
Priloga 1: Obrazec Program DŽ  

 

PROGRAM DOBROBITI ŽIVALI – PRAŠIČEREJA 

Številka dokumenta: 

Datum izdelave: 

Izdelovalec programa: 

 

Kontaktni podatki nosilca kmetijskega gospodarstva 

KMG-MID: 

         

Ime in priimek nosilca: ____________________________________ 

Davčna številka nosilca:  

        

Naslov:_______________________________________________ 
 

Podatki o lokaciji, kjer se redijo živali 

G-MID: 

         
 

Naslov: _________________________________________________ 
 

 
 
 

Objekti 

Število objektov (hlevov)1  

Število oddelkov (razporeditev oddelkov 

je vrisana v skico tlorisa hlevov, ki je priloga 

tega programa) 

 

Prasilišče  

Pripustišče  

Čakališče  

Vzrejališče  

Pitališče  

Biovarnosti ukrepi 

Zaščitna ograja okoli gospodarstva da ne 

Vstopne dezbariere 

na gospodarstvo da ne 

v objekt  da ne 

v oddelek da ne 

Razkuževanje rok pred vstopom v hlev da ne 

                                                           
1
Za vsak hlev se izriše skica tlorisa, ki je priloga tega programa. V tloris se vrišejo še posamezni 

oddelki, ki se nahajajo v hlevu. V tloris čakališča, vzrejališča in pitališča je potrebno vrisati tudi bokse 
ter navesti dimenzije stranic boksov tako, da je za vsak boks možen izračun njegove površine. 



Zaščitna obleka in obutev za obiskovalce da ne 

Kontakt ljudi z drugimi prašiči da ne 

Karantena za nove živali da ne 

DDD program 
(Program 
dezinsekcije, 
dezinfekcije in 
deratizacije) 

Dezinsekcija da ne 

Dezinfekcija da ne 

Deratizacija da ne 

Letni načrt da ne 

Skica objektov da ne 

Dinamika izvajanja 
(evidenca) 

da ne 

Način odgnojevanja in kapaciteta 
skladišč za živinska gnojila (m3) 

 
 
 

Oskrba z vodo  
a) javni vodovod 
b) lastni vodovod 

 
 
PLEMENSKA ČREDA 
 
 

Ime in priimek oseb, odgovornih za oskrbo plemenske črede 

 

 

Splošni podatki o plemenski čredi (stanje na dan pregleda) 

Obnova osnovne črede (način) 
a) lastna 
b) nakup 
c) kombinacija 

Pasemska struktura črede  
Plemenske 

svinje(število) 
Plemenske 

mladice (število) 
Plemenski 

merjasci(število) 

Slovenska landrace – linija 11    

Slovenski veliki beli prašič – linija 22     

Slovenska landrace – linija 55     

Pietrain    

Hibrid 12 in/ali hibrid 21    

Hibrid 54    

Ostalo    

SKUPAJ    

Tehnologija reje 

Sistem reje: 
a) zaključeno od pujska do pitanca  
b) od pujska do tekača (vzreja) 
c) drugo:__________________ 



Sistem vhlevitve: 
a) vse not vse ven (AIAO) 
b) sinhronizacija odstavitev in pripustov (1 teden, 2 tedna,…)  
c) kontinuirano naseljevanje 
d) drugo: __________________ 

Reprodukcijski podatki (za črede, ki so vključene v kontrolo proizvodnosti) 

Število prasitev na svinjo na leto  

Število živorojenih pujskov/gnezdo  

Število odstavljenih pujskov/gnezdo  

Število gnezd na svinjo  

Delež remonta (%)  

PRASILIŠČE 

Intenzivnost osvetlitve (lux)  

Način prezračenja  

a) pasivno,  
razmerje med talno površino in površino odprtin 
namenjenih zračenju: ______________ 

b) aktivno, 
kapaciteta ventilatorjev: _______________ m3/h 

Prasilišče razdeljeno na ločene 
pododdelke in je ob formiranju 
skupin omogočeno naseljevanje AIAO 

da 
ne 

Čiščenje, pranje in razkuževanje 
prasitvenega boksa pred naselitvijo 

da  
ne 

Velikost prasitvenih boksov 

 
dolžina: ______ m   
širina: ________ m 

Možnost prostega gibanja svinje v 
prasitvenem boksu 

da, kako: 

ne 

Uporaba nastilja 
da, vrsta nastilja: 

ne 

Ogrevanje pujskov 

Zaprto gnezdo da*  ne 

*Površina zaprtega gnezda: _______ m2 

  Možnost regulacije temperature:  
a) termostat 
b) odpiranje pokrova gnezda 
c) drugo:________________________ 

