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PRILOGA:

13570 /
Št.

»Priloga 1: Seznam predpisanih zahtev ravnanja
Kratice S, L in T v stolpcu STOPNJA KRŠITVE pomenijo:
S – srednja stopnja kršitve
L – lažja stopnja kršitve
T – težja stopnja kršitve
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PODROýJE A: Varovanje okolja
I. Predpisane zahteve ravnanja za ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst
PREDPIS EU

ZAHTEVE
zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri
navzkrižni skladnosti

DOMAýI PREDPIS
predpisi Republike
Slovenije, ki povzemajo
zahteve iz predpisov EU

IZVAJANJE ZAHTEV

ZAHTEVE

izvajanje zahtev iz predpisov RS na ravni

zahteve iz predpisov RS, ki

STOPNJA
KRŠITVE

kmetijskega gospodarstva

jih mora izpolnjevati

kršitve zahtev iz

zavezanec in jih preverja

predpisov RS,

kontrolor

izražene z oceno
L

Direktiva Sveta 409/79 (EGS) z

3. þlen

dne 2. aprila 1979 o ohranjanju

1. Glede na zahteve iz þlena 2 države þlanice

prosto živeþih ptic (UL L št. 103 z

sprejmejo potrebne ukrepe za ohranitev,

dne 25. 4. 1979, str. 1)

vzdrževanje ali ponovno vzpostavitev zadostne

Uredba o zavarovanih
prosto živeþih živalskih
vrstah
(Uradni list RS, št. 46/04,
109/04, 84/05, 115/07,
96/08, 36/09 in 102/11)

raznovrstnosti in površine habitatov za vse vrste
Uredba o zavarovanih
prosto živeþih rastlinskih
vrstah
(Uradni list RS, št. 46/04,
110/04, 115/07 in 36/09)

velja, da jim ne sme biti izreþena

1. Pravnomoþna sodba za

pravnomoþna sodba za kaznivo dejanje

kaznivo dejanje ni bila

zaradi kršitev naslednjih predpisov:

izdana.

ptic iz þlena 1.

2009/147/ES Evropskega

2. Ohranjanje, vzdrževanje in ponovno

parlamenta in Sveta z dne 30.

vzpostavljanje biotopov in habitatov vkljuþujejo

novembra 2009 o ohranjanju

zlasti naslednje ukrepe:

prosto živeþih ptic (UL L 20 z dne

(a) ustanovitev zavarovanih obmoþij;

niso lovne – navedene v 4. þlenu Uredbe

26. 1. 2010, str. 7)

(b) vzdrževanje in upravljanje habitatov v skladu z

o doloþitvi divjadi in lovnih dob); to pomeni

ekološkimi zahtevami na zavarovanih obmoþjih in

brez ustreznega dovoljenja ali v neskladju

prvi odstavek 3. þlena, toþka (b)

izven njih;

z izdanim dovoljenjem zavestno

drugega odstavka 3. þlena, prvi,

(c) ponovno vzpostavitev uniþenih biotopov;

poškodovati, zastrupiti, usmrtiti, odvzeti iz

drugi in þetrti odstavek 4. þlena ter

(d) ustvarjanje biotopov.

narave, loviti, ujeti, vznemirjati, uniþevati

– 5., 10., 13. in 14. þlena Uredbe o
zavarovanih prosto živeþih živalskih vrstah
za vrste ptic, ki so zavarovane in so v
Prilogi 1 omenjene uredbe (to so vse, ki

gnezda, zadrževati v ujetništvu, prevažati,
4. þlen
1. Vrste iz Priloge I so predmet posebnih ukrepov
za ohranitev njihovih habitatov, da se zagotovi

100

prenašati, prodati, zamenjevati, ponujati
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odstavka 5. þlena

T

Za vse zavezance iz 3. þlena te uredbe

razveljavljena z Direktivo

toþke (a), (b) in (d) prvega

S

brez ustreznega dovoljenja ali v neskladju

obmoþju razširjenosti. V zvezi s tem se

z izdanim dovoljenjem zavestno uniþevati,

upoštevajo:

zlasti trgati, rezati, ruvati in odvzemati iz
narave, poškodovati ali zbirati te rastline,
ter posedovati te, odvzete iz narave.

(a) vrste, ki jim grozi izumrtje;

za prodajo ali zamenjavo te vrste;

(b) vrste, obþutljive na doloþene spremembe v

– 44. þlena Zakona o divjadi in lovstvu za

svojih habitatih;

vrste ptic, ki so zavarovane; to pomeni

(c) vrste, za katere se šteje, da so redke, ker so

kršiti prepovedi pri lovu na vrste ptic, ki so

njihove populacije
majhne ali pa so omejeno lokalno razširjene;
(d) druge vrste, ki zahtevajo posebno pozornost
zaradi posebne narave svojih habitatov. Kot
osnova za vrednotenje se upoštevajo trendi in
nihanja populacijskih nivojev. Države þlanice
razvrstijo zlasti ozemlja, ki so glede na število in
velikost najprimernejša, kot posebna obmoþja
varstva za ohranjanje teh vrst, upoštevaje
varstvene zahteve teh vrst na geografskem
obmoþju morja in kopnega, kjer se uporablja ta
direktiva.

Zakon o divjadi in lovstvu
(Uradni list RS, št. 16/04,
120/06 – odl. US in 17/08)
Uredba o doloþitvi divjadi
in lovnih dob
(Uradni list RS, št. 101/04)

zavarovane;
– 44. þlena Zakona o divjadi in lovstvu, 1.
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preživetje in razmnoževanje teh vrst na njihovem

þlena, 24. toþke, ne glede na vrsto živali,
to pomeni uporabljati pasti stopalke in
pasti, ki ne omogoþajo selektivnega lova;
– 4. þlena Uredbe o doloþitvi divjadi in
lovnih dob za ptice; to pomeni zunaj lovne
dobe loviti lovne vrste ptic;
– 4. in 9. þlena Uredbe o zavarovanih
prosto živeþih rastlinskih vrstah za
rastline, ki so zavarovane in so v poglavju
A Priloge omenjene uredbe; to pomeni

2. Države þlanice sprejmejo podobne ukrepe za
redno pojavljajoþe se selitvene vrste, ki niso
navedene v Prilogi I, upoštevaje njihovo potrebo
po varstvu na geografskem obmoþju morja in

prezimovanje ter poþivališþa na njihovih selitvenih
poteh. Države þlanice zato posvetijo posebno
pozornost varovanju mokrišþ ter zlasti mokrišþ
mednarodnega pomena.
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njihova obmoþja za razmnoževanje, goljenje in

Št.

kopnega, kjer se uporablja ta direktiva, kar zadeva

Stran
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pobude za usklajevanje, potrebno za zagotovitev,

velja, da jim ne sme biti izreþena

da obmoþja, predvidena v odstavkih 1 in 2, tvorijo

pravnomoþna odloþba ali sodba za

jasno celoto, ki izpolnjuje varstvene zahteve teh

prekršek zaradi kršitev v prejšnjem stolpcu

vrst na geografskem obmoþju morja in kopnega,

navedenih predpisov.

4. V zvezi z obmoþji varstva iz odstavkov 1 in 2
države þlanice sprejmejo primerne ukrepe, da ne
pride do onesnaženja ali poslabšanja stanja
habitatov ali kakršnih koli motenj, ki v taki meri
vplivajo na ptice, da bi bilo to pomembno glede na
cilje tega þlena. Države þlanice si prizadevajo, da
ne bi prišlo do onesnaženja ali poslabšanja stanja
habitatov tudi izven teh obmoþij varstva.

ali sodba za prekršek ni
bila izdana.

50
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kjer se uporablja ta direktiva.

2. Pravnomoþna odloþba

Št.

Za vse zavezance iz 3. þlena te uredbe
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informacije, tako da lahko sprejme primerne

Stran

3. Države þlanice predložijo Komisiji vse ustrezne

5. þlen Direktive 79/409/EGS zahteva, da države
þlanice prepovejo (razen kadar je izdano ustrezno
dovoljenje in razen kadar se lovijo lovne vrste ptic
v þasu lovne dobe v skladu s þlenom 7 omenjene
direktive) za vse prosto živeþe vrste ptic namerno
ubitje ali ujetje s kakršno koli metodo, uniþenje ali
poškodovanje gnezd in jajc ali odstranjevanje
gnezd, odvzem jajc iz narave in zadrževanje teh
jajc, namerno vznemirjanje ptic, zlasti v þasu
razmnoževanja in vzreje mladiþev, in zadrževanje
teh ptic.
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PREDPIS EU

ZAHTEVE
zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri navzkrižni skladnosti

DOMAýI PREDPIS
predpisi Republike
Slovenije, ki povzemajo
zahteve iz predpisov EU

IZVAJANJE ZAHTEV

ZAHTEVE

STOPNJA KRŠITVE

izvajanje zahtev iz predpisov RS na

zahteve iz predpisov RS, ki

kršitve zahtev iz predpisov

ravni kmetijskega gospodarstva

jih mora izpolnjevati

RS, izražene z oceno

zavezanec in jih preverja

L

S

T

-

-

-

kontrolor
-

-

-

-

-
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II. Predpisane zahteve ravnanja za podzemne vode

Št.
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III. Predpisane zahteve ravnanja za odpadno blato
ZAHTEVE
zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri
navzkrižni skladnosti

1. Blato iz þlena 2(a)(i) se sme uporabljati v
kmetijstvu samo v skladu s to direktivo.
2. Brez poseganja v direktivi 75/442/EGS in
78/319/EGS:
– se blato iz þlena 2(a)(ii) sme uporabljati v
kmetijstvu pod pogoji, za katere zadevna
država þlanica meni, da so nujni za varovanje
zdravja ljudi in okolja,
– se blato iz þlena 2(a)(iii) sme uporabljati v
kmetijstvu samo, þe je zadevna država þlanica
s predpisi uredila njegovo uporabo.
2(a). þlen
(i) odpadno blato iz þistilnih naprav za þišþenje
odpadnih vod iz gospodinjstev ali komunalnih
odpadnih vod in iz drugih þistilnih naprav za
þišþenje odpadnih vod podobne sestave, kot so
odpadne vode iz gospodinjstev in komunalne
(ii) odpadno blato iz pretoþnih greznic in drugih
podobnih naprav za þišþenje odpadnih voda;
(iii) odpadno blato iz þistilnih naprav, ki niso

STOPNJA KRŠITVE

zahteve iz predpisov RS, ki jih mora

kršitve zahtev iz predpisov RS,

kmetijskega gospodarstva

izpolnjevati zavezanec in jih preverja

izražene z oceno

kontrolor

L

S

T

2. þlen
(uporaba)
(1) Blato iz komunalnih þistilnih naprav,
malih komunalnih þistilnih naprav ali
skupnih þistilnih naprav se sme uporabljati
v kmetijstvu kot gnojilo samo v skladu s to
uredbo.
(2) Blato iz þistilne naprave, ki ni
komunalna þistilna naprava, mala
komunalna þistilna naprava ali skupna
þistilna naprava, se lahko uporablja kot
gnojilo v kmetijstvu, þe je obdelano v
skladu s predpisom, ki ureja obdelavo
biološko razgradljivih odpadkov.
(3) Za ravnanje z blatom iz prvega in
tretjega odstavka tega þlena, ki ni uporaba
blata za gnojilo v kmetijstvu, se uporablja
predpis, ki ureja obdelavo biološko
razgradljivih odpadkov, ali þe se blato ne
obdeluje s postopki biološke razgradnje,
predpis, ki ureja ravnanje z odpadki.
6. þlen
(pogoji za uporabo blata v kmetijstvu)
(1) Oseba, ki namerava blato iz
komunalne þistilne naprave, male
komunalne þistilne naprave, skupne
þistilne naprave ali druge þistilne naprave
sama uporabiti v kmetijstvu ali ga dati v
promet zaradi uporabe v kmetijstvu, mora
zagotoviti njegovo obdelavo.
(2) Obdelava blata iz prejšnjega odstavka
je aerobna ali anaerobna obdelava blata v

3. Za uporabo komposta ali digestata

100

1. razreda kakovosti, ki ni proizvod na
kmetijskih površinah (za potrebe te
uredbe samo, þe vsebujejo blato
komunalnih þistilnih naprav) iz Uredbe
o predelavi biološko razgradljivih
odpadkov je bilo izdano
okoljevarstveno dovoljenje
4. Kompost ali digestat 1. razreda
kakovosti, ki ni proizvod (za potrebe te

50

100

uredbe samo, þe vsebujejo blato
komunalnih þistilnih naprav), se na
kmetijskih površinah uporablja v skladu

na

z okoljevarstvenim dovoljenjem

vodovarstve
nih obmoþjih
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odpadne vode;

ZAHTEVE

izvajanje zahtev iz predpisov RS na ravni
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3. þlen

3. þlen

Uredba o uporabi blata
iz komunalnih þistilnih
naprav v kmetijstvu
(Uradni list RS, št.
62/08)

IZVAJANJE ZAHTEV

Št.

Direktiva
Sveta
86/278/EGS z dne
12. junija 1986 o
varstvu
okolja,
zlasti tal, kadar se
blato iz þistilnih
naprav uporablja v
kmetijstvu (UL L št.
181 z dne 4. 7.
1986,
str.
6),
zadnjiþ
spremenjena
z
Uredbo (ES) št.
219/2009
Evropskega
parlamenta
in
Sveta z dne 11.
marca 2009 (UL L
št. 87 z dne 31. 3.
2009, str. 109)

DOMAýI PREDPIS
predpisi Republike
Slovenije, ki povzemajo
zahteve iz predpisov EU

13574 /

PREDPIS EU

Uredba o predelavi
biološko razgradljivih
odpadkov in uporabi
odpadkov ali digestata
(Uradni list RS, št.
99/13)

Uradni list Republike Slovenije

skladu s predpisom, ki ureja obdelavo
biološko razgradljivih odpadkov, þe
zagotavlja, da obdelano blato izpolnjuje
zahteve za 1. ali 2. razred okoljske
kakovosti komposta ali pregnitega blata iz
tega predpisa.
(3) Obdelava blata iz prvega odstavka
tega þlena je tudi katera koli kemiþna ali
toplotna obdelava ali dolgoroþno
skladišþenje blata ali katera koli druga
obdelava, ki zagotavlja aerobni ali
anaerobni obdelavi blata enakovredno
stabilizacijo, higienizacijo in izpolnjevanje
zahtev za okoljsko kakovost.
(4) Za obratovanje naprave za obdelavo
blata iz prejšnjega odstavka je treba
pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za
predelavo odpadkov po postopku z
oznako R3 v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki. Za predelavo
odpadkov po postopku z oznako R3 šteje
tudi priprava blata za njegovo predelavo v
gnojilo.

navedene v (i) in (ii)]

20. þlen
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek
vlagatelju
vloge
za
pridobitev
okoljevarstvenega dovoljenja ni treba
izpolnjevati pogoja, ki se nanaša na
registracijo
za
izvajanje
dejavnosti
obdelave odpadkov v skladu s predpisom,
ki ureja odpadke, þe gre za uporabo
komposta ali digestata v skladu s 25. ali
26. þlenom te uredbe.

Št.

(okoljevarstveno dovoljenje)
(1) Uporabnik komposta ali digestata
lahko uporablja kompost ali digestat v
skladu z 25. ali 26. þlenom, þe ima
okoljevarstveno dovoljenje v skladu s
predpisom, ki ureja odpadke.

Stran
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IV. Predpisane zahteve ravnanja za nitrate

zadnjiēspremenjenazUredbo(ES)št.
1137/2008Evropskegaparlamentain
Svetazdne22.oktobra2008(ULLšt.
311zdne21.11.2008,str.1)

IZVAJANJEZAHTEV

ZAHTEVE

zahteveizpredpisovEU,kise
upoštevajoprinavzkrižni
skladnosti

predpisiRS,kipovzemajo
zahteveizpredpisovEU

izvajanjezahtevizpredpisovRS
naravnikmetijskega
gospodarstva

zahteveizpredpisovRS,kijih
moraizpolnjevatizavezanecinjih
preverjakontrolor

4.ēlen

Uredbaovarstvuvoda
predonesnaževanjemz
nitratiizkmetijskihvirov
(UradnilistRS,št.113/09
in05/13)

3.ēlen

5.Tekoēaorganskagnojilasene
uporabljavobdobjuprepovedi.

1.Državeēlanicezazagotovitev
splošneravnivarstvapred
onesnaževanjemzavsevodev
dvehletihponotifikacijite
direktivesprejmejonaslednje
ukrepe:



(a)izdelajokodeksalikodekse
dobrekmetijskeprakse,kijih
bodokmetjeizvajaliprostovoljno
innajbivkljuēevalidoloēbe,ki
zajemajovsajtoēkeizPrilogeIIA.

4.in5.ēlen


5.ēlen
1.Državeēlanicezauresniēitev
ciljevizēlena1vdvehletihpo
prvemimenovanjuizēlena3(2)
alivenemletuodvsakega
dodatnegaimenovanjaizēlena
3(4)izdelajodelovneprograme
zaimenovanaranljivaobmoēja.

Zaradivarstvavodapred
onesnaževanjemznitratiiz
kmetijskihvirovjecelotno
obmoējeRepublikeSlovenije
opredeljenokotranljivo
obmoēje.
8.ēlen

kršitvezahtevizpredpisovRS,izraženezoceno
L
S

50

T

(1)Gnojenjestekoēimi
organskimignojilijena
kmetijskihzemljišēih
prepovedanood15.novembra
do15.februarja.
(2)Negledenaprejšnji
odstavekjegnojenjestekoēimi
organskimignojilinakmetijskih
zemljišēihbrezzeleneodejev
katastrskihobēinah,doloēenih
vPrilogi2,kijesestavnidelte
uredbe,prepovedanood1.
decembrado31.januarja.

(b)ukrepov,kisojihdržave
ēlanicepredpisalevkodeksu(Ͳih)

(4)asovneprepovediiz
prvegaodstavkategaēlenane

Uradni list Republike Slovenije

(a)ukrepovizPrilogeIII;

(3)Negledenaprviodstavek
tegaēlenajegnojenjes
tekoēimiorganskimignojilina
kmetijskihzemljišēihnad
nadmorskovišino800m
prepovedanood15.novembra
do1.marca.

4.Delovniprogramiseizvedejov
štirihletihodizdelaveinso
sestavljeniiznaslednjih
obvezujoēihukrepov:

Minister,pristojenzakmetijstvo,
lahkodovolipodaljšanjeobdobja
gnojenjastekoēimiorganskimi
gnojilizanajveētridesetdniob
upoštevanjunepredvidenihali
izjemnihrazmer.

STOPNJA KRŠITVE
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(ULLšt.375zdne31.12.1991,str.
1),

DOMAIPREDPIS

Št.

