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ZAPISNIK O KONTROLNEM PREGLEDU NA KRAJU SAMEM 

ZA DOBROBIT ŽIVALI – PRAŠIČI 2021 

opravljenem po uradni dolžnosti na podlagi Uredbe o ukrepu Dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 

2014 - 2020 v letu 2021, na kmetijskem gospodarstvu 

Številka zadeve:                Številka zapisnika: 

KMG MID:  G MID: 

Naziv nosilca kmetijskega gospodarstva:  Naslov gospodarstva: 

Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo.  Naslov G MID-a 

Naslov nosilca kmetijskega gospodarstva: 

Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Pregled opravil: Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Prisotna stranka: Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Istovetnost prisotne stranke ugotovljena na podlagi: osebne izkaznice številka: številka 

V kolikor pri kontrolnem pregledu ni prisoten nosilec kmetijskega gospodarstva, je potrebno 

zapisniku priložiti pooblastilo. 

Zapisniku je priloženo pooblastilo: Izberite element.  

Datum začetka kontrole: Datum  Ura začetka kontrole: Ura 

Stranka je bila pred kontrolo obveščena o kontrolnem pregledu: Ne   dne: Datum  

Izberite element. ☐drugo: Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Postopek kontrole je bil uspešno izveden: Izberite element. 

Pred začetkom izvedbe kontrole na kraju samem je bila stranka opozorjena, da je materialno in 

kazensko odgovorna, če bi dala krivo izjavo. 

Pripombe kontrolorja: Ni pripomb! 

 

1 0 0       1 0 0       
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NOSILEC KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA NA GOSPODARSTVU, UVELJAVLJA 

SLEDEČE ZAHTEVE: 

KATEGORIJA PRAŠIČEV 

ZA KATERE SE IZVAJA 

ZAHTEVA 

ZAHTEVA  

PLEMENSKE SVINJE IN 

MLADICE 

Plemenskim svinjam in mladicam je zagotovljena možnost stalnega ali izmeničnega 

dostopa do izpusta 
☐ 

Za plemenske svinje in mladice je v skupinskih boksih zagotovljena 10 % večja 

neovirana talna površino na žival od predpisane  
☐ 

Dodatna ponudba strukturne voluminozne krme  ☐ 

PLEMENSKE SVINJE 

Zagotavljanje toplotnega ugodja plemenskih svinj in pujskov ☐ 
Kirurška kastracija sesnih pujskov moškega spola z uporabo anestezije oziroma 

analgezije 
☐ 

TEKAČI 
Za tekače je v skupinskih boksih zagotovljena 10 % večja neovirana talna površina na 

žival od predpisane  
☐ 

PITANCI 

Za pitance je v skupinskih boksih zagotovljena 10 % večja neovirana talna površina na 

žival od predpisane   
☐ 

Pitancem je zagotovljena možnost stalnega ali izmeničnega dostopa do izpusta ☐ 

 

1. STALEŽ PRAŠIČEV  

 

Datum zadnjega poročanja gospodarstva v CRPš: Datum 
 

Stalež živali na gospodarstvu: 

Kategorija prašičev 
Št. živali iz zadnjega 
poročanja v CRPš  

Ugotovljen stalež na dan 
poročanja (stanje na 
gospodarstvu ob upoštevanju 
podatkov iz dokumentacije) 

Popis živali na 
dan pregleda 

plemenske svinje    
plemenske mladice    
pitanci    
tekači    
sesni pujski    

 

Kontrolor označi dokumentacijo na podlagi katere je izvedel popis: 

☐dobavnica  ☐RPG  ☐spremni list  

☐račun  ☐ostalo Kliknite tukaj, če želite vnesti besedilo. 
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2. SKUPINSKA REJA Z IZPUSTOM 

 