Način ogrevanja:  
a) talno ogrevanje 
b) infrardeča žarnica 
c) drugo:____________________ 

Način krmljenja svinj  

a) suho 
b) mokro  
c) ad libidum 
d) obročno avtomatsko 
e) ročno 
f) drugo:____________________ 

Oskrba sesnih pujskov 
Samo sesanje pri materah  da  ne 

Napajalno vedro s cucljem  da  ne 



Napajalniki za pujske da  ne 

Dodatno krmljenje v krmilnikih  da* ne 

*Starost ob začetku krmljenja: ___ dni 

Brušenje zobkov da  ne 

Kupiranje repkov da  ne 

Kastracija do 7. dne starosti da  ne 

Ferumizacija da  ne 

Izenačevanje gnezd po številu  da  ne 

Drugo:_________________________ 

Ocena stanja svinj (na dan pregleda) 

Povprečna telesna kondicija 
(ocena od 1 – 5) 

1 – izčrpana – navedite delež takih živali: ___________________ 
2 – suha 
3 – idealna 
4 – debela 
5 – pretirano debela 

Higiensko stanje 
0 – < 10% telesa je umazanega 
1 – 10% do 30% telesa je umazanega 
2 – > 30% telesa je umazanega 

Poškodbe na telesu 

0 – Ni vidnih poškodb 

Vidne poškodbe na telesu: 
1 – poškodbe na glavi (rilec, ušesa) 
2 – poškodbe na prednjem delu telesa (pleče, komolci, 
prednje noge) 
3 – poškodbe na sredinskem delu telesa (rebra, trebuh) 
4 – poškodbe na bokih in repu 
5 – poškodbe zadnjih nog (epi- apofizeoliza) 

PRIPUSTIŠČE 

Intenzivnost osvetlitve (lux)  

Način prezračenja  

a) pasivno,  
razmerje med talno površino in površino odprtin 
namenjenih zračenju: ______________ 

b) aktivno, 
kapaciteta ventilatorjev: _______________ m3/h 

Število obhodov  

Število krmljenj  

Število individualnih stojišč  

Tla v individualnih stojiščih 

a) rešetkasta  
b) polna brez nastilja 
c) polna z nastiljem, vrsta nastilja: ____________ 
d) kombinacija 

Ocena stanja svinj (na dan pregleda) 

Povprečna telesna kondicija 
(ocena od 1 – 5) 

1 – izčrpana – navedite delež takih živali: ___________________ 
2 – suha 
3 – idealna 
4 – debela 
5 – pretirano debela 



Higiensko stanje 
0 – < 10% telesa je umazanega 
1 – 10% do 30% telesa je umazanega 
2 – > 30% telesa je umazanega 

Poškodbe na telesu 

0 – Ni vidnih poškodb 

Vidne poškodbe na telesu: 
1 – poškodbe na glavi (rilec, ušesa) 
2 – poškodbe na prednjem delu telesa (pleče, komolci, 
prednje noge) 
3 – poškodbe na sredinskem delu telesa (rebra, trebuh) 
4 – poškodbe na bokih in repu 
5 – poškodbe zadnjih nog (epi- apofizeoliza) 

ČAKALIŠČE 

Intenzivnost osvetlitve (lux)  

Način prezračenja  

a) pasivno,  
razmerje med talno površino in površino odprtin 
namenjenih zračenju: ______________ 

b) aktivno , 
kapaciteta ventilatorjev: _______________ m3/h 

Skupinski boksi  
(v skico tlorisa vrišite skupinske bokse in 

vnesite dimenzije boksov) 

Število skupinskih boksov: 
Število živali v skupinah/boksih:  
Neovirana talna površina na 

 plemensko svinjo: ________ m2 
 plemensko mladico: _________ m2 

Tla v skupinskih boksih 

a) rešetkasta  
b) polna brez nastilja 
c) polna z nastiljem, vrsta nastilja: ____________ 
d) kombinacija 

Izpust (v skico tlorisa vrišite izpust in 

vnesite dimenzije izpusta) 

ne 

da 
 

Površina izpusta: ______ m2 

_______ m2 na žival 

a. stalni dostop 
b. izmenični dostop 

Tla v izpustu 
a) rešetkasta  
b) polna betonska  
c) drugo: _______________________ 