DirektivaSveta91/676/EGSzdne12.
decembra1991ovarstvuvodapred
onesnaževanjemznitratiiz
kmetijskihvirov

ZAHTEVE

13576 /

PREDPISEU



(5)Negledenaprviindrugi
odstavektegaēlenalahko
minister,pristojenza
kmetijstvo,dovolipodaljšanje
obdobjagnojenjastekoēimi
organskimignojilizanajveē
tridesetdninaprizadetih
obmoējih,ēegreza
nepredvidenealiizjemne
okolišēinezaradipoplavinso
bilakmetijskazemljišēa
poplavljenaintlazasiēenaz
vodovobdobjudvajsetihdni
predzaēetkomprepovediiz
prvegaindrugegaodstavka
tegaēlenaterzatorazvozgnojil
ingnojenjevpredpisanihrokih
nistabilamogoēa.

PRILOGAII
KODEKS(ͲI)DOBREKMETIJSKE
PRAKSE
A.Kodeksalikodeksidobre
kmetijskeprakse,katerihciljje
zmanjšationesnaževanjeznitrati
inkiupoštevajorazmerev
razliēnihregijahSkupnosti,najbi
vsebovalidoloēbe,kivkljuēujejo
naslednjetoēke,ēeso
pomembne:
1.obdobja,kojevnosgnojilvtla
neprimeren;
2.vnosgnojilvtlanastrmih
poboējih;
3.vnosgnojilvtla,nasiēenaz
vodo,poplavljena,zmrznjenaali
pokritassnegom;







8.aēlen

6.Hlevskignojseneuporabljav
obdobjuprepovedi.

(1)Gnojenjeshlevskimgnojem
jenanjivahprepovedanood1.
decembrado15.februarja.

Stran

(2)Negledenadoloēbo
prejšnjegaodstavkajegnojenje
shlevskimgnojemnanjivah
dovoljenotudiod1.decembra
do15.februarja,ēevremenske
intalnerazmereomogoēajo
zimskoobdelavotalinēeje
hlevskignojzaorannajpozneje

50
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5.zmogljivostinzgradboposod
zaskladišēenježivinskihgnojil,
vkljuēnozukrepiza
prepreēevanjeonesnaževanja
vodespovršinskimodtokomin
pronicanjemtekoēin,kivsebujejo
živinskagnojila,inodplak,
nastalihprishranjevanju
rastlinskihmaterialov,kotje
silaža,vpodzemnevodein



Št.

4.pogojezavnosgnojilvtlablizu
vodotokov;
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veljajozagnojenjestekoēimi
organskimignojilinakmetijskih
zemljišēihzzelenoodejov
katastrskihobēinah,doloēenih
vPrilogi2teuredbe.

dobrekmetijskeprakse,izdelanih
skladnosēlenom4,razentistih,
kisobilinadomešēenizukrepiiz
PrilogeIII.

13577

vtrehdneh.










PRILOGAIII
UKREPI,KIJIHJEPOLENU
5(4)(a)TREBAVKLJUITIV
DELOVNEPROGRAME
1.Ukrepivkljuēujejopravilav
zveziz:

113 / 30. 12. 2013



Št.



13578 /

6.postopkezavnosvtla,
vkljuēnosstopnjoin
enakomernostjonanosa
mineralnihinživinskihgnojil,pri
katerihboizgubahranilvvodo
ostalanasprejemljiviravni.

Stran

površinskovodo;

1.obdobji,kojevnosnekaterih
vrstgnojilvtlaprepovedan;
2.zmogljivostmiposodza

Uradni list Republike Slovenije
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skladišēenježivinskihgnojil;
zmogljivostmorabitiveējaod
tiste,kijepotrebnaza
skladišēenjemednajdaljšim
obdobjem,vkateremjevnosv
tlanaranljivem





9.ēlen

7.Vobdobjuprepovedisene
gnojizmineralnimignojili,ki
vsebujejodušik,razenēesegnoji
kmetijskerastlinevrastlinjakih.



8.Vobdobjuprepovedisene
gnojioziminezmineralnimi
gnojili,kivsebujejodušik.









50

100

obmoējuprepovedan,razen
kadarsepristojnemuorganu
lahkodokaže,dabokakršnakoli
koliēinagnojil,kipresega
dejanskozmogljivost
skladišēenja,odstranjenana
naēin,kineboškodovalokolju;
3.omejitvijovnosagnojilvtla,ki
jeskladnazdobrokmetijsko
praksoinupoštevaznaēilnosti
ranljivegaobmoēja,zlasti:
(a)razmerevtleh,tiptalinnagib;
(b)podnebnerazmere,padavine
innamakanje;
(c)rabozemljišēinkmetijsko
prakso,vkljuēnoskolobarjenjem;
tertemeljinaravnotežjumed:

–koliēinidušikavtlehvtrenutku,
kogaposevekzaēneizrabljativ
znatnimeri(preostalakoliēinaob
koncuzime),

(2)Negledenadoloēbo
prejšnjegaodstavkajegnojenje
oziminzmineralnimignojili,ki
vsebujejodušik,prepovedano
od1.decembrado15.
februarja.

–preskrbizdušikomprekoneto
mineralizacijezalogorganskega

10.ēlen

na

Stran

(1)Gnojenjezorganskimiin

9.Organskainmineralnagnojila
seneuporabljajonapoplavljenih
tleh,natleh,nasiēenihzvodo,na

50

113 / 30. 12. 2013 /

(ii)preskrboposevkovzdušikom
iztalinzgnojenjem,kiustreza:



Št.

(i)predvidljivopotreboposevkov
podušikuin

(1)Gnojenjezmineralnimi
gnojili,kivsebujejodušik,je
prepovedanood15.novembra
do1.marca,razenēegreza
gnojenjekmetijskihrastlinv
rastlinjakih.



13579

Takoliēinanahektarjekoliēina
gnojila,kivsebuje170kgN.
3.Državeēlanicelahkoizraēunajo
koliēineizodstavka2napodlagi
številaživali.






10.ēlen
(2)Nastrmihzemljišēih,kjer
obstajanevarnostodtekanja
tekoēihorganskihgnojilv
površinskevode,jetreba
odmerketekoēihorganskih
gnojilrazdelitivveēdelovtako,
daposamezniodmerekne
presega80kgN/ha.
(3)Polegzahtevizprejšnjega
odstavkajetrebananjivah,ki
sonastrmihzemljišēih,
nagnjenihkpovršinskim
vodam,pripoljšēinahs
poēasnimspomladanskim
razvojem(koruza,pesa)ob
gnojenjustekoēimiorganskimi
alimineralnimignojili,ki
vsebujejodušik,zagotoviti
enegaodnaslednjihukrepov:

–mednjivoinpovršinskovodo
morabitinajmanj15mširok

Zapotrebesledenjapredpisanim
najveējimodmerkomdušikaob
posameznemgnojenjusevodi
evidencaovrsti,koliēiniinoēasu
uporabetekoēegaorganskega
gnojila.

Evidencase
nevodi
ažurno

20

Evidencase
nevodi

Odmerekje
presežen





50


100


Zahtevavodenjaevidenceovrsti,
koliēiniinēasuuporabetekoēega
organskegagnojilaveljaleza
kmetijskagospodarstva,ki
uporabljajotakšnagnojilana
GERKͲihspovpreēnimnagibom
nad20%,nakaterihobstaja
nevarnostodtekanjatekoēih
organskihgnojilvpovršinske
vode.


Uradni list Republike Slovenije

–njivamorabitirazmejenas
preēnimiozelenjenimipasovi,
kiprepreēujejoodplavljanje
gnojil,ali

10.Nakmetijskihgospodarstvih,
kiobdelujejoGERKͲes
povpreēnimnagibomnad20%,
nakaterihobstajanevarnost
odtekanjatekoēihorganskih
gnojilvpovršinskevode,
odmerekdušikaobposameznem
gnojenjunepreseže80kg/ha.

113 / 30. 12. 2013

2.Tiukrepibodozavsak
kmetijskialiživinorejskiobrat
zagotovili,dakoliēinaživinskega
gnojila,vnesenegavtlavsako
leto,tudiprekoživalisamih,ne
bopresegalanatanēnodoloēene
koliēinenahektar.

vodovarstvenih
obmoējih

Št.

–dodanimdušikovimspojinamz
mineralnimiindrugimignojili.

tleh,prekritihssnežnoodejo,in
nazamrznjenihtleh.

13580 /

–dodanimdušikovimspojinamz
živinskimignojili,

mineralnimignojilije
prepovedanonapoplavljenih
tleh,natleh,nasiēenihzvodo,
natleh,prekritihssnežno
odejo,innazamrznjenihtleh.

Stran

dušikavtleh,

–njivamorabitiobdelana
preēnonastrminoali
–njivamorabitiprekozime
prekritazzelenoodejo.





50

11. Na kmetijskih zemljišēih z
rabonjivaspovpreēnimnagibom
nad 20 %, na katerih obstaja
nevarnost odtekanja tekoēih
organskih ali mineralnih gnojil v
površinske vode,  se pri
poljšēinah
s
poēasnim
spomladanskim
razvojem
(koruza, pesa) uporablja tekoēa
organska ali mineralna gnojila, ki
vsebujejodušik,lenanjivah,kjer
jezagotovljenedenodnaslednjih
ukrepov:

100

na
vodovarstvenih
obmoējih
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paszemljišēa,poraselzzeleno
odejoalidrugimikmetijskimi
rastlinami,razenpoljšēinamis
poēasnimspomladanskim
razvojemali

– njiva mora biti razmejena s
preēnimi ozelenjenimi pasovi, ki
prepreēujejo odplavljanje gnojil,
ali
– med njivo in površinsko vodo
morabitinajmanj15mširokpas
zemljišēa, porasel z zeleno odejo
alidrugimikmetijskimirastlinami,
razen poljšēinami s poēasnim
spomladanskimrazvojemali
–njivamorabitiobdelanapreēno
nastrminoali

Št.

– njiva mora biti preko zime
prekritazzelenoodejo.

.
11.ēlen

20

50

100

do20%

20,1do80
%

veēkot80%

pasu

pasu

Stran

(4)Obvodotokihje
prepovedanvnosgnojilna
priobalnihzemljišēihvtlorisni
širini,doloēenizzakonom,ki

12.Obvodotokihsenegnojiv
tlorisniširini5modvodotokov2.
redain15modvodotokov1.
reda.
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(1)Živinskagnojilainbioplinska
gnojevka,ēetuditanevsebuje
živinskihgnojil,semorajo
skladišēitivzbiralnikihtekoēih
živinskihgnojil,nagnojišēihali
vdrugihvodotesnihobjektih(v
nadaljnjembesedilu:skladišēa
zaživinskagnojila).Skladišēaza
živinskagnojilamorajobiti
umešēenavprostortergrajena
inupravljanatako,danepride
donenadzorovanegaiztekanja
inonesnaženjavodealital.Biti
morajovodotesna,stabilnain
odpornaprotimehanskim,
toplotnimalikemiēnim
vplivom.Skladišēazaživinska
gnojilamorajobitiredno
vzdrževana.Obpoškodbahje
trebaživinskagnojilaali
bioplinskognojevkohitroin
varnouporabitialiskladišēiti
drugjetako,danepridedo
onesnaževanjavodealital.

50

100
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(2)Pretoēnikanaliincevovodi,
kipovezujejohleveinskladišēa
zaživinskagnojilaaliskladišēa
zaživinskagnojilamedseboj,
morajobitivodotesni,stabilni,
nepremiēniinodporniproti
mehanskim,toplotnimali
kemiēnimvplivom.Pretoēni
kanaliincevovodimorajobiti
rednovzdrževani.Pri
poškodbahkanalaalicevovoda
pretakanjetekoēihorganskih
gnojilnidovoljeno..
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13.Povizualniocenisoskladišēni
prostorizaživinskagnojilain
bioplinskognojevkoizdelani
tako,dajeprepreēenoizlivanje,
izpiranjealiodtekanjeizcedkovv
površinskealipodzemnevodeali
okolje.

Št.

12.ēlen

pasu

13582 /



Stran

urejavode.

(3)Zmogljivostskladišēaza
živinskagnojilamorabiti
prilagojenašteviluinvrstiživali
nakmetijskemgospodarstvuin
morazagotavljatiskladišēne
zmogljivostizanajmanj
šestmeseēnoskladišēenje.
Najmanjšepotrebne
zmogljivostiskladišēzaživinska
gnojilasodoloēenev
preglednici3izPriloge1te
uredbe.ekmetijsko
gospodarstvonimadovolj
velikegaskladišēazaživinska
gnojila,lahkomanjkajoēe
zmogljivostinajame,karmora
bitiizkazanoznajemno
pogodbo.


Nakmetijskemgospodarstvuso
manjšeskladišēnezmogljivostiod
predpisanih,kerkmetijsko
gospodarstvoživinskagnojila
predelujeinjihvrazliēnihoblikah
prodajanatrgu,alikerživinska
gnojilaodstranjujepopredpisih,
kiurejajoravnanjezodpadki,kar
jeizkazanosPrilogo3Uredbeo
varstvuvodapred
onesnaževanjemznitratiiz
kmetijskihvirov,zevidenēnimi
listialidrugimiknjigovodskimi
listinami,izkaterihjerazvidna
tudikoliēinapredelanih,prodanih
alidrugaēeodstranjenihživinskih
gnojil

20

50

100

do5%

5,1–50%
manjša
zmogljivost

veēkot50%

manjša
zmogljivost

manjša
zmogljivost

Št.

113 / 30. 12. 2013 /
Stran

(4)esenakmetijskem
gospodarstvuuporabljajo
razliēninaēinizbiranjaživinskih
gnojil,senajmanjšepotrebne
zmogljivostiskladišēzaživinska
gnojila,kisodoloēenev
preglednici3izPriloge1te
uredbe,ustreznopreraēunajo.
eserazliēninaēinizbiranja
živinskihgnojiluporabljajoza
razliēnevrstealikategorije
rejnihživali,sepotrebepo
zmogljivostihzagnojevko,
gnojnicoalihlevskignoj
raēunajozavsakovrstoali
kategorijoživaliposebejinse
nakoncuseštejejo.ese
izloēkiistekategoriježivali
zbirajonarazliēnenaēine(npr.
gnojevkanahodnikuobkrmilni
miziinglobokinastilna
ležalnemprostoru),potem

14.Kmetijskogospodarstvoima
zadostneskladišēnezmogljivosti
zaživinskagnojilainbioplinsko
gnojevko.
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12.ēlen

13583

Št.
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(8)Prirejiživali,kisepasejo
osemmesecevaliveē,nitreba
zagotavljatiskladišēnih
zmogljivosti,kijihdoloēa
preglednica3izPriloge1te
uredbe.Vtemprimerujetreba
zavsakmesecbivanjaživaliv
hlevuzagotovitišestino
zmogljivosti,kisodoloēenev
preglednici3izPriloge1te
uredbe.

13584 /

(7)Prirejinaglobokemnastilu
sehlevskignojlahkoskladišēi
tudivhlevu.Vtemprimeruse
zahtevanazmogljivostskladišē
zaživinskagnojilaiztretjega
odstavkategaēlenazmanjšaza
prostorninoskladišēavhlevu.

Stran

morakombinacijavsehnaēinov
skladišēenjaživinskihgnojil
zadostitipotrebnim
zmogljivostimizpreglednice3
izPriloge1teuredbe.

(9)Skladišēezagnojnicoali
gnojevkonipotrebno,ēezaradi
posebnihnaēinovrejein
skladišēenjagnojaznastilom
gnojevkaalignojnicane
nastajata.
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(10)Negledenadoloēbe
tretjegaodstavkategaēlenaso
lahkozmogljivostiskladišēza
živinskagnojilatudimanjše,
kakorsodoloēenevpreglednici
3izPriloge1teuredbe,ēe
kmetijskogospodarstvo
živinskagnojilapredelujeinjih
vrazliēnihoblikahprodajana
trgualiēeživinskagnojila
odstranjujepopredpisih,ki

(11)Negledenadoloēbe
tretjegaodstavkategaēlenaje
naobmoējukatastrskihobēiniz
Priloge2teuredbetreba
zagotovitiskladišēne
zmogljivostizanajmanjštiri
mesece,karpomenidve
tretjiniskladišēnihzmogljivosti,
kakorsodoloēenevpreglednici
3izPriloge1teuredbe.«.
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urejajoravnanjezodpadki,kar
morabitiizkazanoz
evidenēnimilistialidrugimi
knjigovodskimilistinami,iz
katerihmorabitirazvidnatudi
koliēinapredelanih,prodanih
alidrugaēeodstranjenih
živinskihgnojil.

12.aēlen

–60kgdušikapriprašiēihin
–20kgdušikapriperutniniin
kuncih.

Stran

(2)Negledenadoloēbe
prejšnjegaodstavkamorabiti
skladišēenježivinskihgnojil

113 / 30. 12. 2013 /

–120kgdušikaprigovedu,
drobniciinkonjih,

Št.

(1)Doloēbeprejšnjegaēlenase
neuporabljajozakmetijska
gospodarstva,nakaterih
skupnaletnakoliēinadušikaiz
živinskihgnojilnepresega150
kginnakaterihletnakoliēina
dušikaizživinskihgnojil,kiga
prispevajoposameznevrstein
kategorijerejnihživali,ne
presegajo:

13585

13586 /
Št.
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(3)Doloēbetegaēlenasene
uporabljajozanaēinerejez
zbiranjemgnojevke.«.

Stran

urejenotako,dajeprepreēeno
izlivanje,izpiranjealiodtekanje
izcedkovgnojnicealiizcedkov
hlevskegagnojavpovršinske
alipodzemnevodealiokolje.
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(5)Uležanhlevskignojselahko
zaēasnoshranjujena
kmetijskemzemljišēuv
uporabi,vendarnedljekakor
dvamesecazobveznomenjavo
lokacijevsakoleto.Zaēasno
shranjevanjeuležanega
hlevskegagnojamorabitiod
tekoēihalistojeēihvoda
oddaljenonajmanj25m.
(6)Zaēasnoshranjevanje
uležanegahlevskegagnojaje
prepovedanovrazdalji100m
odobjektazazajempitne
vode,kijevkljuēenvsistem
javneoskrbespitnovodo,ēe
zaobmoējeokolitegaobjektas
posebnimipredpisinidoloēen
vodovarstvenirežim.

15.Uležanhlevskignojse
zaēasnoshranjujenaGERKͲih,da
sevodeneonesnažujejo.



50

100
na
vodovarstvenem
obmoēju
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12.ēlen

Št.

113 / 30. 12. 2013 /
Stran

13587

50

100

do5%
presežka

5,1–20%
presežka

veēkot20%
presežka

Št.

113 / 30. 12. 2013

Zakmetijskagospodarstva,ki
premešēajosvoježivalina
planinealiskupnepašnike,se
koliēinagnojilmed
prebivanjemnaplaninahali
skupnihpašnikihneupošteva
nasamemgospodarstvu.