Kategorija 
prašičev 

Omogočen 
stalni ali 
izmenični 
izpust živali 

Ustrezna 
površina 
izpusta na 
žival od 
zahteve 

Minimalna 
dolžina 
krajše 
stranice je 
2m 

Dnevnik ali 
urnik 
izpusta se 
vodi  

Izmenični 
izpust vsaj 
2x tedensko 
najmanj 2 
uri 

Pri izmeničnem 
izpustu so 
boksi označeni 

Plemenske 
svinje in 
plemenske 
mladice 

NP NP NP NP  NP NP 

Pitanci NP NP NP NP NP NP 

Legenda: Pri zahtevi za skupinsko rejo z izpustom mora biti plemenskim svinjam in plemenskim 

mladicam zagotovljena možnost stalnega ali izmeničnega dostopa do izpusta. Površina izpusta mora 

biti najmanj 1,3 m2 na žival, za štiri živali ali manj pa najmanj 6 m2 . 

Pri zahtevi za skupinsko rejo z izpustom mora biti prašičem pitancem zagotovljena možnost stalnega 

ali izmeničnega dostopa do izpusta. Površina izpusta mora biti najmanj 0,55 m2 na pitanca. 

Opombe: Upravičenec ne uveljavlja zahteve (zato so polja neizpolnjena)  
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3. 10 % VEČJA NEOVIRANA TALNA POVRŠINA V SKUPINSKIH BOKSIH OD 

PREDPISANE  

Kategorija 
prašičev 

10 % večja 
neovirana talna 
površina od 
predpisane 

Največ 15 % 
talne površine je 
drenažnih 
odprtin 

Izpolnjevanje 
zahtev minimalne 
talne površine 
(CC_P12_26, 
CC_P12_25, 
CC_P12_01) 

Zagotovljena je 
predpisana površina 
polnih tal in 
drenažnih odprtin 
(CC_P12_02) 

Plemenske svinje NP NP NP NP 

Plemenske 
mladice 

NP NP NP NP 

Pitanci NP  NP  

Tekači NP  NP  

 

Neskladnost ugotovljena v preteklih letih: NP 

Legenda: Pri zahtevi za 10 % večjo neovirano talno površino na žival v skupinskih boksih glede na 

predpisano mora biti za plemenske svinje, plemenske mladice, pitance in tekače v skupinskih boksih 

zagotovljena 10 % večja talna površina na žival glede na površino, določeno s predpisom, ki ureja 

zaščito rejnih živali, kar pomeni: 

Preglednica minimalnih in nadstandardnih zahtev glede neovirane talne površine na žival (plemenske 

svinje in mladice CC_P12_26). 

Št. živali v 
skupinskem boksu  

CC zahteva 
(mladice) m² 

CC zahteva 
(plemenska svinja) 
m² 

DŽ zahteva 
(mladice) m² 

DŽ zahteva 
(plemenska 
svinja) m² 

Do vključno 5 živali 1,80 2,48 1,98 2,73 

Od 6 do 39 1,64 2,25 1,80 2,48 

Več kot 40  1,48 2,03 1,62 2,23 

Breje živali 0,95 1,30 1,05 1,43 
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Preglednica minimalnih in nadstandardnih zahtev glede neovirane talne površine na žival (tekači 

CC_P12_01 in pitanci CC_P12_25). 

 

Teža živali v kg (tekači, 
pitanci) 

Zahteva CC m² Zahteva DŽ m² 

do vključno 10 kg 0,15 0,17 

nad 10 do vključno 20 kg 0,20 0,22 

nad 20 do vključno 30 kg 0,30 0,33 

nad 30 do vključno 50 kg 0,40 0,44 

nad 50 do vključno 85 kg 0,55 0,61 

nad 85 do vključno 110 kg 0,65 0,72 

nad 110 kg 1,00 1,10 

 

CC_P12_26 Zagotovljena je najmanjša predpisana neovirana talna površina za mladice po osemenitvi 

in svinje v skupini. 

CC_P12_25 Zagotovljena je najmanjša predpisana neovirana talna površina za pitance v skupini. 