Krma 

Lastne surovine:  
Popolne krmne mešanice: 
Koncentrati:  
Drugo:  
 
Voluminozna krma: 
 
Način pokladanja voluminozne krme: 

a) v jasli 
b) v korito 
c) na tla 
d) drugo:_____________________________ 

 

Receptura krmnega obroka (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napajanje 
Število napajalnikov na boks: __________ 
Število živali na napajalnik: ____________ 

Položaj napajalnikov 
Višina:  
Lega:  

Pretok vode v napajalnikih  Pretok: ___________ l/min 

Ocena stanja svinj (na dan pregleda) 

Povprečna telesna kondicija 
(ocena od 1 – 5) 

1 – izčrpana – navedite delež takih živali: ___________________ 
2 – suha 
3 – idealna 
4 – debela 
5 – pretirano debela 

Higiensko stanje 
0 – < 10% telesa je umazanega 
1 – 10% do 30% telesa je umazanega 
2 – > 30% telesa je umazanega 

Poškodbe na telesu 

0 – Ni vidnih poškodb 

Vidne poškodbe na telesu: 
1 – poškodbe na glavi (rilec, ušesa) 
2 – poškodbe na prednjem delu telesa (pleče, komolci, 
prednje noge) 
3 – poškodbe na sredinskem delu telesa (rebra, trebuh) 
4 – poškodbe na bokih in repu 
5 – poškodbe zadnjih nog (epi- apofizeoliza) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEKAČI (ODSTAVLJENCI) 
 

VZREJALIŠČE 

% pogina v preteklih 12 mesecih  

Število oddelkov (oddelke vrišete v skico 

tlorisa hleva) 
 

Število živali na oddelek  

Velikost skupin  

Iz koliko gnezd se oblikuje skupina  

Izenačevanje skupin po teži 
da 
ne 

Velikost boksov (bokse vrišete v skico 

tlorisa hleva in vnesite dimenzije boksov) 
Dolžina: 
Širina: 

Neovirana talna površina na tekača _________ m2 

Tla v boksih 

a. rešetkasta  
b. polna brez nastilja 
c. polna z nastiljem, vrsta nastilja: ____________________ 
d. kombinacija 

Nameščenost igral  
Da (navedite kakšnih):__________________ 
Ne 

Intenzivnost osvetlitve (lux)  

Način prezračenja  

a) pasivno,  
razmerje med talno površino in površino odprtin 
namenjenih zračenju: ______________ 

b) aktivno, 
kapaciteta ventilatorjev: _______________ m3/h 

Dodatno ogrevanje 
Talno ogrevanje  
Drugo:  

Napajanje  
Ogrevanje pitne vode da ne 

Število napajalnikov na boks: __________ 
Število živali na napajalnik: ____________ 

Ocena stanja tekačev (na dan pregleda) 

Higiensko stanje 
0 – < 10% telesa je umazanega 
1 – 10% do 30% telesa je umazanega 
2 – > 30% telesa je umazanega 

Poškodbe na telesu 

0 – Ni vidnih poškodb 

Vidne poškodbe na telesu: 
1 – poškodbe na glavi (rilec, ušesa) 
2 – poškodbe na prednjem delu telesa (pleče, komolci, 
prednje noge) 
3 – poškodbe na sredinskem delu telesa (rebra, trebuh) 
4 – poškodbe na bokih in repu 
5 – poškodbe zadnjih nog (epi- apofizeoliza) 

 
 
 
 
 
 
 
 



PITANCI 
 

PITALIŠČE 

% pogina v preteklih 12 mesecih  

Število pitancev na dan pregleda  

Število pitališč – oddelkov (oddelke 

vrišete v skico tlorisa hleva) 
 

Število živali na oddelek  

Velikost boksov v pitališču (bokse 

vrišete v skico tlorisa hleva in vnesite 

dimenzije boksov) 

Dolžina: 
Širina: 

Neovirana talna površina na pitanca _________ m2 

Tla v boksih 

a) rešetkasta  
b) polna brez nastilja 
c) polna z nastiljem, vrsta nastilja: ____________________ 
d) kombinacija 

Nameščenost igral 
Da (navedite kakšnih):__________________ 
Ne 

Izpust (v skico tlorisa vrišite izpust in 

vnesite dimenzije izpusta) 

ne 

da 
 

površina izpusta: ______ m2 

_______ m2 na žival 
a) stalni dostop 
b) izmenični dostop 

Tla v izpustu 
a) rešetkasta  
b) polna betonska  
c) drugo: _______________________ 