Kmetijskogospodarstvo,na
kateremnastajajoživinskagnojila
vkoliēinah,kipresegajodovoljeni
letnivnosdušika,imazaoddane,
prodanealinadrugnaēin
odstranjeneviškeživinskihgnojil
izpolnjenobrazecizPriloge3
Uredbeovarstvuvodapred
onesnaževanjemizkmetijskih
virov.

20

13588 /

(1)Naobmoējuiz3.ēlenate
uredbeletnivnosdušikaiz
živinskihgnojilnesme
presegati170kgN/ha
kmetijskihzemljišēvuporabi
naravnikmetijskega
gospodarstva.

16.Nakmetijskemgospodarstvu
letnivnosdušikaizživinskih
gnojilnepresega170kgN/ha
kmetijskihzemljišēvuporabi.

Stran

5.ēlen

6.ēlen
(1)Kmetijskogospodarstvo,na
kateremnastajajoživinska
gnojilavkoliēinah,kipresegajo
dovoljeniletnivnosdušikaiz
prvegaodstavkaprejšnjega
ēlena,morazagotoviti:
–oddajopresežkovživinskih
gnojildrugimuporabnikom
kmetijskihzemljišē,
–predelavopresežkovživinskih
gnojilinnjihovoprodajona
trguvrazliēnihoblikahali

(2)Koliēinaoddanega,
prodanegaalinadrugnaēin
odstranjenegadušikaiz
živinskihgnojilseizraēunana

Uradni list Republike Slovenije

–odstranitevpresežkov
živinskihgnojilnadrugnaēinv
skladuspredpisi,kiurejajo
ravnanjezodpadki.
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podlagivsebnostidušikav
živinskihgnojilihizpreglednice
2Priloge1teuredbealina
podlagianalizedušikavteh
gnojilih.
(3)Koliēinaoddanih,prodanih
alinadrugnaēinodstranjenih
živinskihgnojilmorabiti
izkazananaobrazcuizPriloge3
teuredbe.

6.aēlen
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20

Št.

(1)Kmetijskogospodarstvo,ki
uporabljakupljenaaliizven
lastnegakmetijskega
gospodarstvapridobljena
živinskaalidrugaorganska
gnojila,morakoliēino
kupljenegaaliizvenlastnega
kmetijskegagospodarstva
pridobljenegagnojilaizkazati
naobrazcuiztretjegaodstavka
prejšnjegaēlena.

17.Kmetijskogospodarstvo,ki
uporabljakupljenaalizunaj
lastnegakmetijskega
gospodarstvapridobljena
organskagnojila,imazanakupali
prejemorganskihgnojilizpolnjen
obrazecizPriloge3,Uredbeo
varstvuvodapred
onesnaževanjemizkmetijskih
virov.

Stran

13589

20

50

100

do5%
presežka

5,1–20%
presežka

veēkot20%

20

50

100

do5%
presežka

5,1–20%
presežka

veēkot20%

presežka

13590 /
Št.
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(1)Gnojilajetrebauporabljati
vskladuspotrebamirastlin.Te
sedoloēijonapodlagi
priēakovanihpridelkov,tipov
tal,razmervtleh,podnebnih
razmer,rabezemljišēindrugih
pridelovalnihrazmer.Ob
upoštevanjunavedenih
dejavnikovmejnavrednost
vnosadušikavtlana
posameznoenotorabe
kmetijskihzemljišēprignojenju
posameznihvrstkmetijskih
rastlinnesmepresegatimejnih
vrednosti,kisonavedenev
preglednici4izPriloge1te
uredbe.

18.Skupniletnivnosdušikapri
gnojenjuposameznihvrst
kmetijskihrastlinnepresega
predpisanihmejnihvrednosti,ki
sonavedenevpreglednici4iz
Priloge1Uredbeovarstvuvoda
predonesnaževanjemiz
kmetijskihvirov.

Stran

13.ēlen


Zahtevaveljazavsezavezanceza
vodenjeevidenceizpriloge3te
uredbe.




13.ēlen
(2)Letnivnosdušikaiz
organskihgnojilnaposamezno
enotorabekmetijskihzemljišē
nesmepresegati250kgN/ha.


19.Letnivnosdušikaizorganskih
gnojilnaposameznoenotorabe
kmetijskihzemljišēvuporabiin
ekstenzivnihkraškihpašnikovne
presega250kgN/ha.
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Zahtevaveljazavsezavezanceza
vodenjeevidenceizpriloge3te
uredbe.

presežka

(3)Letnivnosdušikaizživinskih
gnojilnaposameznoenoto
rabekmetijskihzemljišēse
izraēunanapodlagivsebnosti
dušikavživinskihgnojilihiz
preglednice2izPriloge1te
uredbealinapodlagianalize
dušikavtehgnojilih.
(4)Kmetijskogospodarstvo,na
kateremletnivnosdušikaiz
živinskihgnojilizdrugega
odstavka5.ēlenateuredbe
presega350kgN/leto,hkrati
paletnaobremenitevz
živinskimignojilipresega140
kgN/hakmetijskezemljev
uporabi,moravoditipodatkeo
uporabiživinskihgnojilvpisni
obliki.Podatkimorajo
vsebovatiseznamenotrabe
kmetijskihzemljišē,gnojenihz
živinskimignojili,terkoliēino,
ēasinvrstouporabljenihgnojil.
14.ēlen

nepopolna
evidenca

senevodi
evidenca



50



VodenjeevidenceizPriloge3te
uredbejeobveznozavsa
kmetijskagospodarstva,na
katerihletnivnosdušikaiz
živinskihgnojilpresega350kg
N/leto,hkratipaletna
obremenitevzživinskimignojili
presega140kgN/hakmetijskih
zemljišēvuporabiin
ekstenzivnihkraškihpašnikov.

21.Mineralnainorganskagnojila
sopopovršini,kisegnoji,
enakomernoraztrošena.Pri
prevozuingnojenjuni
nenadzorovanegaraztrosagnojil
ingnojenjazunajpredvidenega
obmoējagnojenja.



Stran

(2)Zagnojenjezmineralnimi
gnojilijedovoljenouporabljati

50
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20

Št.

(1)Mineralnainorganska
gnojilamorajobitipopovršini,
kisegnoji,raztrošena
enakomerno.Priprevozuin
gnojenjujetrebaprepreēiti
nenadzorovanoraztrošanje
gnojilingnojenjezunaj
predvidenegaobmoēja
gnojenja.

20.Kmetijskogospodarstvovodi
evidencouporabeživinskihin
mineralnihgnojilnaobrazcuiz
Priloge3teuredbe.
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13.ēlen

13591

Št.
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(3)Negledenaprejšnji
odstavekjezagnojenjez
mineralnimiorganskimignojili
dovoljentudiroēniraztros.

13592 /



Stran

široketrosilnike,metalne
trosilnikezvrteēoenojnoali
dvojnoplošēo(centrifugalni
plošēnitrosilniki),metalne
trosilnikeznihajnocevjo,
pnevmatiēnetrosilnike,
trosilnikespolžastim
transporterjeminnapraveza
tekoēegnojenje.Zagnojenjes
hlevskimgnojemindrugimi
netekoēimiorganskimignojili
jedovoljenouporabljati
trosilnikestrosilnonapravos
horizontalnimialivertikalnimi
trosilnimivalji,trosilnikes
trosilnonapravozvrteēo
plošēointrosilnikezboēno
izmetalnonapravo.Zagnojenje
stekoēimiorganskimignojilije
dovoljenouporabljaticisternez
razpršilnoplošēo,cisternez
razpršilnimtopom,cisterneza
nanašanjetekoēihorganskih
gnojilvpasovih(vleēeneceviin
vleēenesani),cisternezaplitev
vnostekoēihorganskihgnojilv
tlazodprtimirežamializ
zapiranjemrežincisterneza
globokvnostekoēihorganskih
gnojilvtla.Polegcisternje
dovoljenozagnojenjes
tekoēimiorganskimignojili
uporabljatitudinapraves
prikljuēkomnaceviza
distribucijotekoēihorganskih
gnojil.
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(4)Napravezagnojenjene
smejoimetipoškodovanih
tistihdelov,kilahkovplivajona
enakomernostraztrosa,
zagotavljatimorajopravilne
odmerkeinnjihovo
porazdelitevterēimmanjše
izgubeprivnosu.

Št.
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Stran
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Stran

V. Predpisane zahteve ravnanja za ohranjanje habitatov
zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri navzkrižni
skladnosti

DOMAýI PREDPIS
predpisi Republike
Slovenije, ki povzemajo
zahteve iz predpisov EU

ZAHTEVE

STOPNJA KRŠITVE

izvajanje zahtev iz predpisov RS na ravni

zahteve iz predpisov

kršitve zahtev iz

kmetijskega gospodarstva

RS, ki jih mora

predpisov RS,

Direktiva Sveta 92/43/EGS

6. þlen

z dne 21. maja 1992 o

1. Za posebna ohranitvena obmoþja države þlanice doloþijo

ohranjanju

potrebne ohranitvene ukrepe, ki po potrebi vkljuþujejo ustrezne

naravnih habitatov ter

naþrte upravljanja, pripravljene posebej za ta obmoþja ali

obmoþjih (obmoþja Natura 2000)) z

prosto živeþih živalskih in

zajete v drugih razvojnih naþrtih, ter ustrezne zakonske,

varstvenimi cilji ohraniti sedanji obseg ali

rastlinskih vrst

upravne ali pogodbene ukrepe, ki ustrezajo ekološkim

Uredba o posebnih

poveþati obseg trajnih travnikov, kot so

(UL L št. 206 z dne 22. 7.

zahtevam naravnih habitatnih tipov iz Priloge I in vrst iz Priloge

varstvenih obmoþjih

doloþeni v 8. þlenu te uredbe, ali ohraniti

1992, str. 7), zadnjiþ

II na teh obmoþjih.

(obmoþjih Natura 2000)

obstojeþe razmerje med gozdnimi in

spremenjena z Direktivo

2. Države þlanice storijo vse potrebno, da na posebnih

(Uradni list RS, št. 49/04,

travniškimi površinami, ali ohraniti

Sveta 2006/105/ES z dne

ohranitvenih obmoþjih prepreþijo slabšanje stanja naravnih

110/04, 59/07, 43/08, 8/12

obstojeþe ekološke znaþilnosti

20. novembra 2006 (UL L

habitatov in habitatov vrst ter vznemirjanje vrst, za katere so

in 33/13)

ekstenzivno obdelovanih travišþ velja za

št. 363 z dne 20. 12. 2006,

bila obmoþja doloþena, kolikor bi tako vznemirjanje lahko

vse zavezance iz 3. þlena te uredbe, ki

str. 368)

pomembno vplivalo na cilje te direktive.

imajo v obdelavi (lasti ali najemu)

3. Pri vsakem naþrtu ali projektu, ki ni neposredno povezan z

travniške površine, da deleža teh površin

6. þlen in toþka (a) prvega

upravljanjem obmoþja ali zanj potreben, pa bi sam ali v

ne smejo zmanjšati na raþun površin v

odstavka 13. þlena

povezavi z drugimi naþrti ali projekti lahko pomembno vplival

zarašþanju.

Na vseh obmoþjih Natura (obmoþja iz
Priloge 1 Uredbe o posebnih varstvenih

na obmoþje, je treba opraviti ustrezno presojo njegovih
Na vseh obmoþjih Natura z varstvenim

ugotovitve presoje posledic za obmoþje in ob upoštevanju

ciljem ohraniti sedanji delež ekstenzivnih

doloþb odstavka 4 pristojni nacionalni organi soglašajo z

sadovnjakov velja za vse zavezance iz 3.

naþrtom ali projektom šele potem, ko se prepriþajo, da ne bo

þlena te uredbe, ki imajo v obdelavi (lasti

škodoval celovitosti zadevnega obmoþja, in, þe je primerno, ko

ali najemu) take sadovnjake, da se

pridobijo mnenje javnosti.

površine ne smejo zmanjšati na raþun

4. ýe je treba kljub negativni presoji posledic za obmoþje

površin v zarašþanju.

izražene z oceno

in jih preverja kontrolor

L

22. Travniške površine

20

so

vzdrževane

vsaj

enkrat letno, najpozneje
do 15. 10. tekoþega
leta.

23. Zatravljena

S

T

20

površina ekstenzivnih
sadovnjakov je
vzdrževana vsaj enkrat
letno, najpozneje do 15.
10. tekoþega leta.
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posledic glede na cilje ohranjanja tega obmoþja. Glede na

izpolnjevati zavezanec
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Uredba o ekološko
pomembnih obmoþjih
(Uradni list RS, št. 48/04 in
33/13)

IZVAJANJE ZAHTEV

Št.

ZAHTEVE

13594 /

PREDPIS EU

javnega interesa, vkljuþno tistih socialne ali gospodarske

Na vseh obmoþjih Natura obrezovanje in

narave, in ni drugih ustreznih rešitev, država þlanica izvede

redþenje mejic nista dovoljeni od obdobja

vse izravnalne ukrepe, potrebne za zagotovitev varstva

olistanja mejice do 30. septembra, razen

celovite usklajenosti Nature 2000. O sprejetih izravnalnih

na Primorskem, kjer nista dovoljeni od 15.

ukrepih obvesti Komisijo. ýe je zadevno obmoþje obmoþje s

marca do 30. septembra.

prednostnim naravnim habitatnim tipom in/ali prednostno vrsto,
se lahko upoštevajo le razlogi, povezani z zdravjem ljudi, ali
javno varnostjo, ali koristnimi posledicami bistvenega pomena
za okolje ali drugimi, po predhodnem mnenju Komisije nujnimi
razlogi prevladujoþega javnega interesa.

24.

Obrezovanje

redþenje

samo

dovoljenem þasu.

in
v

50

Uradni list Republike Slovenije

izvesti naþrt ali projekt iz nujnih razlogov prevladujoþega

13. þlen
1. Države þlanice sprejmejo potrebne ukrepe, da vzpostavijo
sistem strogega varstva rastlinskih vrst iz Priloge IV(b), ki
prepoveduje naslednje:
(a) namerno trganje, zbiranje, rezanje, ruvanje ali uniþevanje
teh rastlin v naravi na njihovem naravnem obmoþju
razširjenosti;
(b) posedovanje, prevoz in prodajo ali izmenjavo osebkov teh
vrst, vzetih iz narave, in njihovo ponujanje za prodajo ali
izmenjavo, razen za osebke, ki so bili zakonito vzeti iz narave
pred zaþetkom izvajanja te direktive.
2. Prepovedi iz odstavka 1(a) in (b) se uporabljajo za vse
razvojne oblike rastlin, za katere velja ta þlen.

Št.

113 / 30. 12. 2013 /
Stran

13595

Stran

PODROýJE B: Varovanje zdravja ljudi in živali

13596 /

VI. Predpisane zahteve ravnanja za identifikacijo in registracijo prašiþev
PREDPIS EU

ZAHTEVE

ZAHTEVE

STOPNJA KRŠITVE

izvajanje zahtev iz predpisov RS na ravni

zahteve iz predpisov

kršitve zahtev iz predpisov RS,

kmetijskega gospodarstva

RS, ki jih mora
izpolnjevati zavezanec
in jih preverja kontrolor

Direktiva Sveta

Evidenca imetnikov rejnih živali

Pravilnik o identifikaciji in

(EIRŽ)

registraciji prašiþev (Uradni list

2008/71/ES z dne 15.

RS, št. 4/11)

EIRŽ kot imetnik
1. V evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ)
morajo biti vpisana vsa gospodarstva, na katerih

in registraciji prašiþev

se redijo prašiþi, in vsi imetniki prašiþev.

(UL L št. 213 z dne 8. 8.

Gospodarstva, na katerih se naenkrat redi najveþ

2008, str. 31)

en prašiþ za lastno domaþo uporabo in se žival z
njih ne premika, se v EIRŽ vpišejo na podlagi
prijave premika živali na to gospodarstvo.
Oznaþitev živali

S

25. Imetnik je vpisan v

julija 2008 o identifikaciji

3., 4. in 5. þlen

izražene z oceno
L

2. Živali je treba oznaþiti þim prej po rojstvu,
vendar najpozneje pred premikom z rojstnega na
drugo gospodarstvo.
3. Živali se oznaþujejo z namestitvijo ušesne
znamke v desno uho, lahko tudi s tetoviranjem v
desno uho ali na desno stran hrbta tik za
pleþetom.
4. ýe se oznaþitev pri živalih izgubi ali postane
neþitljiva, se žival na gospodarstvu, na katerem je
Uporabi se identifikacijska oznaka, ki se uporablja

Vodenje registra prašiþev (v

na gospodarstvu, na katerem se žival oznaþuje.

nadaljnjem besedilu: RPG) na

5. Vsak imetnik prašiþev, razen prevoznikov,

gospodarstvu

mora sproti dopolnjevati RPG.

26. Oznaþitev živali
10

50

(v skupno število živali
se štejejo samo tiste,

od vkljuþno

manj kot

ki morajo biti oznaþene

80, a manj

50 %

v skladu s predpisi – in

kot 100 %

oznaþen

sicer najpozneje,

oznaþenih

ih živali

preden zapustijo

živali

gospodarstvo).
20
od vkljuþno
50, a manj
kot 80 %
oznaþenih
živali

Uradni list Republike Slovenije

bilo to opaženo, nemudoma oznaþi na novo.

50

prašiþev.

T
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upoštevajo pri navzkrižni skladnosti

IZVAJANJE ZAHTEV

Št.

zahteve iz predpisov EU, ki se

DOMAýI PREDPIS
predpisi Republike Slovenije, ki
povzemajo zahteve iz predpisov
EU

kronološko vodeni zapisi o prihodih živali na

27. Register prašiþev

gospodarstvo in odhodih z njega ter o ponovnih

na RPG.

20

50

oznaþitvah živali.

se ne vodi

se ne

7. Vse spremembe morajo biti redno vpisane v

ažurno in v

vodi

CRPš, najpozneje v sedmih dneh.

skladu s

8. Vsak imetnik prašiþev mora v CRPš sporoþati

predpis

podatke o odhodih živali z gospodarstva in
prihodih nanj najpozneje v sedmih dneh po
Sporoþanje premikov prašiþev

premiku živali.
9. Žival mora v Republiki Sloveniji spremljati
dokument (spremni list) z izpolnjenimi obveznimi

28. Premiki se
sporoþajo v CRPš, kot
je predpisano

(MK)
do 21 dni

Uradni list Republike Slovenije

6. Iz RPG morajo biti razvidni trenutni stalež živali,

podatki.
10. Dokument napiše in s podpisom potrdi
imetnik, ki žival oddaja.

(najvišje število
zamujenih dni
priglasitve premika
med vsemi premiki na

20
22 dni ali
veþ

gospodarstvu v
Spremni identifikacijski dokument

obdobju, doloþenem s
predpisom, ki ureja
izvedbo ukrepov
kmetijske politike).

Št.