CC_P12_01 Zagotovljena je najmanjša predpisana neovirana talna površina za tekače v skupini. 

CC_P12_02 Zagotovljena je najmanjša predpisana površina polnih tal za mladice po osemenitvi in breje 

svinje. Delež odprtin za drenažo je ustrezen. 

 

Opombe: Upravičenec ne uveljavlja zahteve (zato so polja neizpolnjena)  
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4. DODATNA PONUDBA STRUKTURNE VOLUMINOZNE KRME  

Kategorija prašičev Dodana strukturna 
voluminozna krma  

Izdelana 
receptura za 
krmni obrok 

Breje svinje in mladice 
dobijo zadostno količino 
voluminozne ali visoko 
vlakninaste in 
visokoenergetske krme 
(CC_P12_08) 

Plemenske svinje in 
plemenske mladice 

NP NP NP 

 

Neskladnost ugotovljena v preteklih letih: NP 

 
Legenda: Pri zahtevi za dodatno ponudbo voluminozne krme ali krme z visokim deležem vlaknine je 
treba pri krmljenju plemenskih svinj in plemenskih mladic v skupinski reji v čakališču zaradi 
izboljšanja občutka sitosti, preprečevanja stereotipij, boljše prebave in konsistence blata ter omogočanja 
dodatne zaposlitve in s tem ugodnega učinka na zmanjšanje napadalnega vedenja med svinjami v skupini 
osnovnemu obroku, ki pokriva potrebe po hranilih: 
-        dodajati strukturno voluminozno krmo  

Kot voluminozna krma se štejejo: slama žit in sveže, silirane ali posušene poljščine, sestavljene iz  seno 
trav, metuljnic ali zelišč, ki se običajno opisujejo kot silaža, senaža, seno (mrva) ali zelena krma in 
koruzna silaža (silirane cele rastline koruze ali njihovi deli). Voluminozna krma se lahko poklada v 
korito, na tla v boksu ali v jasli različnih izvedb. 

Upravičenec, ki izpolnjuje omenjeno zahtevo, mora imeti izdelano recepturo za krmni obrok, ki je del 
programa DŽ.  

CC_P12_08 Vse breje svinje in mladice morajo za potešitev lakote in potrebe po žvečenju 
dobiti zadostno količino voluminozne ali visoko vlakninaste krme in visokoenergetske krme, 
glede na obdobje brejosti. 

Opombe: Upravičenec ne uveljavlja zahteve (zato so polja neizpolnjena)  
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5. ZAGOTAVLJANJE TOPLOTNEGA UGODJA PLEMENSKIH SVINJ IN PUJSKOV 

Prasitveni 
boksi 
imajo 
zaprta 
gnezda 

Površina 
zaprtega 
gnezda je 
najmanj 
0,6 m2 

Višina 
zaprtega 
gnezda je 
najmanj 
45 cm 

Zaprto 
gnezdo 
ima 
lasten 
vir 
toplote 

Zagotovljeno 
je uravnavanje 
temperature v 
gnezdu 

Tla v gnezdu 
so polna 
(CC_P12_21) 

Možnost 
istočasnega 
počivanja 
(CC_P12_22) 

NP NP NP NP NP NP NP 

 

Neskladnost ugotovljena v preteklih letih: NP 

Legenda: Pri zahtevi za zagotavljanje toplotnega ugodja plemenskih svinj in sesnih pujskov mora biti 

v prasitvenem boksu nameščeno zaprto gnezdo za sesne pujske. Površina gnezda mora biti najmanj 0,60 

m2, višina pa najmanj 45 cm. Vir toplote je lahko infrardeča žarnica, druge vrste sevalo ali različne 

oblike talnega ogrevanja. Zagotovljeno mora biti uravnavanje temperature.  

CC_P12_21 (MK) Tla v gnezdu so polna (nepreluknjana). Če so preluknjana, so pokrita z blazino, slamo 

ali drugim primernim materialom. 