Intenzivnost osvetlitve (lux)  

Način prezračenja  

a) pasivno,  
razmerje med talno površino in površino odprtin, 
namenjenih zračenju: ______________ 

b) aktivno, 
kapaciteta ventilatorjev: _______________ m3/h 

Napajanje  
Ogrevanje pitne vode da ne 

Število napajalnikov na boks: __________ 
Število živali na napajalnik: ____________ 

Ocena stanja pitancev (na dan pregleda) 

Higiensko stanje 
0 – < 10% telesa je umazanega 
1 – 10% do 30% telesa je umazanega 
2 – > 30% telesa je umazanega 

Poškodbe na telesu 

0 – Ni vidnih poškodb 

Vidne poškodbe na telesu: 
1 – poškodbe na glavi (rilec, ušesa) 
2 – poškodbe na prednjem delu telesa (pleče, komolci, 
prednje noge) 
3 – poškodbe na sredinskem delu telesa (rebra, trebuh) 
4 – poškodbe na bokih in repu 
5 – poškodbe zadnjih nog (epi- apofizeoliza) 

 
 
 
 
 



ZDRAVSTVENO STANJE ČREDE 
 

Zdravstveno stanje – PLEMENSKE SVINJE ( na dan pregleda) 

Poporodna neješčnost 
a) živali so normalno ješče 
b) posamezne živali so neješče  
c) večina živali je neješčih 

Poporodna letargija 

a) brez znakov letargije 
b) posamezne živali so brezvoljne, se ne zmenijo 

za pujske/dražljaje iz okolja 
c) večina živali je brezvoljnih, se ne zmeni za 

pujske/dražljaje iz okolja 

Mastitisi 
a) ni znakov mastitisa 
b) vnetje vimena - akutno 
c) vnetje vimena – kronično 

Metritisi 

a) ni znakov metritisa 
b) prizadeto splošno stanje živali, prisoten 

izcedek 
c) splošno stanje živali ni prizadeto, prisoten 

izcedek 

Poškodbe vulve 
a) brez vidnih znakov poškodb ali male poškodbe 
b) vidne poškodbe v procesu celjenja 
c) sveže – krvaveče poškodbe 

Izpad črevesa 

a) ni znakov izpada črevesa 
b) svež - pred prasitvijo 
c) svež – po prasitvi 
d) zastaran 

Izpad nožnice 

a) ni znakov izpada maternice 
b) svež – pred prasitvijo 
c) svež – po prasitvi 
d) zastaran 

Izpad maternice 

a) ni znakov izpada maternice 
b) svež – pred prasitvijo 
c) svež – po prasitvi 
d) zastaran 

 Kožne spremembe (poškodbe, vnetja) 

a) brez znakov sprememb 
b) posamezne živali kažejo znake sprememb: 

manj kot 10% kože je vnete, s spremembo 
barve/struktur 

c) posamezne živali kažejo znake sprememb 10% 
ali več kože je vnete, s spremembo 
barve/strukture 

d) večina živali kaže znake sprememb <10% kože 
je vnete, s spremembo barve/strukture 

e) večina živali kaže znake sprememb ˃10% kože 
je vnete, s spremembo barve/strukture 

Šepavost 

a) normalna hoja 
b) opazno šepanje, težave z ravnotežjem 
c) žival ne stopi na obolelo nogo/ ne hodi 

Delež živali, ki šepajo: __________ % 

Predlagan interval pregledov: vsake(ih) _______ 
mesece(v) 

Respiratorne težave 
a) brez znakov obolenja 
b) posamezne živali kihajo/kašljajo 
c) večina živali kiha/kašlja 



Etopatije in tehnopatije 

a) Agresivnost: 
b) Grizenje pregrad, napajalnikov, krmilnikov: 
c) Slinjenje: 
d) Obračanje z jeziki: 
e) Drgnjenje z rilci ob predmete: 
f) Rane na plečkah: 

Preventivni ukrepi  pri plemenskih svinjah 

Vakcinacije (katere, kdaj):  

Zaščita pred zajedavci 
Zunanji zajedavci   da ne 

Notranji zajedavci da ne 

Skupno število posameznih 
zdravljenj/mesec/leto 

 

 

Zdravstveno stanje – SESNI PUJSKI (na dan pregleda) 

Pojav driske  

a) brez znakov driske 
b) posamezni pujski kažejo znake driske 
c) celo gnezdo kaže znake driske 

Kdaj po prasitvi se pojavi?    