113 / 30. 12. 2013 /
Stran

13597

Stran

PREDPIS EU

ZAHTEVE
zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri
navzkrižni skladnosti

DOMAýI PREDPIS
predpisi Republike Slovenije,
ki povzemajo zahteve iz
predpisov EU

ZAHTEVE

STOPNJA KRŠITVE

izvajanje zahtev iz predpisov RS na

zahteve iz predpisov RS, ki

kršitve zahtev iz predpisov RS,

ravni kmetijskega gospodarstva

jih mora izpolnjevati

izražene z oceno

zavezanec in jih preverja

L

Oznaþitev govedi
UREDBA (ES) št.

Pravilnik o identifikaciji in

1. Govedo mora biti oznaþeno þim prej

1760/2000

registraciji goved

po rojstvu oziroma preden se premakne

EVROPSKEGA

(Uradni list RS, št. 16/03 in

PARLAMENTA IN

45/08 – ZKme-1)

S

29. Oznaþitev govedi

10

drugam, najpozneje pa do starosti 20

(v skupno število živali na

od vkljuþno 80, a

manj kot

dni.

gospodarstvu se štejejo

manj kot 100 %

50 %

SVETA z dne 17. julija

2. ýe se ušesna znamka izgubi, moþno

samo tiste, ki so starejše od

oznaþenih živali

2000 o uvedbi sistema

poškoduje ali postane neþitljiva, jo mora

20 dni).

za identifikacijo in

Registracija govedi

imetnik þim prej, najpozneje pa v štirih

20

tednih od dneva, ko to opazi,

oznaþevanju govejega

nadomestiti z njenim dvojnikom.

od vkljuþno 50, a

mesa in proizvodov iz

Identifikacijska številka živali mora biti

manj kot 80 %

ista kakor na izvirniku.

oznaþenih živali

razveljavitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 820/97 z
dne 17. julija

(UL L št. 204 z dne 11.

Oznaþitev in registracija goveda, ki prihaja
na obmoþje Republike Slovenije iz držav
þlanic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu:
EU)
Oznaþitev in registracija uvoženega goveda

3. Ob oznaþitvi govedi, rojenih v
Republiki Sloveniji, mora njihov imetnik
poskrbeti tudi za njihovo registracijo, kar
mora storiti v roku, doloþenem za
sporoþanje podatkov v centralni register

spremenjena z Uredbo

govedi (v nadaljnjem besedilu: CRG).

Sveta (ES) št.

4. Govedo, ki prihaja v Republiko

1791/2006 z dne 20.

Slovenijo iz držav þlanic EU, mora biti

novembra 2006 (UL L

oznaþeno, spremljati pa ga mora potni

št. 363 z dne 20. 12.

list, izdan v državi, iz katere prihaja. Iz
spremljajoþe dokumentacije mora biti
razviden tudi datum njegovega prihoda

4. in 7. þlen

Potni list

v Republiko Slovenijo.
5. Uvoženo govedo, ki ne prihaja iz
držav þlanic EU, dobi novo oznako,
razen þe je namenjeno za zakol in je
zaklano v 20 dneh po opravljenih

Uradni list Republike Slovenije

8. 2000, str. 1), zadnjiþ

2006, str. 1)

oznaþenih
živali

registracijo govedi ter o

govejega mesa in

50

T
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kontrolor

Št.

IZVAJANJE ZAHTEV

13598 /

VII. Predpisane zahteve ravnanja za identifikacijo in registracijo govedi

30. Potni listi za govedo

10

50

(v skupno število živali se

od vkljuþno 80,

manj kot

7. Imetnik goveda hrani potni list na

štejejo samo tiste, ki morajo

a manj kot 100

50 %

gospodarstvu, na katerem je govedo.

imeti predpisan potni list).

% živali ima

živali ima

potni list

potni list

8. Potni list mora spremljati govedo pri
vsakem premiku.
9. Vsak naslednji imetnik goveda mora

20

v potni list takoj po prejemu vpisati

Izguba potnega lista

podatke o svojem gospodarstvu in

od vkljuþno 50,

datum prejema goveda ter se podpisati.

a manj kot 80 %

10. ýe imetnik goveda izgubi potni list,

živali ima potni

mora najpozneje v sedmih dneh od dne,

list

Uradni list Republike Slovenije

zdravstvenih pregledih v karanteni.
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo) izda potni list na podlagi
registracije govedi v CRG.

ko je izgubo opazil, zaprositi za dvojnik
potnega lista.
Premiki govedi

11. Potni list mora biti vrnjen ministrstvu
v sedmih dneh od dneva izvoza, zakola,
pogina, kraje ali izgube goveda.

Register govedi na gospodarstvu (v
nadaljnjem besedilu: RGG)

12. Imetnik goveda sme na
gospodarstvo ali z njega sprejeti ali
premakniti le oznaþeno govedo, ki ga

Roki za sporoþanje podatkov

(najvišje mogoþe število
zamujenih dni oznaþitve ali
priglasitve oznaþitve ali
priglasitve premikov v CRG
na žival na gospodarstvu v
obdobju, doloþenem s
predpisom, ki ureja izvedbo
ukrepov kmetijske politike).

(MK)
do 14 dni

50

nad 90
dni ali 2

10

oziroma
veþ
premikov,

od 15 do 42 dni
20

ki so
evidentira
ni kot

od 43 do 90 dni

nepravilno

Št.

ali en premik, ki

st

113 / 30. 12. 2013 /

o kotitvah, poginih in premikih goveda

spremlja veljavni potni list.

31. Pravoþasnost oznaþitve
ter priglasitve oznaþitve in
premikov govedi

je evidentiran kot
nepravilnost

Stran

13599

se ne vodi

se ne

sproti in v

vodi

skladu s

prevoznika, mora sproti dopolnjevati
RGG.
14. RGG mora imetnik hraniti tam, kjer
je govedo oziroma tako, da je praktiþno

113 / 30. 12. 2013

13. Vsak imetnik govedi, razen

Št.

predpisi

13600 /

50

Stran

20
32. Register govedi na
gospodarstvu (RGG).

dostopen.
15. Roki za sporoþanje in vpis podatkov
v CRG je 7 (sedem) dni od dogodka
oziroma pred premikom govedi drugam.

Uradni list Republike Slovenije

PREDPIS EU

ZAHTEVE
zahteve iz predpisov EU, ki se
upoštevajo pri navzkrižni skladnosti

DOMAýI PREDPIS
predpisi Republike Slovenije, ki
povzemajo zahteve iz predpisov
EU

IZVAJANJE ZAHTEV

ZAHTEVE

STOPNJA KRŠITVE

izvajanje zahtev iz predpisov RS na ravni

zahteve iz predpisov RS, ki

kršitve zahtev iz predpisov RS,

kmetijskega gospodarstva

jih mora izpolnjevati

izražene z oceno

zavezanec in jih preverja

L

kontrolor

Evidenca imetnikov rejnih živali (EIRŽ)
Uredba Sveta (ES) št.
21/2004 z dne 17.
decembra 2003 o

Oznaþitev živali

2 Žival je treba oznaþiti þim prej po rojstvu,

drobnice.

4 Jagnjeta oziroma kozliþe, namenjene za

Uredbe (ES)

zakol pred dvanajstim mesecem in niso

1782/2003 in direktiv

namenjeni trgovanju na ozemlju EU ali izvozu v

92/102/EGS in

tretje države, se lahko oznaþuje z eno ušesno

64/432/EGS (UL L št.

znamko, na kateri je skupna identifikacijska

5 z dne 9. 1. 2004,

50

34. Oznaþitev živali
(v skupno število živali se
štejejo samo tiste, ki
morajo biti oznaþene v
skladu s predpisi).

10

50

od vkljuþno

manj kot

80, a manj

50 %

kot 100 %

oznaþen

oznaþenih

ih živali

živali

oznaka.

str. 8), zadnjiþ

5 ýe žival ušesno znamko izgubi ali ta postane

spremenjena z

20

neþitljiva, mora imetnik drobnice ušesno

Izvedbeno uredbo
Register drobnice na gospodarstvu

od vkljuþno

od dneva, ko to opazi, nadomestiti z dvojnikom

50, a manj

ušesne znamke. Imetnik mora najpozneje v

kot 80 %

sedmih dneh od dneva, ko to opazi, naroþiti

oznaþenih

dvojnik ušesne znamke in ga vstaviti v uho

živali

takoj oziroma najpozneje v sedmih dneh od
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znamko þim prej, najpozneje pa v štirih tednih

Št.

2012, str. 1)

EIRŽ kot imetnik

najpozneje do starosti devetih mesecev.

ter o spremembi

št. 17 z dne 20. 1.

33. Imetnik je vpisan v

gospodarstva, na katerih so živali.

oziroma na prostem, se lahko oznaþijo

registracijo ovc in koz

januarja 2012 (UL L

vpisani vsi imetniki drobnice in vsa

(Uradni list RS, št. 75/10)

3 Živali, ki se redijo v ekstenzivnih razmerah

identifikacijo in

45/2012 z dne 19.

1 V evidenco imetnikov rejnih živali morajo biti

registraciji drobnice

T

najpozneje do starosti šestih mesecev.

uvedbi sistema za

Komisije (EU) št.

Pravilnik o identifikaciji in

S

Uradni list Republike Slovenije

VIII. Predpisane zahteve ravnanja za identifikacijo in registracijo drobnice

Stran

13601

dneva prejema dvojnika ušesne znamke.
35. Register drobnice na

pogojem, da sledljivost ni ogrožena, nadomesti

gospodarstvu.

tudi z novim parom ušesnih znamk, na katerih

se ne vodi

se ne

je odtisnjena druga identifikacijska številka.

ažurno in v

vodi

Preostalo staro znamko mora v tem primeru

skladu s

imetnik odstraniti iz ušesa.

predpisi

6 Vsak imetnik drobnice, razen prevoznika,
mora voditi register drobnice na gospodarstvu
Sporoþanje staleža živali

(v nadaljevanju RDG), v katerega mora
vpisovati podatke najpozneje v sedmih dneh po

36. Premiki se sporoþajo

dogodku.

za CRD, kot je

7 Vsak imetnik drobnice mora v centralni

predpisano

(MK)
do 21 dni

register drobnice (v nadaljevanju CRD)
sporoþiti podatke o premikih živali na obrazcih
(spremni list) v sedmih dneh po premiku.
8 Žival mora pri premikih z enega na drugo
gospodarstvo spremljati spremni list, ki ga
napiše in s podpisom potrdi imetnik, ki oddaja
žival.
9 Prejemnik živali mora hraniti spremni list še
najmanj tri leta po prejemu živali.

(maksimalno število
zamujenih dni priglasitve
premika med vsemi

20
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50

Št.

20

13602 /

Izgubljena ušesna znamka se lahko, pod

Stran

Sporoþanje premikov živali
3., 4. in 5. þlen

22 dni ali
veþ

premiki na gospodarstvu v
obdobju, doloþenem s
predpisom, ki ureja
izvedbo ukrepov kmetijske
politike).

10 Vsak imetnik drobnice mora enkrat letno v
CRD sporoþiti podatke o staležu na svojem
gospodarstvu.
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PREDPIS EU

ZAHTEVE
zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri
navzkrižni skladnosti

DOMAýI PREDPIS
predpisi Republike
Slovenije, ki povzemajo
zahteve iz predpisov EU

IZVAJANJE ZAHTEV

ZAHTEVE

STOPNJA KRŠITVE

izvajanje zahtev iz predpisov RS na ravni

zahteve iz predpisov RS, ki jih

kršitve zahtev iz predpisov

kmetijskega gospodarstva

mora izpolnjevati zavezanec in jih

RS, izražene z oceno

preverja kontrolor

Uredba (ES) št.
1107/2009
Evropskega
parlamenta in Sveta z
dne 21. oktobra 2009
o dajanju
fitofarmacevtskih
sredstev v promet in
razveljavitvi direktiv
Sveta 79/117/EGS in
91/414/EGS (UL L št.

309 z dne 24. 11.
2009, str. 1), zadnjiþ

spremenjena z Uredbo
Sveta (EU) št 518/2013
z dne 13. maja 2013 o
prilagoditvi Uredbe
(ES) št. 1107/2009
Evropskega parlamenta
in Sveta zaradi pristopa
Republike Hrvaške
(UL L 158, 10.6.2013,
str. 72)
55. þlen (prvi in drugi
stavek)

ýlen 55
Fitofarmacevtska sredstva se pravilno uporabljajo.
Pravilna uporaba vkljuþuje uporabo naþel dobre prakse
varstva rastlin in skladnost s pogoji iz þlena 31, ki so
navedeni na etiketi.

Zakon o
fitofarmacevtskih
sredstvih (Uradni list
RS, št. 83/12)
Pravilnik o dolžnostih
uporabnikov
fitofarmacevtskih
sredstev (Uradni list
RS, št. 62/03, 5/07,
30/09 in 83/12 – ZFfS1)

Fitofarmacevtskih sredstev, ki niso
registrirana v RS, ni dovoljeno uporabljati.

37. Uporaba samo registriranih
fitofarmacevtskih sredstev ali
sredstev, za katera je bilo izdano
izjemno dovoljenje, dovoljenje za
razširitev uporabe v RS ali
dovoljenje za promet identiþnih
FFS iz drugih držav þlanic EU.

FFS se morajo pravilno uporabljati v
skladu z navodilom za uporabo in
navedbo na etiketi s spoštovanjem naþel
dobre kmetijske prakse varstva rastlin v
skladu s Pravilnikom o dolžnostih
uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev.

38. Registrirana fitofarmacevtska
sredstva
je
treba
pravilno
uporabljati v skladu z navodilom
za uporabo, navedbo na etiketi ali
s podatki v dovoljenju za uporabo.

L

S

T

100

Uradni list Republike Slovenije

IX. Predpisane zahteve ravnanja za fitofarmacevtska sredstva

50

39. Fitofarmacevtsko sredstvo je
shranjeno v izvirni embalaži,
loþeno od živil in drugih
predmetov splošne rabe, zunaj
dosega
otrok,
pri
ustrezni
temperaturi, vlagi in svetlobi v
skladu z navedbami v navodilu
proizvajalca.

113 / 30. 12. 2013 /

41. Za varstvo rastlin se
uporabljajo
samo
redno
pregledane naprave, ki imajo
znak o rednem pregledu.

Št.

40. Izvajalec varstva rastlin na
kmetijskem gospodarstvu ima
veljavno potrdilo o pridobitvi
znanja iz fitomedicine.

Stran

13603

Št.

113 / 30. 12. 2013

44. Na kmetijskem gospodarstvu
se vodijo evidence o uporabi FFS
na prostem in v zavarovanih
prostorih
ter
o
uporabi
obdelanega semena po GERKPID-u in kulturah (v skladu s
prilogo I Pravilnika o dolžnostih
uporabnikov FFS). Evidence se
hranijo najmanj pet let.

13604 /

43. Na parcelah v bližini voda se
upošteva varovalni pas v skladu z
navodili za uporabo in navedbami
na etiketi. Na priobalnih zemljišþih
v tlorisni širini 15 m od meje
brega voda 1. reda in 5 m od
voda 2. reda se fitofarmacevtska
sredstva ne uporabljajo.

Stran

42. Med cvetenjem gojenih rastlin
se ne uporabljajo sistemska,
þebelam nevarna FFS, kontaktna,
þebelam nevarna FFS pa se
uporabljajo samo ponoþi dve uri
po sonþnem zahodu do dve uri
pred sonþnim vzhodom.

Uradni list Republike Slovenije

Za te predpisane zahteve ravnanja se uporablja ta opredelitev:
– promet je komercialni premik živali in živalskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi, živalskih proizvodov, krme in nekaterih sestavin za prodajo,
vkljuþno s ponujanjem za prodajo ali vsemi drugimi oblikami prenosa, brezplaþno ali za plaþilo, pa tudi prodaja, distribucija in druge oblike njihovega prenosa
v EU.
PREDPIS EU

ZAHTEVE
zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri
navzkrižni skladnosti

ZAHTEVE

STOPNJA KRŠITVE

izvajanje zahtev iz predpisov RS na ravni

zahteve iz predpisov RS, ki jih mora

kršitve zahtev iz predpisov

kmetijskega gospodarstva

izpolnjevati zavezanec in jih preverja

RS, izražene z oceno

kontrolor

L

45. Upoštevana je prepoved uporabe

20

S

T

Pravilnik o prepovedi
uporabe doloþenih snovi
s hormonskim ali

Imetniki živali ne smejo uporabljati snovi in

prepovedanih snovi pri farmskih živalih ali

tireostatskim delovanjem

pripravkov, ki vsebujejo snovi iz prilog 1 in

akvakulturah.

in beta-agonistov v

2 pravilnika.

živinoreji
(Uradni list RS, št. 4/09)
Imetniki živali ne smejo dati v promet za

46. Živali, ki so bile obdelane s

prehrano ljudi akvakultur, živali ali izdelkov

prepovedanimi snovmi, se ne dajejo v

iz njih, þe so bili obdelani s snovmi iz

promet za prehrano ljudi.

100

prilog 1 ali priloge 2 pravilnika.

Prepovedan je promet z akvakulturami in

47. Akvakulture ali meso živali, ki je bilo

mesom ter predelava mesa živali, þe so

obdelano s prepovedanimi snovmi, se ne

bile obdelane s snovmi iz priloge 1 ali

daje v promet in ne predeluje.

100

priloge 2 pravilnika.

48. Samo veterinar daje preparate, ki
vsebujejo testosteron in progesteron ter

50

Stran

Samo veterinar sme živalim na kmetiji za
terapevtske namene dajati testosteron in
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toþke (a), (b), (d) in (e)
3. þlena ter 4., 5. in 7.
þlen

Priloga II: Seznam prepovedanih
snovi:
Seznam A:
– tireostatske snovi
– stilbeni, derivati stilbenov,
njihove soli in estri
Seznam B:
– estradiol 17ß in njegovi estrom
podobni derivati
– beta-agonisti
Priloga III: Seznam zaþasno
prepovedanih snovi, dokler Komisija
EU ne doloþi drugaþe:
– snovi z estrogenim (razen
estradiol 17ß in njegovi estrom
podobni derivati), androgenim ali

IZVAJANJE ZAHTEV

Št.