P12_22 (MK) Vsi pujski imajo možnost istočasnega počivanja. Pri ukleščenih svinjah imajo pujski 

možnost, da nemoteno sesajo. Kadar se uporablja prasitveni boks, morajo imeti pujski dovolj prostora, 

da lahko sesajo brez težav. 

 

Opombe: Upravičenec ne uveljavlja zahteve (zato so polja neizpolnjena)  
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6. ZAHTEVA ZA KIRURŠKO KASTRACIJO SESNIH PUJSKOV MOŠKEGA SPOLA Z 

UPORABO ANESTEZIJE OZIROMA ANALGEZIJE 

 

Vsi pujski do vključno sedmega 
dne starosti so kirurško 
kastrirani z uporabo anestezije  
oziroma analgezije.  

Poseg je vpisan v dnevnik 
veterinarskih posegov. 

Kastracija se opravlja do 
sedmega dneva starosti na 
način, ki ne vključuje 
trganja tkiva (CC_P12_14). 

NP NP NP 

 

Neskladnost ugotovljena v preteklih letih: NP 

Legenda: Pri zahtevi za kirurško kastracijo sesnih pujskov moškega spola z uporabo anestezije oziroma 

analgezije morajo biti na gospodarstvu vsi sesni pujski moškega spola do vključno sedmega dne starosti 

kirurško kastrirani z uporabo anestezije oziroma analgezije. Kirurško kastracijo z uporabo anestezije 

oziroma analgezije opravi veterinar. Posegi morajo biti vpisani v dnevnik veterinarskih posegov. 

CC_P12_14 Kastracija se opravlja do sedmega dneva starosti na način, ki ne vključuje trganja tkiva. 

Po sedmem dnevu jo opravlja uradni veterinar z uporabo anestezije in dodatne dolgotrajne analgezije. 

Opombe: Upravičenec ne uveljavlja zahteve (zato so polja neizpolnjena)  

 

 

Datum konca kontrole: Datum                     Ura konca kontrole: Ura 

Trajanje ur: Ur            Trajanje minut: Minut 

Zapisnik je bil prebran:  Izberite element. 

Stranka ima pripombe na zapisnik: Izberite element.  

Pripombe kontrolorja: Izberite element. 

Pripombe stranke: Izberite element. 

Priloge zapisnika: Izberite element. 

 

Prisotna stranka prejme en izvod zapisnika. 
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Obvestilo nosilcu kmetijskega gospodarstva: 

Pri izpolnjevanju zapisnika za dobrobit živali veljajo sledeča pravila pomena odgovorov: 
- odgovor DA pomeni, da se na kmetijskem gospodarstvu upoštevajo pravila o dobrobiti živali in ni ugotovljenih kršitev; 
- odgovor NE pomeni, da se na kmetijskem gospodarstvu ne upošteva pravil o dobrobiti živali in je ugotovljena kršitev; 
- odgovor NI PREVERLJIVO (NP) pomeni, da kontrola zahteve za kmetijsko gospodarstvo, na katerem se izvaja kontrola, ni smiselna 
oziroma je ni možno preverjati v določenem obdobju; 

Kadar je na kmetijskem gospodarstvu v času kontrolnega pregleda na kraju samem ugotovljena kršitev posamezne zahteve iz Uredbe o 
ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2020 v letu 2020, se posledično izvede kontrola 
predpisane zahteve ravnanja iz navzkrižne skladnosti iz predpisa, ki ureja navzkrižno skladnost. Predpisane zahteve ravnanja iz navzkrižne 
skladnosti so na zapisniku označeni z drugo ravnjo številčenja. 