Respiratorne težave (kašljanje, kihanje) 
a) brez znakov obolenja  
b) posamezne živali kažejo znake obolenja 
c) večina živali kaže znake obolenja 

Kožne spremembe (infekcije, poškodbe 
zaradi ugrizov, opekline) 

a) brez znakov obolenja 
b) posamezne živali kažejo znake obolenja 
c) večina živali kaže znake obolenja 
 

Artritisi 
a) brez znakov obolenja 
b) posamezne živali kažejo znake obolenja 
c) večina živali kaže znake obolenja 

Razkrečenost 
a) noben pujsek ni razkrečen 
b) 1 pujsek je razkrečen 
c) več pujskov razkrečenih 

Izenačenost pujskov 
a) izenačeni pujski 
b) neizenačeni pujski 

Zakrnelost 
a) naježenost dlake 
b) vidna hrbtenica, bledi 

Preventivni ukrepi pri sesnih pujskih 

Vakcinacije (katere):  

Skupno število posameznih 
zdravljenj/mesec/leto 

 

 

Zdravstveno stanje v vzreji – TEKAČI ( na dan pregleda) 

Pojav driske  

a) brez znakov driske 
b) posamezni tekači kažejo znake driske 
c) cela skupina kaže znake driske 

Kdaj po odstavitvi se pojavi? 

PMWS (sindrom poodstavitvenega hiranja 
PCV2) 

a) brez znakov obolenja 
b) posamezne živali kažejo znake obolenja 
c) večina živali kaže znake obolenja 

Streptokokne infekcije 
a) brez znakov obolenja 
b) posamezne živali kažejo znake obolenja 



c) večina živali kaže znake obolenja 

Stafilokokne infekcije 
a) brez znakov obolenja 
b) posamezne živali kažejo znake obolenja 
c) večina živali kaže znake obolenja 

Glaeserjeva bolezen 
a) brez znakov obolenja 
b) posamezne živali kažejo znake obolenja 
c) večina živali kaže znake obolenja 

Respiratorne težave (kašljanje, kihanje) 
a) brez znakov obolenja 
b) posamezne živali kažejo znake obolenja 
c) večina živali kaže znake obolenja 

Kožne spremembe (infekcije, poškodbe 
zaradi ugrizov) 

a) brez znakov sprememb 
b) posamezne živali kažejo znake obolenja<10% 

kože je vnete, s spremembo barve strukture 
c) posamezne živali kažejo znake obolenja >10% 

kože je vnete, s spremembo barve/strukture 
d) večina živali kaže znake obolenja <10% kože je 

vnete, s spremembo barve strukture 
e) večina živali kaže znake obolenja >10% kože je 

vnete, s spremembo barve/strukture 

Izenačenost tekačev 
a) izenačeni tekači 
b) neizenačeni tekači 

Etopatije in tehnopatije 
a) grizenje repov 
b) grizenje uhljev 
c) sesanje sovrstnikov 

Preventivni ukrepi pri tekačih 

Vakcinacije (katere):  

Zaščita pred zajedavci 
Zunanji zajedavci:    da ne 

Notranji zajedavci: da ne 

Skupno število posameznih 
zdravljenj/mesec/leto 

 
 

 

Zdravstveno stanje  PITANCI 

Pojav driske 

a) brez znakov driske 
b) posamezni pitanci kažejo znake driske 
c) cela skupina kaže znake driske 

Kdaj se pojavi (starost) ? 

Aktinobacilarnapleuropneumonia APP 
a) brez znakov obolenja 
b) posamezne živali kašljajo 
c) večina živali v skupini kašlja 

Enzootskapneumonia 
a) brez znakov obolenja 
b) posamezne živali kašljajo 
c) večina živali v skupini kašlja 

Artritisi (streptokoki, mikoplazma, 
Glaeser) 

a) normalna hoja 
b) opazno šepanje, težave z ravnotežjem 
c) žival ne stopi na obolelo nogo/ ne hodi 