Direktiva Sveta
96/22/ES z dne 29.
aprila 1996 o prepovedi
uporabe v živinoreji
doloþenih snovi, ki
imajo hormonalno ali
tirostatiþno delovanje,
in beta-agonistov ter o
razveljavitvi direktiv
81/602/EGS,
88/146/EGS in
88/299/EGS (UL L št.
125 z dne 23. 5. 1996,
str. 3), zadnjiþ
spremenjena z Direktivo
2008/97/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z
dne 19. novembra 2008
(UL L št. 318 z dne 28.
11. 2008, str. 9)

3. þlen
Države þlanice prepovejo, za snovi iz Priloge II, in
zaþasno prepovejo, za snovi iz Priloge III:
(a) dajanje navedenih snovi farmskim živalim in
živalim iz ribogojstva, po kakršnih koli metodah;
(b) – rejo, razen pod uradnim nadzorom, živali iz
toþke (a) na gospodarstvu in
– dajanje na trg ali v zakol za prehrano ljudi
farmskih živali, ki vsebujejo snovi iz Priloge II in
Priloge III ali v katerih je bila ugotovljena prisotnost
navedenih snovi, razen þe je mogoþe dokazati, da so
bile zadevne živali zdravljene v skladu s þleni 4, 5
ali 5a;
(c) dajanje na trg za prehrano ljudi živali iz
ribogojstva, katerim so bile dane zgoraj navedene
snovi, in predelanih izdelkov, pridobljenih iz
navedenih živali;
(d) dajanje na trg mesa živali iz toþke (b);
(e) predelavo mesa iz toþke (d).

DOMAýI PREDPIS
predpisi Republike
Slovenije, ki povzemajo
zahteve iz predpisov EU

Uradni list Republike Slovenije

X. Predpisane zahteve ravnanja za zdravstveno varstvo ljudi in živali

13605

4. þlen
Ne glede na þlena 2 in 3 smejo države þlanice

Št.

dovoliti: dajanje živalim na kmetiji, za

derivate.

13606 /

progesteron ter derivate, ki po absorpciji
na kraju uporabe hitro razpadejo v
izhodne (starševske) sestavine.

Stran

gestagenim delovanjem.

terapevtske namene, testosterona in

113 / 30. 12. 2013

progesterona ter derivatov, ki po absorpciji na
mestu uporabe hitro razpadejo v izhodne
(starševske) komponente. Zdravila za uporabo
v veterinarski medicini, ki se uporabljajo za
zdravljenje, morajo biti v skladu z zahtevami v
prometu, predpisanimi v Direktivi 81/851/EGS,
in jih lahko da samo veterinar, z injekcijo ali v
obliki nožniþnih spiral pri zdravljenju disfunkcije
jajþnikov, ni pa dovoljeno dajanje zdravil v obliki
podkožnih vstavkov živalim na kmetiji, ki so bile
nedvoumno identificirane. Zdravljenje
identificiranih živali mora evidentirati odgovorni
veterinar. Zabeležiti mora vsaj naslednje
podatke v registru, ki je lahko register,
predpisan v Direktivi 81/851/EGS:
– naþin zdravljenja,
– vrsto zdravila za uporabo v veterinarski
medici, ki ima dovoljenje za promet, ki je bilo
uporabljeno,
– datum zdravljenja,
– identiteto zdravljenih živali.
Register mora biti na voljo pristojnemu organu,
þe ga ta zahteva.
2. Za terapevtske namene dajanje zdravil za
uporabo v veterinarski medicini z dovoljenjem
za promet, ki vsebujejo:

Imetniki živali ne smejo imeti zdravil za

i) alil trenbolon, ki se daje oralno, ali beta-

uporabo v veterinarski medicini z

agoniste, kopitarjem in hišnim ljubljenþkom – þe

vsebnostjo betaagonistov, ki se lahko

se uporabljajo v skladu z navodili proizvajalca;

uporabijo za indukcijo tokolize.

ii) beta-agoniste v obliki injekcije za sprožanje

Uradni list Republike Slovenije

Zdravila, ki vsebujejo aliltrenbolon ali
betaagoniste, sme dajati kopitarjem in
hišnim ljubljenþkom le veterinar ali oseba
z neposredno odgovornostjo veterinarja.

Take snovi mora dajati veterinar, ali, pri
zdravilih za uporabo v veterinarski medicini,
navedenih pod (i), na njegovo neposredno
odgovornost; zdravljenje mora evidentirati
odgovorni veterinar, ki mora zabeležiti vsaj
podatke iz toþke 1.
Kmetom je prepovedano posedovanje zdravil
za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo
beta-agoniste, ki se lahko uporabljajo za
indukcijo pri zdravljenju tokolize.
Vendar pa je brez poseganja v doloþbe prvega
pododstavka

toþke

2(ii)

prepovedano

zdravljenje živali za proizvodnjo, vkljuþno s
plemenskimi živalmi, ki se ne uporabljajo veþ
za razplod.

sinhronizacijo estrusa in pripravo darovalk in
prejemnic za presajanje zarodka ne opravi
veterinar sam, temveþ da se to opravi na
njegovo odgovornost.

Zootehniþna uporaba zdravil z estrogenim
(razen estradiol 17 ß in njegove estrom
podobne derivate), androgenim ali
gestagenim
uþinkovanjem
je
prepovedana pri proizvodnih živalih,
vkljuþno s plemenskimi živalmi med
pitanjem
proti
koncu
razplodnega
obdobja.

50

odgovornostjo veterinarja daje konjem
oralna zdravila, ki vsebujejo alil trenbolon
ali beteagoniste.

50. Nima zdravil, ki vsebujejo

50

betaagoniste, ki se lahko uporabijo za
indukcijo tokolize.

51. Imetnik živali daje snovi za

50

sinhronizacijo estrusa in pripravo živali
darovalk in prejemnic za presaditev
zarodkov samo z neposrednim
dovoljenjem veterinarja.

Veterinar sme za zdravljenje farmskih živali
ob maceraciji ali mumifikaciji plodu pri
govedu ali za zdravljenje piometre pri govedu
dati zdravila za uporabo v veterinarski
medicini, ki vsebujejo estradiol 17 ß ali
njegove estrom podobne derivate v skladu z
Direktivo 2001/82/ES.
Veterinar sme za indukcijo estrusa pri govedu,
konjih, ovcah ali kozah dati zdravila za
uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo
estradiol 17 ß ali njegove estrom podobne
derivate, vendar najpozneje do 14. oktobra
2006 in v skladu z Direktivo 2001/82/ES.
Imetniki živali ne smejo imeti zdravil za
uporabo v veterinarski medicini, ki
vsebujejo estradiol 17 ß ali njegove

52. Imetnik živali nima zdravil za uporabo
v veterinarski medicini, ki vsebujejo

50
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Vendar pa lahko države þlanice dovolijo, da

Veterinar sme v zvezi z akvakulturo dajati
mladim ribam v prvih treh mesecih
življenja zaradi spremembe spola zdravila
za uporabo v veterinarski medicini z
androgenim
delovanjem,
þe
imajo
dovoljenje za promet

49. Le veterinar ali oseba z neposredno

Št.

5. þlen
Ne glede na þlen 3(a) in brez vpliva na þlen 2 lahko
države þlanice dovolijo dajanje farmskim živalim,
za zootehniþno uporabo, zdravil za uporabo v
veterinarski medicini z estrogenim (razen estradiola
17ß in njegovih estrom podobnih derivatov),
androgenim ali gestagenim delovanjem, ki so
dovoljena v skladu z Direktivo 2001/82/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra
2001 o kodeksu Skupnosti v zvezi z zdravili za
uporabo v veterinarski medicini*.

Veterinar sme za zootehniþno uporabo pri
farmskih živalih dajati zdravila z
estrogenim (razen estradiola 17ß in
njegovih estrom podobnih derivatov),
androgenim ali gestagenim uþinkovanjem,
þe imajo dovoljenje za promet in þe so
živali jasno oznaþene. Za sinhronizacijo
estrusa in pripravo živali darovalk in
prejemnic za presaditev zarodkov lahko
zdravila daje tudi druga oseba, za katero
je neposredno odgovoren veterinar.

Uradni list Republike Slovenije

tokolize pri kravah, ki se telijo.

Stran

13607

mesecih življenja dajejo zdravila za uporabo v
veterinarski

medicini,

ki

imajo

androgeno

delovanje in ki imajo dovoljenje za promet v

Z živalmi, namenjenimi za pleme, in
plemenskimi živalmi proti koncu njihovega
razplodnega obdobja življenja je promet
dovoljen, þe so bili upoštevani prej našteti
pogoji.

V primerih, predvidenih v tem þlenu, veterinar

oznako, þe so izpolnjeni pogoji iz 4., 5. ali

napiše recept za enkratno uporabo, v katerem
opredeli zdravljenje oz. ukrepe in koliþino
potrebnega proizvoda ter evidentira predpisane

113 / 30. 12. 2013

81/852/EGS.

Št.

skladu z doloþbami direktiv 81/851/EGS in

estradiol 17 ß ali njegove estrom podobne
derivate.

13608 /

spremembo spola mladim ribam v prvih treh

estrom podobne derivate.

Stran

Pri vodnih živalih je dovoljeno, da se za

Meso teh živali lahko dobi veterinarsko
6. þlena pravilnika, upoštevana pa mora
biti karenca, doloþena v dovoljenju za
promet z zdravilom.

proizvode.
Vendar pa so prepovedani zootehniþni ukrepi

Promet z dragocenimi konji ter posebno

pri živalih za proizvodnjo, in tudi v þasu pitanja

dirkalnimi in tekmovalnimi konji, cirkuškimi

pri plemenskih živalih, ki se ne uporabljajo veþ

konji ali s konji, namenjenimi za razplod ali

za razplod.

razstave, vkljuþno z registriranimi kopitarji,
ki jim je bilo dano zdravilo za uporabo v
veterinarski medicini z vsebnostjo
aliltrenbolona ali betaagonistov v skladu in
za namene iz 4. þlena tega pravilnika, je
dovoljen tudi pred potekom karence,

7. þlen

vendar mora biti dokazano, da so

1. Za namene trgovine lahko države þlanice

izpolnjeni vsi pogoji za dajanje v promet in

dovolijo dajanje na trg živali, namenjenih za

da sta v veterinarskem spriþevalu ali

pleme, in plemenskih živali proti koncu

potnem listu, þe vsebuje veterinarsko

njihovega razplodnega obdobja življenja, ki so

spriþevalo, ki spremlja te živali, navedena

bile v navedenem obdobju zdravljene v skladu

datum in vrsta zdravljenja.

namenjene za pleme, in plemenskih živali,
ki jim je veterinar dajal snovi s

50

hormonskim ali tireostatskim delovanjem
in betaagoniste, v promet za prehrano
ljudi pred potekom karence.
54. Imetnik živali skrbi, da dragocene
konje ter dirkalne in tekmovalne konje ali
konje, namenjene za razplod ali razstave,

50

vkljuþno z registriranimi kopitarji, ki jim je
bilo dano zdravilo za uporabo v
veterinarski medicini z vsebnostjo
aliltrenbolona ali betaagonistov, spremlja
veterinarsko spriþevalo ali potni list s

Skupnost veljavno oznaþevanje zdravstvene

podatki o zdravljenju.

ustreznosti mesa, pridobljenega od takih živali,
þe so izpolnjeni pogoji, predpisani v þlenih 4, 5
ali 5a, in je bila upoštevana karenca, doloþena

Meso in izdelki živali, ki jim je bila dana

v dovoljenju za promet z zdravilom.

snov z estrogenim, androgenim ali
gestagenim uþinkom ali so jim bili dani

Vendar pa je dovoljena trgovina z dragocenimi

betaagonisti v skladu s tem pravilnikom,

konji in zlasti dirkalnimi in tekmovalnimi konji,

se ne smejo dajati v promet za prehrano

55. Meso in izdelki živali, ki so jim bile
dane snovi z estrogenim, androgenim ali
gestagenim uþinkom ali betaagonisti, se
ne dajejo v promet za prehrano ljudi,

100
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s þleni 4, 5 ali 5a, in lahko dovolijo tudi za

53. Imetnik živali ne daje živali,

ljudi, razen þe je bilo živalim dano zdravilo

razen þe je živali zdravil veterinar in je

razstave, vkljuþno z registriranimi kopitarji, ki so

za uporabo v veterinarski medicini, ki ima

upoštevana karenca, preden so bile

jim bila za namene iz þlena 4 dana zdravila za

dovoljenje za promet, in þe je upoštevana

zaklane.

uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo alil

karenca, preden so bile zaklane.

trenbolon ali beta-agoniste, še pred koncem
karence zdravil za uporabo v veterinarski
medicini, þe so izpolnjeni pogoji, ki urejajo
uporabo zdravil, in þe sta na potrdilu o
zdravstvenem stanju ali na potnem listu, ki
spremlja

živali,

napisana

vrsta

in

datum

zdravljenja.
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cirkuškimi konji in konji za vzrejo ali za

2. Meso ali proizvodi živali, ki so jim bile dane
snovi z estrogenim, androgenim ali gestagenim
delovanjem

ali

beta-agonisti,

v

skladu

s

farmakopejskimi doloþbami te direktive, ne
smejo biti dani v prodajo na trg za prehrano
ljudi, razen þe so živali dobivale zdravila za
uporabo v veterinarski medicini, ki izpolnjujejo
zahteve þlena 6, in þe je bila pred zakolom
živali upoštevana predpisana karenca.

Št.
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Stran

XI. Predpisane zahteve ravnanja za varno hrano in krmo

13610 /

Za te predpisane zahteve ravnanja se uporablja ta opredelitev:
– primarna proizvodnja – pridelava kmetijskih pridelkov in krme
– tržni pridelovalci – vsi pridelovalci kmetijski pridelkov ali krme, ki jih prodajajo kot hrano ali krmo konþnim potrošnikom na lokalnih trgih
ZAHTEVE
upoštevajo pri navzkrižni skladnosti

14. þlen
Uredba (ES) št.
178/2002
Evropskega
parlamenta in

Zahteve glede varnosti živil

doloþitvi splošnih
naþel in zahtevah
živilske
zakonodaje,
ustanovitvi
Evropske agencije

zadevajo varnost
hrane (UL L št. 31
z dne 1. 2. 2002,

in obveznosti nosilcev

v promet.

dejavnosti v primarni
proizvodnji živil in krme
(Uradni list RS, št. 120/05)

15. þlen
Zahteve glede varnosti krme

Uredbo (ES) št.
596/2009
Evropskega
parlamenta in
Sveta z dne 18.

Zakon o veterinarskih

IZVAJANJE ZAHTEV

ZAHTEVE

STOPNJA KRŠITVE

izvajanje zahtev iz predpisov RS na ravni

zahteve iz predpisov RS, ki jih mora
izpolnjevati zavezanec in jih preverja

kršitve zahtev iz predpisov RS,

kmetijskega gospodarstva

(Uradni list RS, št. 93/05)

promet ali z njo se ne sme krmiti živali
za pridobivanje hrane.
Pravilnik o pitni vodi
(Uradni list RS, št. 19/04,
17(1). þlen

35/04, 26/06, 92/06 in

Pristojnosti

25/09)

1. Nosilci živilske dejavnosti in

Zakon o krmi

dejavnosti proizvodnje krme v vseh

(Uradni list RS, št. 127/06)

fazah pridelave, predelave in
nadzorom zagotavljajo, da živila in krma

Pravilnik o pogojih za

izpolnjujejo zahteve živilske

zagotavljanje varnosti krme

zakonodaje, ki veljajo za njihove

(Uradni list RS, št. 58/11)

dejavnosti, in preverjajo izpolnjevanje

56. (MK) Gospodarski prostori,

20

S

Zahteve se preverjajo v celotni primarni
proizvodnji hrane in v naslednjih z njo
povezanih postopkih:
(a) prevoz, skladišþenje in ravnanje s
primarnimi proizvodi na kraju proizvodnje,
þe to ne spremeni bistveno njihovih
lastnosti;
(b) prevoz živih živali;
(c) prevoz proizvodov rastlinskega izvora,
ribiških proizvodov in divjadi zaradi njihove

T

naprave in delovna oprema, ki se
uporabljajo in pridejo v
neposreden stik s proizvodom v
primarni rastlinski ali živalski
pridelavi (proizvodnji) in primarni
proizvodnji krme, so þisti, urejeni
in vzdrževani po obiþajnih naþelih
kmetovanja, ki jih upošteva
preudaren kmet na posameznem
obmoþju.

dostave v obrate za nadaljnjo predelavo.

Sledljivost živil:
Nosilci dejavnosti pridelave živil
vzpostavijo sisteme in postopke za
doloþitev prejemnikov njihovih proizvodov,

distribucije v podjetjih pod njihovim

L

ŽIVILA

merilih skladnosti
Krma, ki ni varna, se ne sme dajati v

izražene z oceno

kontrolor

razen ob dobavi teh živil neposredno
konþnemu potrošniku. Te podatke dajo na
voljo pristojnim organom na njihovo
zahtevo.

57. Nosilec dejavnosti ob sumu ali

Pravnomoþna

ugotovitvi, da njegova krma/živilo ni

odloþba za

varno, sprejme ustrezne ukrepe

prekršek je

(obvešþanje kupcev, umik in

izdana.

odpoklic) ali obvesti o tem pristojne
organe (npr. o pozitivnem izvidu
notranje kontrole).

50
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str. 1), zadnjiþ
spremenjena z

doloþenih uredb Skupnosti

Živila, ki niso varna, se ne smejo dajati

za varnost hrane in
postopkih, ki

Uredba o izvajanju delov
glede uradnega nadzora

Sveta z dne 28.
januarja 2002 o

DOMAýI PREDPIS
predpisi Republike Slovenije,
ki povzemajo zahteve iz
predpisov EU
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zahteve iz predpisov EU, ki se

Št.

PREDPIS EU

teh zahtev.

št. 188 z dne 18. 7.
2009, str. 14)
14. in 15. þlen,

odobritvi obratov nosilcev
ZAHTEVE ŽIVILA:

dejavnosti na podroþju

Uredba Evropskega parlamenta in

krme (Uradni list RS, št.

Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila

44/06 in 87/10)

toþka ( ) prvega

2004 o higieni živil (UL L št. 139 z dne

odstavka 17. þlena

30. 4. 2004, str. 1), zadnjiþ

ter 18., 19. in 20.

spremenjena z Uredbo (ES) št.

þlen

219/2009 Evropskega parlamenta in

1

Pravilnik o registraciji in

Sveta z dne 11. marca 2009 (UL L št.
87 z dne 31. 3. 2009, str. 109): þlen
4(1) in del A Priloge I (II 4 (g, h, j), 5 (f,
h), 6; III 8 (a, b, d, e), 9 (a, c));
Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 29. aprila
2004 o posebnih higienskih pravilih za
živila živalskega izvora (UL L št. 139 z
dne 30. 4. 2004, str. 55), zadnjiþ
spremenjena z Uredbo Komisije (EU)
št. 16/2012 z dne 11. januarja 2012 (UL
L št. 8 z dne 12. 1. 2012, str. 29): þlen
3(1) in poglavje 1 oddelka IX Priloge III
(I-1 b, c, d, e; I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1(a, d), 2,
4 (a, b)), poglavje 1 (1) oddelka X

Uredba Evropskega parlamenta in
Sveta (ES) št. 183/2005 z dne 12.
januarja 2005 o zahtevah glede
higiene krme (UL L št. 35 z dne 8. 2.
2005, str. 1), zadnjiþ spremenjena z

Zahteve se preverjajo v celotni primarni

odloþba za

krme/živila, þe ve ali utemeljeno

prekršek je

sumi, da niso varna.

izdana.

proizvodnji krme in v naslednjih z njo

50

povezanih postopkih:
(a) prevoz, skladišþenje in ravnanje s
primarnimi proizvodi na kraju proizvodnje;
(b) prevoz primarnih proizvodov z mesta
proizvodnje v obrat;

59. (MK) Zagotovljena je higiena

20

delovnih postopkov pri primarni
(c) mešanje krme za izkljuþne potrebe
lastnega gospodarstva brez uporabe
dodatkov razen dodatkov za siliranje;
(d) krmljenje živali, namenjenih za

proizvodnji živil in krme, prevozu in
skladišþenju rastlinskih in živalskih
proizvodov (živil rastlinskega in
živalskega izvora ter krme).

proizvodnjo hrane za dajanje na trg.

