,00

0,00

0,00

2,73

0

DA

#DEL/0!

OBSEG RESNOST STALNOST

Opomba kontrolorja:

RESNOST KRŠITVE - navzkrižna skladnost

Ni pripomb!

Površina ovirane talne površine v m2

Površina boksa brez ovirane talne površine v m2

Minimalna talna površina na žival v m2

Dovoljeno število živali glede na površino tal

USTREZNOST TALNE POVRŠINE DŽ

STOPNJA KRŠITVE NA ZAPISNIKU

Plemenske svinje in mladice

Pitanci

Tekači

Najmanjša predpisana neovirana talna površina ni 

zagotovljena - navzkrižna skladnost

Dolžina boksa v m

Širina boksa v m

Površina boksa v m2

Dolžina ovirane talne površine v m

Širina ovirane talne površine v m

0

0

0

Zahteva za 10% večjo neovirano talno površino za naslednjo 

kategorijo

Število živali

Podpis stranke:_________________ 3 od 5 Podpis kontrolorja:______________
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DŽ prašiči - zahteva za perforiranost polnih tal za plemenske svinje in mladice

KMG-MID:

G-MID:

Ime in priimek nosilca:

OBSEG RESNOST STALNOST

Opomba kontrolorja:

Najmanjša predpisana površina polnih tal ni 

zagotovljena/ delež drenažnih odprtin ni ustrezen - 

navzkrižna skladnost

RESNOST KRŠITVE (površina) - navzkrižna skladnost

RESNOST KRŠITVE (drenažne odprtine) - navzkrižna skladnost

USTREZNOST PERFORIRANOSTI TAL

Površina boksa brez ovirane talne površine v m2

Število drenažnih odprtin na najmanjši potrebni površini polnih tal

Dolžina odprtin v m

Širina odprtin v m

Površina drenažnih odprtin v m2

Ustreznost površine DŽ

Ustreznost odprtin DŽ

Ni pripomb!

STOPNJA KRŠITVE NA ZAPISNIKU

Plemenske svinje in mladice

0

0

0

Zahteva za perforiranost polnih tal za naslednjo kategorijo živali

Število živali v boksu

Dolžina boksa v m

Površina boksa v m2

Dolžina ovirane talne površine na polnih tleh v m

Širina ovirane talne površine na polnih tleh v m

Površina ovirane talne površine na polnih tleh v m2

Širina boksa za najmanjšo potrebno površino polnih tal v m

Širina boksa v m

Podpis stranke:_________________ 4 od 5 Podpis kontrolorja:______________
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KMG-MID:

G-MID:

Ime in priimek nosilca:

OBSEG RESNOST STALNOST

Opomba kontrolorja: Ni pripomb!

STOPNJA KRŠITVE NA ZAPISNIKU

Plemenske svinje in mladice

DŽ prašiči -določitev stopnje kršitve po navzkrižni skladnosti za zahtevo za kirurško kastracijo sesnih pujskov moškega spola z 

uporabo anestezije in/ali analgezije

Kastracija se ne opravlja do sedmega dneva starosti na 

način, ki ne vključuje trganja tkiva, oz. po sedmem dnevu 

je ne opravlja uradni veterinar z uporabo anestezije in 

dodatne dolgotrajne analgezije - navzkrižna skladnost

0

0

0

Podpis stranke:_________________ 5 od 5 Podpis kontrolorja:______________