Stafilokokne infekcije 

a) brez znakov obolenja 
b) posamezne živali imajo spremembe na koži 

bokov 
c) večina živali ima spremembe na koži bokov 

Poškodbe na telesu 

a) ni vidnih poškodb 
b) poškodbe na glavi (rilec, ušesa) 
c) poškodbe na prednjem delu telesa (pleče, 

komolci, prednje noge) 



d) poškodbe na sredinskem delu telesa (rebra, 
trebuh, prsa) 

e) poškodbe na zadnjem delu telesa (boki, rep, 
zadnje noge)  

Izpad črevesa 
a) ni znakov izpada črevesa 
b) svež izpad črevesa 
c) zastaran izpad črevesa 

Kožne spremembe (infekcije, poškodbe 
zaradi ugrizov) 

a) brez znakov sprememb 
b) posamezne živali kažejo znake obolenja<10% 

kože je vnete, s spremembo barve strukture 
c) posamezne živali kažejo znake obolenja >10% 

kože je vnete, s spremembo barve/strukture 
d) večina živali kaže znake obolenja <10% kože je 

vnete, s spremembo barve strukture 
e) večina živali kaže znake obolenja >10% kože je 

vnete, s spremembo barve/strukture 

Izenačenost pitancev 
a) izenačeni pitanci 
b) neizenačeni pitanci 

Etopatije in tehnopatije 
a) grizenje repov 
b) grizenje uhljev 
c) grizenje bokov 

Preventivni ukrepi pri pitancih 

Vakcinacije (katere):  

Zaščita pred zajedavci 
Zunanji zajedavci:    da ne 

Notranji zajedavci: da ne 

Skupno število posameznih 
zdravljenj/mesec/leto 

 
 

 



ZAKLJUČKI IN PREDLAGANI UKREPI 
 

PREDLAGANI UKREPI 

Glavne pomanjkljivosti (navedite)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predlagani ukrepi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IZPOLNJEVANJE ZAHTEV UKREPA DOBROBIT ŽIVALI 
 

ZAHTEVA Izpolnjevanje zahteve 

Največje število 
živali na 

gospodarstvu* 

PLEMENSKE SVINJE IN MLADICE, TEKAČI IN PITANCI 

 

 

Z naravno oziroma umetno osvetlitvijo, je zagotovljena osvetlitev vsaj 

50 lux 
da ne np** 

Za preprečevanje vročinskega stresa je zagotovljeno ustrezno 

prezračevanje 
da ne np 

PLEMENSKE SVINJE IN MLADICE 

Plemenskim svinjam in mladicam je zagotovljena možnost stalnega ali 

izmeničnega dostopa do izpusta 
da ne np 

Za plemenske svinje in mladice je v skupinskih boksih zagotovljena 10 

% večja neovirana talna površina na žival od predpisane 
da ne np      

 

V skupinskih boksih je največ 7 plemenskih svinj oziroma mladic na 

en delujoč napajalnik. 
da ne np 

 

Dodatna ponudba voluminozne krme pri restriktivnem krmljenju da ne np 

PLEMENSKE SVINJE 

Zagotavljanje toplotnega ugodja plemenskih svinj in pujskov  da ne np 

Zagotovljeno je preprečevanje izčrpanosti plemenskih svinj v laktaciji da ne np 

TEKAČI  

Za tekače je v skupinskih boksih zagotovljena 10 % večja neovirana 

talna površina na žival od predpisane 
da ne np      

 

PITANCI  

Za pitance je v skupinskih boksih zagotovljena 10 % večja neovirana 

talna površina na žival od predpisane 
da ne np      

 

V boksih je en delujoč napajalnik za največ 10 živali da ne np 

 Pitancem je zagotovljena možnost stalnega ali izmeničnega dostopa do 

izpusta 
da ne np 

*Največje število pri plemenskih svinjah in mladicah je celoten stalež plemenskih svinj in mladic na gospodarstvu (G-

MID-u) pri katerem je zahteva po 10% večji talni površini še izpolnjena. 

**Na gospodarstvu ni te kategorije prašičev na katero se nanaša zahteva – np: ni pogojev. 

 
 
PROGRAM IZDELAL: 

 

ZOOTEHNIK: ___________________________________                              VETERINAR: ___________________________________________ 

           ime in priimek          podpis                žig          ime in priimek            podpis                   žig 

 

 

 

 

Spodaj podpisani nosilec kmetijskega gospodarstva __________________________________, izjavljam, da sem  

           (ime in priimek) 

seznanjen z vsebino in obveznostmi, ki izhajajo iz tega programa. 

 

Podpis nosilca kmetijskega gospodarstva (pooblaščene osebe): ___________________________________________ 