Sledljivost krme:
Za vso krmo, namenjeno živalim za
pridobivanje hrane, mora biti nosilec
dejavnosti sposoben doloþiti vsako osebo,
ki mu je dobavila krmo.

60. Nosilci dejavnosti pridelave živil

50

imajo vzpostavljen sistem za
doloþitev prejemnikov svojih
proizvodov (kmetijskih pridelkov),
razen ob dobavi teh živil neposredno
konþnemu potrošniku.

Nosilci dejavnosti proizvodnje krme
vzpostavijo sisteme in postopke za

61. (MK) Za vso dobavljeno krmo,

doloþitev prejemnikov njihovih proizvodov.

namenjeno živalim za pridobivanje

Te podatke dajo na voljo pristojnim

hrane, nosilec dejavnosti zagotavlja

organom na njihovo zahtevo.

sledljivost.

Doloþbe o higieni živil in krme

62. (MK) Nosilci dejavnosti

20

Uredbo Komisije (EU) št. 225/2012 z
dne 15. marca 2012 (UL L št. 77 z dne
16. 3. 2012, str. 1): þlen 5(1) in del A

20

Stran

proizvodnje krme imajo vzpostavljen
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ZAHTEVE KRMA:

KRMA

Št.

Priloge III.

Pravilnik o sledljivosti
prometa in uporabe ter
shranjevanju veterinarskih
zdravil (Uradni list RS, št.
38/09)

Pravnomoþna
58. Nosilec dejavnosti ne daje na trg

Uradni list Republike Slovenije

junija 2009 (UL L

13611

1. Za posle na ravni primarne pridelave
krme in naslednje povezane posle:

(krme).

Št.

(a) transport, shranjevanje in ravnanje s

sistem za doloþitev podjetij,
prejemnikov njihovih proizvodov

63. (MK) Gospodarstvo skrbi za

proizvodnje v obrat;

(a) vzdrževanje þistoþe vseh objektov,

razvoj škodljivcev, po potrebi

(c) mešanje krme za izkljuþne potrebe

naprav, opreme, posode, zabojev in vozil

nastavlja vabe ter prepreþuje dostop

lastnega gospodarstva brez uporabe

(plovil), ki se uporabljajo pri primarni

škodljivcev do živil in krme, opreme

dodatkov ali predmešanic dodatkov,

proizvodnji in krmljenju, ter po potrebi za

in naprav, kadar se skladišþijo.

razen

primeren naþin njihovega razkuževanja po

dodatkov za siliranje,

þišþenju;

proizvodnje;
(b) transportne posle za dobavo
primarnih proizvodov z mesta

odpravlja razmere, ki omogoþajo

poslovanja s krmo doloþbe Priloge I,

(b) zagotovitev higienske proizvodnje,

varnost živil in krme, morajo biti

kadar je to potrebno za posle, ki se

prevoza in skladišþenja ter þistoþo

skladišþene tako, da ni kontaminacije

izvajajo.

rastlinskih proizvodov;

živil in krme.

Priloga I

(c) uporabo pitne vode ali þiste vode,

4. Po potrebi nosilci dejavnosti

kadar je potrebno za prepreþitev

65. (MK) Na kmetijskem

poslovanja s krmo sprejmejo ustrezne

kontaminacije;

gospodarstvu se vodijo predpisane

50

20

evidence, ki so usklajene z

ukrepe, ki zlasti vkljuþujejo:
(e) loþeno in varno ravnanje in

(d) zagotovitev, da je osebje, ki ravna z

zahtevami za posamezno vrsto

shranjevanje odpadkov ter nevarnih

živili, zdravo in da pozna zdravstvena

primarne proizvodnje živil in krme

snovi zaradi prepreþitve nevarne

tveganja;
(zahteva ne velja za evidence iz

kontaminacije;

predpisanih zahtev ravnanja za

ustreznih analiz, izvedenih na vzorcih,

in škodljivci povzroþili kontaminacijo;

fitofarmacevtska sredstva ter
identifikacije in registracije živali).

odvzetih iz primarnih proizvodov, ali
drugih

(f) prepreþevanje bolezni, ki se s

vzorcih, ki so pomembni za varnost

primarnimi proizvodi živalskega izvora

krme.

prenašajo na ljudi;

66. Nosilci dejavnosti nabavljajo
krmo samo iz obratov, ki so

2. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo
(g) tak naþin ravnanja in skladišþenja s

registrirani ali odobreni pri pristojnih

50
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(g) upoštevanje rezultatov vseh

(e) po možnosti prepreþevanje, da bi živali

morajo zlasti voditi evidence o:

20

zašþito pred škodljivci, tako da

64. Snovi, ki pomenijo tveganje za

izpolnjujejo nosilci dejavnosti
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V ta namen morajo nosilci
primarne proizvodnje živil in
krme sprejeti vse potrebne
ukrepe za:

primarnimi proizvodi na mestu

13612 /

ýlen 5:

Nosilci primarne proizvodnje
krme in živil morajo po
možnosti zagotoviti, da so
primarni proizvodi zašþiteni
pred kontaminacijo ob
upoštevanju kakršnih koli
postopkov njihove nadaljnje
predelave.

Stran

Priloge I (I-4 e, g; II-2 a, b, e).

snovmi, ki lahko pomenijo tveganje, da je

organih, razen þe se registracija v

zašþito rastlin in biocidov;

varnost živil in krme zagotovljena.

skladu z Uredbo 183/2005 ES ne

(b) uporabi genetsko spremenjenih
semen;

zahteva.
Vodenje evidenc za živila

(e) viru in koliþini vseh surovin za krmo
ter namembnem kraju in koliþini vse

Nosilci primarne proizvodnje morajo voditi

proizvedene krme.

evidence, ki se nanašajo na ukrepe,
sprejete za nadzor nad tveganji v primarni
proizvodnji. Te evidence morajo biti na
razpolago pristojnim organom in nosilcu

Uredba (ES) št. 183/2005, þlen 5(5) in

živilske dejavnosti, ki opravlja nadaljnje

Priloga III (1, 2),

postopke obdelave, predelave in

ýlen 5

distribucije primarnih proizvodov.
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(a) morebitni uporabi proizvodov za

5. Kmetje upoštevajo doloþbe,
opredeljene v Prilogi III, kadar krmijo

Nosilci primarne proizvodnje morajo voditi

živali za prehrano.

evidence o:

Priloga III
1. Shranjevanje

(a) uporabi fitofarmacevtskih sredstev in

Krmo je treba shranjevati loþeno od

biocidov pri proizvodnji rastlinskih

kemiþnih sredstev in drugih proizvodov,

proizvodov

ki se ne smejo uporabljati za živalsko

Št.
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ki lahko vplivajo na varnost rastlinskih

biti þisti in suhi, po potrebi se izvedejo

proizvodov;

ustrezni ukrepi za zatiranje škodljivcev.
Skladišþna obmoþja in vsebnike je

(c) vrsti in izvoru krme, ki jo dajejo živalim;
(d) zdravilih za uporabo v veterinarski

Semena je treba pravilno hraniti tako,

medicini, medicirani krmi ali drugih

da niso dosegljiva živalim.

sredstvih, danih živalim, datumih dajanja

Medicirana krma in nemedicirana krma

in karencah;

za razliþne kategorije ali vrste živali se
shranjuje tako, da se zmanjša tveganje

(e) izsledkih vseh analiz, pomembnih za

krmljenja živali, ki jim taka krma ni

zdravje ljudi, opravljenih na živalih ali

namenjena.

rastlinah;

2. Distribucija
Sistem distribucije krme na kmetiji mora
zagotoviti, da je prava krma poslana na
pravo namembno mesto. Med

113 / 30. 12. 2013

nepotrebna navzkrižna kontaminacija.

Št.

treba redno þistiti, zato da se prepreþi

13614 /

(b) vsakem pojavu škodljivcev ali bolezni,

Skladišþna obmoþja in vsebniki morajo

Stran

krmo.

(f) vseh poroþilih o
preverjanjih, opravljenih na
živalih in živalskih
proizvodih;

distribucijo
in krmljenjem se s krmo ravna na naþin,
ki zagotavlja, da ne pride do
kontaminacije iz onesnaženih
skladišþnih
obmoþij in opreme. Nemedicirana krma
se obravnava loþeno od medicirane
krme, zato da se prepreþi
kontaminacija.
Vozila za prevoz krme na kmetiji in
oprema za krmljenje se periodiþno
dostavo in distribucijo medicirane krme.

Uredba (ES) št. 183/2005, þlen 5(6);n
ýlen 5:
6. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo
in kmetje pridobivajo

Nosilci dejavnosti poslovanja s
krmo morajo zlasti voditi
evidence o:
a) morebitni uporabi proizvodov
za zašþito rastlin in biocidov;
(b) uporabi genetsko
spremenjenih semen;
(c) morebitnih škodljivcih ali
bolezni, ki lahko vpliva na
varnost primarnih proizvodov;
(d) izsledki vseh analiz,
narejenih na vzorcih, odvzetih
iz primarnih proizvodov, ali
drugih vzorcih, odvzetih za
diagnostiþne namene, ki so
pomembni za varnost krme.
((e) viru in koliþini vseh
dokupljenih surovin za krmo ter
namembnem kraju in koliþini vse
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þistijo, zlasti kadar se uporabijo za

Vodenje evidenc za krmo

so registrirani in/ali odobreni v skladu s
to uredbo.

proizvedene krme. Nosilci
dejavnosti lahko nabavljajo
krmo samo iz obratov, ki so
registrirani ali odobreni pri
pristojnih organih, razen kadar
se po uredbi 183/2005 ES
registracija ne zahteva.

18. þlen
Sledljivost
1. Za vsa živila, krmo, živali za

Proizvodi

za

prehrano

in

namenjene uporabi ali za katere se

proizvodnost rejnih živali.

ali krmi, se zagotovi sledljivost v vseh
fazah pridelave, predelave in
distribucije.
2. Nosilcem živilske dejavnosti in
dejavnosti proizvodnje krme mora biti
omogoþeno doloþiti vsako osebo, ki jim
je dobavila živilo, krmo, žival za

ki

se

pomeniti nevarnosti za zdravje ljudi, živali

pridobivanje hrane in vse druge snovi,
priþakuje, da se bodo uporabile v živilih

živali,

uporabljajo za prehrano živali, ne smejo
okolje

ali

škodljivo

vplivati

na
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in uporabljajo krmo samo iz obratov, ki

Varnost krme je zagotovljena, þe izpolnjuje
merila iz 15. þlena Uredbe 178/2002 ES in
merila iz 4. þlena Pravilnika o pogojih za
zagotavljanje varnosti krme glede
.
najvišjih
dovoljenih
vsebnosti
nezaželenih snovi,
.
mikrobioloških meril,
.
drugih snovi, katerih najvišja
vsebnost ni predpisana, vendar se z
oceno tveganja potrdi tveganje.

pridobivanje hrane ali snov, namenjeno
uporabi ali za katero se priþakuje, da se
bo uporabila v živilu ali krmi.
Nosilci dejavnosti zato vzpostavijo
sisteme in postopke, ki omogoþajo

V prodaji in uporabi je lahko samo
medicirana krma, ki je proizvedena v
skladu s pravilnikom, ki ureja proizvodnjo,
promet in uporabo medicirane krme.

sporoþanje teh informacij pristojnim
organom na njihovo zahtevo.

sisteme in postopke za doloþitev
podjetij, prejemnikov njihovih
proizvodov. Te podatke dajo na voljo
pristojnim organom na njihovo zahtevo.
4. Živila in krma, ki se dajejo v promet
ali se bodo verjetno dajali v promet v
Skupnosti, se ustrezno oznaþijo ali
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dejavnosti proizvodnje krme vzpostavijo

Št.

3. Nosilci živilske dejavnosti in

Stran

13615

z ustreznimi zahtevami posebnih
doloþb.

dejavnosti
1. ýe nosilec živilske dejavnosti presodi
ali utemeljeno meni, da živilo, ki ga je
uvozil, pridelal, predelal, proizvedel ali
distribuiral, ni v skladu z zahtevami
varnosti živil, takoj sproži postopke za
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Odgovornosti za živila: nosilci živilske

Št.

19. þlen

13616 /

dokumentacijo ali informacijami skladno

Stran

opredelijo za lažjo sledljivost z ustrezno

umik zadevnega živila iz prometa, þe
živilo ni veþ pod neposrednim
nadzorom tega zaþetnega nosilca
živilske dejavnosti, ter o tem obvesti
pristojne organe. ýe je proizvod morda
že lahko v rokah potrošnika, nosilec
živilske dejavnosti uþinkovito in
natanþno obvesti potrošnike o razlogih
za umik živila in po potrebi odpokliþe že
dobavljene izdelke, þe drugi ukrepi ne
zadošþajo za doseganje visoke ravni
varovanja zdravja.
2. Nosilec živilske dejavnosti,
drobno ali distribucije, ki ne vplivajo na
pakiranje, oznaþevanje, varnost in
neoporeþnost teh živil, v mejah svoje
vsakokratne dejavnosti sproži postopke
za umik iz prometa proizvodov, ki niso v
skladu z zahtevami varnosti živil, in
sodeluje ter prispeva k varnosti živil s
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odgovoren za dejavnosti prodaje na

potrebnih za sledljivost živila, ter
sodeluje pri ukrepih, ki jih sprejmejo
pridelovalci, predelovalci, proizvajalci
in/ali pristojni organi.
3. Nosilec živilske dejavnosti mora takoj
obvestiti pristojne organe, þe presodi ali
utemeljeno meni, da živilo, ki ga je dal v
promet, lahko škodi zdravju ljudi. Nosilci
dejavnosti obvestijo pristojne organe o
ukrepih, sprejetih za prepreþevanje
tveganja za konþnega potrošnika, in
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posredovanjem ustreznih informacij,

nikomur ne prepreþujejo ali ga
odvraþajo od sodelovanja s pristojnimi
organi v skladu z nacionalno
zakonodajo in pravno prakso, kadar to
lahko prepreþi, zmanjša ali odpravi
tveganje, povezano z živilom.
4. Nosilci živilske dejavnosti sodelujejo
s pristojnimi organi pri sprejetih ukrepih
za prepreþevanje ali zmanjševanje
tveganja, povezanega z živilom, ki ga
dobavljajo ali so ga dobavili.

dejavnosti proizvodnje krme
1. ýe nosilec dejavnosti proizvodnje
krme presodi ali utemeljeno meni, da
krma, ki jo je uvozil, pridelal, predelal,
proizvedel ali distribuiral, ne izpolnjuje
zahtev varnosti krme, takoj sproži
postopke za umik zadevne krme s trga
in o tem obvesti pristojne organe. V teh
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Odgovornosti za krmo: nosilci

Št.

20. þlen

Stran

13617

krma uniþi, þe pristojni organ ne doloþi
drugaþe. Nosilec dejavnosti uþinkovito

odpokliþe že dobavljene izdelke, þe
drugi ukrepi ne zadošþajo za doseganje
visoke ravni varovanja zdravja.
2. Nosilec dejavnosti proizvodnje krme,
odgovoren za dejavnosti prodaje na
drobno ali distribucije, ki ne vplivajo na
pakiranje, oznaþevanje, varnost in
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vzroku za njen umik in po potrebi

Št.

in natanþno obvesti uporabnike krme o

13618 /

izpolnjuje zahtev varnosti krme, se ta

Stran

okolišþinah ali v primeru þlena 15(3), tj.
kadar serija, partija ali pošiljka ne

neoporeþnost te krme, v mejah svoje
vsakokratne dejavnosti sproži postopke
za umik iz prometa proizvodov, ki niso v
skladu z zahtevami varnosti krme, in
sodeluje ter prispeva k varnosti krme s
posredovanjem ustreznih informacij,
potrebnih za sledljivost krme, ter
sodeluje v ukrepih, ki jih sprejmejo
pridelovalci, predelovalci, proizvajalci
in/ali pristojni organi.
3. Nosilec dejavnosti proizvodnje krme
mora takoj obvestiti pristojne organe, þe
presodi ali utemeljeno meni, da krma, ki
varnosti krme. Pristojne organe obvesti
o sprejetih ukrepih za prepreþitev
tveganja pri uporabi take krme in
nikomur ne prepreþuje ali ga odvraþa
od sodelovanja s pristojnimi organi v
skladu z nacionalno zakonodajo in
pravno prakso, kadar to lahko prepreþi,
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jo je dal v promet, ne izpolnjuje zahtev

s krmo.
4. Nosilci dejavnosti proizvodnje krme
sodelujejo s pristojnimi organi pri
ukrepih, sprejetih za prepreþevanje ali
zmanjševanje tveganja, povezanega s
krmo, ki jo dobavljajo ali so jo dobavili.
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zmanjša ali odpravi tveganje, povezano

Št.
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Stran

13619

Stran

XII. Predpisane zahteve ravnanja za prepreþevanje širjenja TSE
ZAHTEVE
zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo

DOMAýI PREDPIS
predpisi Republike Slovenije, ki povzemajo
zahteve iz predpisov EU

pri navzkrižni skladnosti

(ES) št. 999/2001 z dne
22. maja 2001 o
doloþitvi predpisov za
prepreþevanje, nadzor in
izkoreninjenje nekaterih
transmisivnih
spongiformnih
encefalopatij (UL L št.
147 z dne 31. 5. 2001,
str. 1), zadnjiþ
spremenjena z Uredba
Komisije (EU) št.
630/2013 z dne 28.
junija 2013 o spremembi
prilog k Uredbi
Evropskega parlamenta
in Sveta (ES) št.
999/2001 o doloþitvi
prepreþevanje, nadzor in
izkoreninjenje nekaterih
transmisivnih
spongiformnih

kršitve zahtev iz

ravni kmetijskega gospodarstva

jih mora izpolnjevati

predpisov RS, izražene

zavezanec in jih preverja

z oceno

kontrolor

L

7. þlen

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti

V skladu s 7. þlenom Uredbe

67. Prežvekovalci se ne

Prepovedi v zvezi s krmljenjem živali

(Uradni list RS, št. 93/05)

999/2001 ES je prepovedano

krmijo z beljakovinami,

28. in 33. þlen

krmljenje prežvekovalcev z

pridobljenimi iz živali iz vrst

1. Prepovedano je krmljenje

beljakovinami, pridobljenimi iz živali

sesalcev.

prežvekovalcev z beljakovinami,

iz vrst sesalcev.