Pri izpolnjevanju dela zapisnika, ki se nanašajo na zahteve za navzkrižno skladnost veljajo sledeča pravila pomena odgovorov: 
- odgovor DA pomeni, da se na kmetijskem gospodarstvu upoštevajo pravila o navzkrižni skladnosti in ni ugotovljenih kršitev; 
- odgovor NE pomeni, da se na kmetijskem gospodarstvu ne upošteva pravil o navzkrižni skladnosti in je ugotovljena kršitev; 
- odgovor SUM NAMERNE KRŠITVE pomeni, da obstaja sum, da se na kmetijskem gospodarstvu namerno ne izpolnjuje posameznih 
pravil o navzkrižni skladnosti; 
- odgovor NI PREVERLJIVO (NP) pomeni, da kontrola zahteve za kmetijsko gospodarstvo, na katerem se izvaja kontrola, ni smiselna 
oziroma je ni možno preverjati v določenem obdobju; 
- odgovor Mala kršitev (MK) pomeni, da je bila pri kontroli na kraju samem ugotovljena MK; 
Kadar je na kmetijskem gospodarstvu v času kontrolnega pregleda na kraju samem ugotovljena kršitev pravila o navzkrižni skladnosti iz 
predpisa, ki ureja navzkrižno skladnost, se za to opredeli stopnja kršitve (LAŽJA, SREDNJA, TEŽJA) glede na obseg, resnost, trajanje in 
stalnost ugotovljene neskladnosti. 
Kadar je na kmetijskem gospodarstvu v času kontrolnega pregleda na kraju samem ugotovljeno ponavljajoče neizpolnjevanje pravila o 
navzkrižni skladnosti iz predpisa, ki ureja navzkrižno skladnost, je na zapisniku pri zahtevi, kjer je ugotovljena ponavljajoča kršitev, to 
označeno z indikatorjem »Neskladnost ugotovljena v preteklih letih«. V primeru, da Agencija med vodenjem postopka ugotovi nova 
dejstva, se ugotovitev obravnava po običajnem postopku po predpisu, ki ureja navzkrižno skladnost. 
Kadar je na kmetijskem gospodarstvu v času kontrolnega pregleda na kraju samem ugotovljen sum na namerno neizpolnjevanje pravila o 
navzkrižni skladnosti iz predpisa, ki ureja navzkrižno skladnost, je na zapisniku pri zahtevi, kjer je ugotovljen sum, to označeno z 
indikatorjem SUM NAMERNE KRŠITVE. 
Agencija v takem primeru, v skladu z 9. členom Uredbe o navzkrižni skladnosti, izvede dokazne in ugotovitvene postopke za določanje 
namernosti kršitve. 
Zahteve, ki so z Uredbo o navzkrižni skladnosti opredeljene kot male kršitve, so na zapisniku označene z indikatorjem MK. 
Možnost odprave male kršitve (MK) je opredeljena z 8. členom Uredbe o navzkrižni skladnosti. 
Nosilec kmetijskega gospodarstva lahko odpravi MK na kraju samem ali pa v predpisanem roku (15 dni od dneva, ko je bil nosilec z 
zapisnikom obveščen o mali kršitvi). V primeru, da nosilec kmetijskega gospodarstva MK ne odpravi v času kontrolnega pregleda na kraju 
samem, mora odpraviti MK in posredovati dokazila o odpravljeni MK v predpisanem roku, na naslov Agencije RS za kmetijske trge in 
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom na ovojnici "dokazilo o odpravi MK" ali po elektronski pošti na naslov: 
aktrp@gov.si. 
V primeru, da nosilec kmetijskega gospodarstva ne odpravi MK v času kontrolnega pregleda na kraju samem in tudi ne v predpisanem roku 
za odpravo, ne gre več za MK in se ta kršitev obravnava po običajnem postopku po predpisu, ki ureja navzkrižno skladnost.  
V primeru, da Agencija med vodenjem postopka ugotovi, da gre za ponavljajočo malo kršitev, se ta kršitev obravnava po običajnem 
postopku po predpisu, ki ureja navzkrižno skladnost. 

 