2. Prepoved iz odstavka 1 se razširi tudi

Pravilnik o nekaterih ukrepih za

na druge živali, razen prežvekovalcev, in

prepreþevanje, nadzor in izkoreninjenje

se v zvezi s krmljenjem takih živali omeji

transmisivnimih spongiformnimih

1. Prepoved, predvidena v prvem

krmijo s proizvodi

na proizvode živalskega izvora v skladu s

encefalopatij (Uradni list RS, št. 37/10, 52/11

odstavku 7. þlena, se razširi na

živalskega izvora, razen

Prilogo IV.

in 74/2013)

krmljenje:

izjem iz priloge IV Uredbe

(a) rejnih živali, razen krmljenja

999/2001.

3. Odstavka 1 in 2 se uporabljata brez

KRMLJENJE ŽIVALI
68. Farmske živali se ne

poseganja v doloþbe iz Priloge

Pravilnik o pogojih za uporabo in

mesojedih živali, ki se gojijo za

IV o odstopanjih od prepovedi iz

skladišþenje ribje moke, mleþnih

omenjenih odstavkov.

nadomestkov z ribjo moko, dikalcijevega

kožuh, s:
–
predelanimi živalskimi
beljakovinami;
–
želatino, pridobljeno iz
prežvekovalcev;
–
krvnimi proizvodi;
–
hidroliziranimi beljakovinami;
dikalcijevim fosfatom in
–
trikalcijevim fosfatom
živalskega izvora (dikalcijev
fosfat in trikalcijev fosfat);
–
krmo, ki vsebuje beljakovine,
naštete v toþkah od i do v;.

fosfata in trikalcijevega fosfata živalskega
izvora, krvne moke, krvnih proizvodov in
njihovih krmnih mešanic na kmetijskem
gospodarstvu (Uradni list RS, št. 30/09)
Pravilnik o pogojih za zagotavljanje varnosti
krme (Uradni list RS, št. 58/11

(b) prežvekovalcev z živalskimi
beljakovinami in krmili, ki vsebujejo
take beljakovine.

2. I Odmiki od prepovedi skladno s
prvim in drugim odstavkom 7. þlena

T

100

pridobljenimi iz živali.

encefalopatij Besedilo
velja za EGP

S

50
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predpisov za

STOPNJA KRŠITVE

zahteve iz predpisov RS, ki
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parlamenta in Sveta

ZAHTEVE

izvajanje zahtev iz predpisov RS na

Št.

Uredba Evropskega

IZVAJANJE ZAHTEV

13620 /

PREDPIS EU

in posebne zahteve za njihovo
uporabo.

7., 11., 12., 13. in 15.

Prepovedi, predvidene v prvem in

þlen

drugem odstavku 7. þlena uredbe
999/2001 ES, se ne uporabljajo za:
(a) krmljenje rejnih živali z
beljakovinami iz toþk i, ii, iii in iv ter
krmili, pridobljenimi iz takih
beljakovin:
(i) mleko, njegovi izdelki in
kolostrum;

Uradni list Republike Slovenije

(UL L 179, 29.6.2013,
str. 60)

(ii) jajca in jajþni izdelki;
(iii) želatina, pridobljena iz
neprežvekovalcev;
(iv) hidrolizirane beljakovine,
pridobljene iz delov
neprežvekovalcev
in kož (velikih in malih)
prežvekovalcev;
(b) krmljenje rejnih neprežvekovalcev
z beljakovinami iz toþk i, ii in
iii ter izdelki, ki so pridobljeni iz takih
beljakovin:
(i) ribja moka v skladu s pogoji,

fosfat v skladu s pogoji,
doloþenimi v toþki C priloge IV
Uredbe 999/2001 ES;
(iii) krvni proizvodi, pridobljeni iz
neprežvekovalcev, v skladu s
pogoji, doloþenimi v toþki D
priloge IV Uredbe 999/2001
ES;
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Uredbe 999/2001 ES;
(ii) dikalcijev fosfat in trikalcijev

Št.

doloþenimi v toþki B priloge IV

Stran

13621

skladu s pogoji, doloþenimi v toþki D
priloge IV Uredbe 999/2001 ES;

in korenovkami ter krmili, ki vsebujejo
take proizvode, po odkritju kostnih
iglic, þe je bila presoja tveganja
ugodna. Pri presoji tveganja se
upoštevajo vsaj koliþina in mogoþi vir
okužbe ter konþni namembni
kraj pošiljke.

113 / 30. 12. 2013

krmljenje rejnih živali z gomoljnicami

Št.

(d) države þlanice lahko dovolijo

13622 /

pridobljeno iz neprežvekovalcev, v

Stran

(c) krmljenje rib s krvno moko,

(e) Krmljenje neodstavljenih rejnih živali
prežvekovalcev z ribjo moko v skladu s
pogoji iz toþke BA priloge IV Uredbe
999/2001 ES.
V skladu s Pravilnikom o pogojih za
uporabo in skladišþenje ribje moke,
mleþnih nadomestkov z ribjo moko,
dikalcijevega fosfata in trikalcijevega
fosfata živalskega izvora, krvne
moke, krvnih proizvodov in njihovih
krmnih mešanic na kmetijskem
gospodarstvu nosilec kmetijskega
gospodarstva potrebuje dovoljenje
Veterinarske uprave Republike
Slovenije za:
a) skladišþenje in uporabo mleþnih
nadomestkov z ribjo moko na
kmetijskih gospodarstvih, na katerih
se vzrejajo prežvekovalci;
b) skladišþenje in uporabo krmnih
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pristojnega obmoþnega urada

oziroma DCP oziroma TCP, na
kmetijskih gospodarstvih, na katerih
se redijo prežvekovalci in
neprežvekovalci;
c) skladišþenje in uporabo ribje moke
oziroma DCP oziroma TCP v obliki
posamiþnih krmil za proizvodnjo
krmnih mešanic neprežvekovalcev
na kmetijskih gospodarstvih, na
katerih se redijo le neprežvekovalci;
d) skladišþenje in uporabo krmnih

Uradni list Republike Slovenije

mešanic, ki vsebujejo ribjo moko,

mešanic, ki vsebujejo krvne
proizvode neprežvekovalcev, na
kmetijskih gospodarstvih, na katerih
se redijo prežvekovalci in druge rejne
živali;
e) skladišþenje in uporabo krvnih
proizvodov neprežvekovalcev v obliki
posamiþnih krmil za proizvodnjo
krmnih mešanic na kmetijskih
gospodarstvih, na katerih se ne redijo
prežvekovalci;
f) skladišþenje in uporabo krvne
moke v obliki posamiþnih krmil
oziroma krmnih mešanic na

g) skladišþenje in uporabo krmnih
mešanic, ki vsebujejo krvno moko
neprežvekovalcev, na kmetijskih
gospodarstvih, na katerih se redijo
ribe, prežvekovalci in druge rejne
živali.
(2) Posebno dovoljenje za
proizvodnjo krmnih mešanic, ki
vsebujejo ribjo moko oziroma DCP
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se vzrejajo ribe;

Št.

kmetijskih gospodarstvih, na katerih

Stran

13623

prežvekovalcev in proizvajajo krmne
mešanice le za potrebe lastne reje in:
– v proizvodnji krmnih mešanic

manj kot 50 % surovih beljakovin;
– v proizvodnji krmnih mešanic
uporabljajo dopolnilne krmne
mešanice z DCP ali TCP, ki vsebuje
manj kot 10 % celotnega fosforja in
– so priglasila dejavnost poslovanja s
krmo organu, pristojnemu po
predpisu, ki ureja registracijo obratov
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mešanico z ribjo moko, ki vsebuje

Št.

uporabljajo dopolnilno krmno

13624 /

kmetijska gospodarstva, ki ne redijo

Stran

oziroma TCP, se ne zahteva za

nosilcev dejavnosti, povezanih s
krmo.
(3) Kmetijska gospodarstva iz
prejšnjega odstavka morajo pridobiti
dovoljenje le, kadar uporabljajo ribjo
moko oziroma DCP oziroma TCP v
obliki posamiþnih krmil kot surovino
za izdelavo krmnih mešanic.
(4) Posebno dovoljenje za
proizvodnjo krmnih mešanic, ki
vsebujejo krvne proizvode ali krvno
moko iz neprežvekovalcev, se ne
zahteva za kmetijska gospodarstva:
– ki redijo le neprežvekovalce in
proizvodi neprežvekovalcev le za
lastno rejo;
– za kmetijska gospodarstva, ki gojijo
le ribe in proizvajajo krmne mešanice
s krvno moko neprežvekovalcev le za
lastno rejo;
– v proizvodnji krmnih mešanic
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proizvajajo krmne mešanice s krvnimi
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uporabljajo dopolnilno krmno
mešanico s krvnimi proizvodi ali
krvno moko iz neprežvekovalcev, ki
vsebuje manj kot 50 % surovih
beljakovin in
– so priglasila poslovanje s krmo
organu, pristojnemu po predpisu, ki
ureja registracijo obratov nosilcev
dejavnosti, povezano s krmo.
(5) Kmetijska gospodarstva iz
prejšnjega odstavka morajo pridobiti
dovoljenje le, kadar uporabljajo krvne
proizvode ali krvno moko
neprežvekovalcev v obliki
posamiþnih krmil kot surovino za
izdelavo krmnih mešanic.
(6) Posebno dovoljenje ni potrebno
tudi, kadar se na kmetijskem
gospodarstvu hkrati vzrejajo
prežvekovalci in neprežvekovalci in
se krmne mešanice z ribjo moko
oziroma DCP oziroma TCP oziroma
krvnimi proizvodi uporabljajo
izkljuþno za krmljenje hišnih živali in
so razglašene kot hrana za hišne
živali.
(pojav bolezni oziroma suma bolezni)

17. þlen in 26. þlen

sum bolezni in pogin živali
(1)

Prijavljanje
Brez poseganja v Direktivo 82/894/EGS
države þlanice zagotovijo, da se pristojnim
organom takoj prijavi žival, za katero se
sumi, da je okužena s TSE

ýe se pojavi bolezen ali se

Pravilnik o boleznih živali (Uradni list RS, št.

pojavijo znaki, na podlagi katerih se

81/07 in 24/10)

sumi, da je žival zbolela ali poginila
za boleznijo, mora imetnik živali to

Pravilnik o nekaterih ukrepih za

takoj na predpisan naþin sporoþiti

prepreþevanje, nadzor in izkoreninjenje

veterinarski organizaciji.

transmisivnimih spongiformnimih
Države þlanice redno obvešþajo druga

encefalopatij (Uradni list RS, št. 37/10, 52/11

69. Imetnik živali prijavi

(2)

Imetnik

živali

mora

do

veterinarski organizaciji.

50
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(Uradni list RS, št. 93/05):
11. þlen

17. þlen

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti

Št.

NADZOR IN IZKORENINJENJE TSE

Stran

13625

in 74/2013)

TSE

prihoda

veterinarja

Stran

drugo in Komisijo o prijavljenih primerih

oziroma

13626 /

veterinarke zavarovati ter prepreþiti
drugim osebam in živalim dostop do

Pristojni organ nemudoma izvede ukrepe,

prizadete

predpisane v þlenu 12 te uredbe, skupaj z

þebelnjaka oziroma trupla poginule

vsemi drugimi potrebnimi ukrepi

živali.

þrede,

jate,

Št.
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(3)

živali,

Podrobnejši naþin

sporoþanja iz prvega odstavka tega
þlena predpiše minister.

26. þlen
(trupla poginulih živali in VHS)
(1)

Imetniki živali oziroma

druge fiziþne in pravne osebe morajo
na predpisan naþin prijaviti pogin
živali oziroma truplo živali
organizaciji, ki izvaja veterinarsko
higiensko službo (v nadaljnjem
besedilu: VHS) kot javno službo v
skladu s predpisi, ki urejajo
veterinarske dejavnosti, in ji truplo
poginule živali predati. Pred oddajo
trupla morajo imetniki z njim ravnati
na predpisan naþin.
17. þlen

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti
(Uradni list RS, št. 93/05)
17.–18. þlen

Pravnom
70. Imetnik živali izvaja

(1)

ýe se pojavi bolezen ali se

oþna

predpisane ukrepe ob

odloþba

sumu bolezni TSE.

za

Ukrepi pri živalih, pri katerih obstaja sum

Pravilnik o nekaterih ukrepih za

pojavijo znaki, na podlagi katerih se

TSE
Za vsako žival, pri kateri obstaja sum, da
je okužena z TSE, je odrejena uradna
omejitev gibanja, dokler niso znani
rezultati kliniþnega in epidemiološkega
pregleda, ki ga izvede pristojni organ, ali
dokler ni pokonþana za laboratorijske

prepreþevanje, nadzor in izkoreninjenje

sumi, da je žival zbolela ali poginila

prekršek

transmisivnimih spongiformnimih

za boleznijo, mora imetnik živali to

je

encefalopatij (Uradni list RS, št. 37/10 52/11

takoj na predpisani naþin sporoþiti

izdana.

in 74/2013)

veterinarski organizaciji.
100
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12. þlen

(pojav bolezni oziroma suma bolezni)

ýe obstaja sum BSE pri živali iz vrst
govedi na gospodarstvu v državi þlanici,
se vse druge živali iz vrst govedi na tem
gospodarstvu podredijo uradni omejitvi
gibanja, dokler niso na voljo rezultati
preiskav.
ýe obstaja sum BSE pri eni živali iz vrst
ovac ali koz na gospodarstvu v državi
þlanici na podlagi objektivnih dokazov,

Pravilnik o boleznih živali (Uradni list RS, št.

(2)

81/07 in 24/10)

prihoda

Imetnik

živali

mora

veterinarja

do

oziroma

veterinarke zavarovati ter prepreþiti
drugim osebam in živalim dostop do
prizadete

živali,

þrede,

jate,

þebelnjaka oziroma trupla poginule
živali.
(3)

Podrobnejši naþin

sporoþanja iz prvega odstavka tega
þlena predpiše minister.

Uradni list Republike Slovenije

preiskave pod uradnim nadzorom

kakršni so rezultati testov, ki lahko
praktiþno razloþujejo med raznimi oblikami
TSE, se vse druge živali iz vrst ovac in koz

18. þlen

na gospodarstvu podredijo uradni omejitvi

(ugotovitev bolezni)

gibanja, dokler niso na voljo rezultati
preiskav.

(1)

Veterinar

oziroma

veterinarka, doloþena s predpisi, ki
ýe obstaja dokaz, da gospodarstvo, kjer je

urejajo veterinarske dejavnosti (v

bila žival prisotna ob sumu na BSE,

nadaljnjem besedilu: veterinar), ki

verjetno ni gospodarstvo, na katerem bi

posumi

žival lahko bila izpostavljena BSE, pristojni

odstavka 15. þlena, mora s pisnim

organ lahko odloþi, da se uradni omejitvi

navodilom v dnevniku veterinarskih

gibanja podredi le žival, pri kateri obstaja

posegov

sum okužbe

veterinarske

na

bolezen

iz

doloþiti
ukrepe,

prvega

predpisane
o

tem

na

poskrbeti, da se sum na bolezen

lahko odloþi, da se uradnemu nadzoru

potrdi ali ovrže oziroma ugotovi vzrok

podredijo tudi druga gospodarstva ali pa le

pogina živali. Veterinar mora izvesti

izpostavljeno gospodartsvo, odvisno od

vse potrebne ukrepe, da sam ne

razpoložljivih epidemioloških informacij.

predstavlja

vira

raznosa

bolezni.

Pisno navodilo je za imetnika živali
Skladno s postopkom iz þlena 24(2) in z

obvezno.

odstopanjem od zahtev drugega, tretjega
(2)

lahko država þlanica oprošþena uporabe

obvešþanja

Podrobnejši

uradnih omejitev premikov živali, þe

veterinarja, naþin prevoza materiala

VURS,

naþin
ukrepe

Stran

in þetrtega pododstavka tega odstavka, je
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ýe menijo, da je potrebno, pristojni organ

Št.

predpisani naþin obvestiti VURS ter

13627

financiranja predpiše minister.

13628 /

in ugotavljanja bolezni ter naþin

enakovredno zašþito

Stran

uporabi ukrepe, ki zagotavljajo

2. ýe pristojni organ oblasti ugotovi, da ni
mogoþe izkljuþiti možnosti okužbe z eno

Št.

od oblik TSE, je treba žival pokonþati, þe

113 / 30. 12. 2013

je še živanjene možgane in vsa druga
tkiva, ki jih doloþi pristojni organ, je treba
odstraniti in poslati v uradno odobreni
laboratorij, nacionalni referenþni
laboratorij, predviden v þlenu 19(1), ali v
referenþni laboratorij Skupnosti, predviden
v þlenu 19(2), na preglede v skladu z
laboratorijskimi metodami, doloþenimi v
þlenu 20.
3. Vsi deli trupa živali, za katero je
postavljen sum TSE, vkljuþno s kožo, se
zadržijo pod uradnim nadzorom, dokler ni
ugotovljena negativna diagnoza, ali pa se
uniþijo v skladu s toþko 3 ali 4 Priloge V.
4. Pravila za izvajanje tega þlena se
sprejmejo v skladu s postopkom iz þlena
24(2).

20. þlen

Ukrepi po potrditvi prisotnosti TSE

(ukrepi)

Pravnom
71. Imetnik živali izvaja

oþna

predpisane ukrepe po

odloþba

potrditvi TSE.

za

1. Ko je uradno potrjena prisotnost TSE, je

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti

(1)

treba kar najhitreje uporabiti naslednje

(Uradni list RS, št. 93/05)

þas

ukrepe:

20. þlen

veterinar glede na bolezen odredi

prekršek

predpisane ukrepe ter poroþa na

je

Ko se ugotovi bolezen in za
trajanja

nevarnosti,

uradni

Uradni list Republike Slovenije

13. þlen

Pravilnik o nekaterih ukrepih za

uniþijo v skladu s Prilogo V razen snovi, ki

prepreþevanje, nadzor in izkoreninjenje

se zadržijo za evidenco v skladu s

transmisivnimih spongiformnimih

(2)

poglavjem B, III, 2 Priloge III;

encefalopatij (Uradni list RS, št. 37/10 52/11

ugotavljanje, prepreþevanje širjenja

in 74/2013)

in

(b) opravi se poizvedba za ugotavljanje

predpisani naþin.

izdana.

Natanþnejši
zatiranja

ukrepi

bolezni,

pogoji

za
za

prenehanje veljave ukrepov zaradi

vseh ogroženih živali v skladu s toþko 1

Pravilnik o boleznih živali (Uradni list RS, št.

bolezni

Priloge VII;

81/07 in 24/10)

obvešþanja so doloþeni s predpisi

ter

Skupnosti

naþin
oziroma

poroþanja
jih

in

predpiše

c) vse živali in proizvodi živalskega izvora

minister, þe predpisi Skupnosti ne

iz toþke 2 Priloge VII, ki so bili ugotovljeni

doloþajo drugaþe.

kot ogroženi s poizvedbo iz (b), se

100
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(a) vsi deli trupa živali se popolnoma

pokonþajo in popolnoma uniþijo v skladu s
toþkama 3 in 4 Priloge V.

Ukrepi, ki jih je potrebno izvesti po

Z odstopanjem od tega odstavka lahko

potrditvi TSE, so predpisani v 13.

države þlanice uporabijo ukrepe, ki

þlenu in prilogi VII Uredbe 999/2001.

ponujajo enakovredno stopnjo zašþite, þe
so ti ukrepi predhodno odobreni v skladu s
postopkom iz þlena 24(2).
2. Do izvedbe ukrepov iz odstavka 1(b) in
(c) se gospodarstvo, na katerem je bila
žival navzoþa, ko je bila potrjena
prisotnost TSE, podredi uradnemu
nadzoru, vse premike živali, dovzetnih za
TSE, in proizvodov živalskega izvora,

organ, zato da se zagotovi neposredna
sledljivost in identifikacija zadevnih živali
in proizvodov živalskega izvora.
ýe obstaja dokaz, da gospodarstvo, na
katerem je bila okužena žival prisotna ob
potrditvi TSE, po vsej verjetnosti ni
gospodarstvo, na katerem je bila žival
izpostavljena TSE, pristojni organ lahko
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gospodarstvo pa mora odobriti pristojni

Št.

pridobljenih iz njih, z gospodarstva ali na

Stran

13629

Stran

odloþi, da se uradnemu nadzoru podredita

13630 /

obe gospodarstvi ali le izpostavljeno
gospodarstvo.
3. Države þlanice, ki so izvedle

Št.

nadomestni program z enakovredno

113 / 30. 12. 2013

zašþito, predvideno v petem pododstavku
þlena 12(1), so lahko z odstopanjem od
zahtev iz odstavka 1(b) in (c) oprošþene, v
skladu s postopkom iz þlena 24(2),
zahteve po uporabi uradnih omejitev
premikov živali ter zahteve po pokonþanju
in uniþenju živali.
4. Lastniki nemudoma prejmejo
odškodnino za izgubo živali, ki so bile
pokonþane, ali proizvode živalskega
izvora, ki so bili uniþeni v skladu s þlenom
12(2) ter odstavkom 1(a) in (c) tega þlena.
5. Brez poseganja v Direktivo 82/894/EGS
se obvešþanje Komisije o potrjeni
prisotnosti katere koli oblike TSE razen
BSE izvaja na letni osnovi.
6. Pravila za izvajanje tega þlena se
sprejmejo v skladu s postopkom iz þlena
24(2).

9. þlen

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti

(pogoji za premike)

(Uradni list RS, št. 93/05)
15. þlen

9. þlen

72. Rejec pri dajanju živali
(1)

Nekomercialni

premiki

se

na trg upošteva predpisane

Žive živali, njihovo seme, zarodki in jajþne

Pravilnik o nekaterih ukrepih za

izvajajo v skladu s pogoji, ki so

pogoje za premike živali iz

celice

prepreþevanje, nadzor in izkoreninjenje

doloþeni

9. þlena Zakona o

s

predpisi

Skupnosti

50
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DAJANJE NA TRG IN IZVOZ

transmisivnimih spongiformnimih

oziroma jih predpiše minister, þe

veterinarskih merilih

encefalopatij (Uradni list RS, št. 37/10 52/11

predpisi

Skupnosti

skladnosti in Uredbe

in 74/2013)

drugaþe.

Pri

ne

doloþajo

sprejetju

državnega

programa izkoreninjenja posamezne
bolezni

za

pridobitev

posebnega

statusa glede zdravstvenega stanja
(v nadaljnjem besedilu: status) lahko
minister predpiše dodatne oziroma
posebne pogoje za tovrstne premike.

2. Dajanje na trg potomstva prve

(2)

generacije, semena, zarodkov in jajþnih

usklajena s pogoji, ki jih predpiše

Promet z živalmi mora biti

celic živali, pri katerih je obstajal ali bil

minister, þe ni s predpisi Skupnosti

potrjen sum TSE, se podredi pogojem,

doloþeno

doloþenim v poglavju B Priloge VIII.

državnega programa izkoreninjenja

drugaþe.

Ob

999/2001.
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1. Dajanje na trg ali po potrebi izvoz živali
iz vrst govedi, ovac ali koz in njihovega
semena, zarodkov in jajþnih celic se
izvajata pod pogoji, doloþenimi v Prilogi
VIII, ali pri uvozu pod pogoji, doloþenimi v
Prilogi IX. Žive živali in njihove zarodke in
jajþne celice morajo spremljati ustrezna
spriþevala o zdravstvenem stanju, kakor
jih zahteva zakonodaja Skupnosti, v
skladu s þlenom 17 ali pri uvozu v skladu s
þlenom 18.

sprejetju

posamezne bolezni za pridobitev
3. Pravila za izvajanje tega þlena se

statusa

sprejmejo v skladu s postopkom iz þlena

dodatne oziroma posebne pogoje

24(2)

prometa.
(3)

lahko

minister

predpiše

Z živalmi se trguje pod pogoji,

ki jih predpiše minister v skladu s
predpisi Skupnosti. Pri posameznih
boleznih

je

izpolnjevati

za

trgovanje

treba

tudi

pogoje

glede

statusov iz 15. þlena tega zakona,
jamstva
pogoje,

nanašajo

na

ali
ki

druge
se

državo,

lahko
regijo,

gospodarstvo, þredo ali žival.
(4)

Premik živali in proizvodov je

dovoljen samo, þe v izvorni državi ali
regiji oziroma na gospodarstvu izvora
na ozemlju Skupnosti ni omejitev pri
trgovanju

oziroma

niso

uvedeni

zašþitni ukrepi zaradi bolezni živali.
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predpisane

Št.

dodatna

Stran

13631

omejitve

oziroma

se

zašþitni

ukrepi, ter

katerih

veljajo

zaradi

pri

trgovanju

njih

uvedejo

obmoþja,

omejitve

na

oziroma

(5)

Bolezni

in

obmoþja

ter

dodatni in posebni pogoji so doloþeni
s predpisi Skupnosti oziroma jih
predpiše minister, þe ni s predpisi
Skupnosti doloþeno drugaþe.
(6)

Izvoz se do izstopne toþke z

113 / 30. 12. 2013

Skupnosti.

Št.

zašþitni ukrepi, so doloþeni s predpisi

13632 /

uvedejo

Stran

Bolezni živali, zaradi katerih se lahko

ozemlja EU odvija v skladu s pogoji,
ki veljajo za trgovanje, po izstopu pa
se s pošiljkami ravna, kot je to
doloþeno

v

oziroma

tranzitnih

predpisih

namembne

držav

zunaj

obmoþja EU.

Pogoji za dajanje na trg in izvoz živih
živali, njihovega semen, zarodkov in
jajþnih celic so predpisani v 15. þlenu
in Prilogi VIII Uredbe 999/01.
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PREDPIS EU

ZAHTEVE
zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri
navzkrižni skladnosti

DOMAýI PREDPIS
predpisi Republike
Slovenije, ki povzemajo
zahteve iz predpisov EU

IZVAJANJE ZAHTEV

ZAHTEVE

STOPNJA KRŠITVE

izvajanje zahtev iz predpisov RS na ravni

zahteve iz predpisov RS, ki jih mora

kršitve zahtev iz

kmetijskega gospodarstva

izpolnjevati zavezanec in jih preverja

predpisov RS,

kontrolor

izražene z oceno
L

Direktiva Sveta
85/511/EGS z dne 18.
novembra 1985 o
uvedbi ukrepov
Skupnosti za
obvladovanje slinavke
in parkljevke (UL L št.
315 z dne 26. 11. 1985,
str. 11), zadnjiþ
spremenjena z Uredbo
Sveta (ES) št. 807/2003
z dne 14. aprila 2003 o
prilagoditvi doloþb
glede odborov, ki
pomagajo Komisiji pri
uresniþevanju njenih
izvedbenih pooblastil,
predvidenih v aktih
Sveta, ki se sprejemajo
v postopku
posvetovanja (soglasje),
Sklepu 1999/468/ES
(UL L št. 122 z dne 16.
5. 2003, str. 36)

Pravilnik o ukrepih za

Lastnik ali vsakdo, ki skrbi za živali, spremlja

73. Imetnik živali vsak sum kužne

Prijavljanje slinavke in parkljevke

nadzor, zatiranje in

živali ali skrbi zanje med prevozom, pristojni

bolezni pri živalih prijavi veterinarski
organizaciji.

prepreþevanje širjenja

organ ali uradnega veterinarja takoj uradno

1. Države þlanice zagotovijo, da:

slinavke in parkljevke

obvesti o prisotnosti ali sumu prisotnosti

(a) pristojni organ slinavko in parkljevko uvrsti med

(Uradni list RS, št.

slinavke in parkljevke in živali, okužene s

obvezno prijavljive bolezni;
(b) lastnik ali vsakdo, ki skrbi za živali, spremlja živali
ali skrbi zanje med prevozom, pristojni organ ali
uradnega veterinarja takoj uradno obvesti o prisotnosti
ali sumu prisotnosti slinavke in parkljevke, in živali,
okužene s slinavko in parkljevko ali za katere obstaja
sum, da so okužene, nastani loþeno od živali dovzetnih
vrst, za katere obstaja tveganje, da bi se okužile ali
kontaminirale z virusom slinavke in parkljevke;

75/05)

slinavko in parkljevko ali za katere obstaja

T

100

sum, da so okužene, nastani loþeno od živali
dovzetnih vrst, za katere obstaja tveganje,
da bi se okužile.

(c) veterinarji praktiki, uradni veterinarji, vodstveno
osebje veterinarskih ali drugih uradnih ali zasebnih
laboratorijev ter vsaka oseba, ki je pri svoji poklicni
dejavnosti v stiku z živalmi dovzetnih vrst ali s
proizvodi, pridobljenimi iz omenjenih živali, takoj
obvezno uradno obvestijo pristojni organ o vsakem
sumu ali prisotnosti slinavke in parkljevke, o katerih so
obvešþeni še pred uradnim posegom v okviru te
2. Brez poseganja v obstojeþo zakonodajo Skupnosti o
prijavljanju izbruhov živalskih bolezni mora država
þlanica, na katere ozemlju je potrjen izbruh slinavke in
parkljevke ali primarni primer slinavke in parkljevke pri
divjih živalih, prijaviti bolezen ter poslati podatke in
pisna poroþila Komisiji in drugim državam þlanicam v
skladu s Prilogo II.

113 / 30. 12. 2013 /

direktive.

Št.

3. þlen

3. þlen

S
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XIII. Predpisane zahteve ravnanja za prijavo bolezni slinavke in parkljevke

Stran

13633

ZAHTEVE
zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri
navzkrižni skladnosti

DOMAýI PREDPIS
predpisi Republike
Slovenije, ki povzemajo
zahteve iz predpisov EU

IZPOLNJEVANJE ZAHTEV

ZAHTEVE

STOPNJA KRŠITVE

izpolnjevanje zahtev iz predpisov RS na

zahteve iz predpisov RS, ki jih mora

kršitve zahtev iz

ravni kmetijskega gospodarstva

izpolnjevati zavezanec in jih preverja

notranjih predpisov,

kontrolor

izraženih z oceno

Direktiva Sveta
92/119/EGS z dne 17.
decembra 1992 o
splošnih ukrepih
Skupnosti za nadzor nad
doloþenimi živalskimi
boleznimi in o posebnih
ukrepih v primeru
vezikularne bolezni
prašiþev (UL L št. 62 z
dne 15. 3. 1993, str. 69),
nazadnje spremenjena z
Direktivo Sveta
2008/73/ES z dne 15.
julija 2008 (UL L št.
219 z dne 14. 8. 2008,
str. 40)
3. þlen

Prijavljanje afriške prašiþje kuge
(1) Države þlanice morajo zagotoviti, da se pristojnemu
organu obvezno in nemudoma prijavi pojav ali sum na
afriško prašiþjo kugo.

Pravilnik o ukrepih za
ugotavljanje,
prepreþevanje in zatiranje
afriške prašiþje kuge
(Uradni list RS, št. 136/06
in 42/10)

Vsak pojav ali sum afriške prašiþje kuge je
treba nemudoma javiti VURS.

74. Imetnik živali vsak sum kužne
bolezni pri živalih prijavi veterinarski
organizaciji.

T

100
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3. þlen

S

Št.

L

13634 /

PREDPIS EU

Stran

XIV. Predpisane zahteve ravnanja za prijavo bolezni svinjske kuge

Ne glede na dosedanje predpise Skupnosti o
prijavljanju izbruhov živalskih bolezni mora država
þlanica, na ozemlju katere se potrdi afriška prašiþja
kuga:
(a) prijaviti bolezen in posredovati Komisiji in drugim
državam þlanicam v skladu s Prilogo I podatke o:
– izbruhih afriške prašiþje kuge, ki so potrjeni na
gospodarstvih,
– primerih afriške prašiþje kuge, ki so potrjeni na
klavnici ali prevoznih sredstvih,
– primarnih pojavih afriške prašiþje kuge, ki so potrjeni
pri divjih prašiþih,
– rezultatih epizootiološke poizvedbe, izvedene v

(b) v skladu s þlenom 16(3)(a) in (4) posredovati
podatke Komisiji in drugim državam þlanicam o
nadaljnjih potrjenih primerih afriške prašiþje kuge pri
divjih prašiþih na okuženem obmoþju.
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skladu s þlenom 8;

PREDPIS EU

ZAHTEVE
zahteve iz predpisov EU, ki se upoštevajo pri
navzkrižni skladnosti

DOMAýI PREDPIS
predpisi Republike
Slovenije, ki povzemajo
zahteve iz predpisov EU

IZPOLNJEVANJE ZAHTEV

ZAHTEVE

STOPNJA KRŠITVE

izpolnjevanje zahtev iz predpisov RS na

zahteve iz predpisov RS, ki jih mora

kršitve zahtev iz

ravni kmetijskega gospodarstva

izpolnjevati zavezanec in jih preverja

predpisov RS,

kontrolor

izraženih z oceno
L

Direktiva Sveta
2000/75/ES z dne 20.
novembra 2000 o
doloþitvi posebnih
doloþb za boj zoper in
izkoreninjenje bolezni
modrikastega jezika
(UL L št. 327 z dne 22.
12. 2000, str. 74),
zadnjiþ spremenjena z
Direktivo 2012/5/EU
Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 14. marca
2012 o spremembah
Direktive Sveta
2000/75/ES glede
cepljenja proti bolezni
modrikastega jezika
(UL L št. 81 z dne 21. 3.
2012, str. 1)

3. þlen
Države þlanice zagotovijo, da se pristojni organ
obvezno takoj obvesti, þe obstaja sum prisotnosti

Pravilnik o ukrepih za
ugotavljanje,
prepreþevanje in zatiranje
bolezni modrikastega
jezika (Uradni list RS, št.
73/12)

Vsak pojav ali sum bolezni modrikastega
jezika je treba nemudoma prijaviti VURS.

75. Imetnik živali vsak sum kužne
bolezni pri živalih prijavi veterinarski
organizaciji.

S

T

100

Uradni list Republike Slovenije

XV. Predpisane zahteve ravnanja za prijavo bolezni modrikastega jezika

virusa bolezni modrikastega jezika ali þe je prisotnost
virusa potrjena.

3. þlen

Št.
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Stran

13635

Stran

13636 /

PODROýJE C: Dobro poþutje živali

XVI. Predpisane zahteve ravnanja za dobro poþutje telet
ZAHTEVE
upoštevajo pri navzkrižni skladnosti

IZVAJANJE ZAHTEV

ZAHTEVE

STOPNJA KRŠITVE

izvajanje zahtev iz predpisov RS na

zahteve iz predpisov RS, ki

kršitve zahtev iz predpisov RS,

ravni kmetijskega gospodarstva

jih mora izpolnjevati

izražene z oceno

zavezanec in jih preverja

L

S

kontrolor

Direktiva Sveta
91/629/EGS z
dne 19.
novembra 1991 o
doloþitvi
minimalnih
pogojev za
zašþito telet (UL
L št. 340 z dne
11. 12. 1991, str.
28), zadnjiþ
spremenjena z
Uredbo Sveta
(ES) št. 806/2003
z dne 14. aprila
2003 (UL L št.
122 z dne 16. 5.
2003, str. 1)
3. in 4. þlen

3. þlen

16. þlen

Tele je govedo do
šestega meseca
starosti (druga toþka
2. þlena).

(1) Individualni boksi za teleta,
razen boksov za bolna teleta,
morajo imeti take pregradne stene,
da se lahko teleta med seboj vidijo
in dotikajo.
(2) Širina individualnega boksa
mora biti vsaj enaka višini vihra
teleta, dolžina individualnega boksa
mora biti vsaj enaka dolžini teleta
od konice nosu do sedniþne grþe,
pomnoženi s faktorjem 1,1.
(3) Na gospodarstvih z veþ kot pet
teleti morajo biti teleta, starejša od
osem
tednov,
namešþena
v
skupinah. Vsa teleta v skupini
morajo imeti dovolj prostora, da se
brez težav obraþajo, vstajajo, legajo
in negujejo. Minimalna neovirana
talna površina, ki jo mora imeti
vsako tele v skupini, je najmanj
Živa teža teleta Najmanjša talna
v kg
površina na žival
v m2
manj kot 150
150–220
220 in veþ

1,5
1,7
1,8

76. (MK) ýe so teleta do
osem tednov starosti
namešþena posamezno,
imajo posamezni boksi za
zdrava teleta take
pregrade, da se teleta
med seboj vidijo,
zaznavajo in dotikajo ter
ustrezajo predpisani širini
in dolžini
(ne velja za gospodarstva,
ki imajo na dan pregleda
manj kot šest telet in
sesna teleta, ki so ob
materi).

20

(Teleta, mlajša od osem
tednov, so lahko
namešþena v skupinah.)
77. (MK) Teleta, starejša
od osem tednov, morajo
biti namešþena v skupinah
(ne velja za gospodarstva,
ki imajo na dan pregleda
manj kot šest telet, in

50
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1. Države þlanice zagotovijo, da od
1. januarja 1994 in za prehodno
obdobje štirih let vsa novozgrajena
ali prenovljena gospodarstva in/ali
taka, ki se zaþnejo prviþ uporabljati
po tem datumu, izpolnjujejo vsaj
naslednje zahteve:
– kjer so teleta nastanjena v
skupinah, morajo imeti dovolj
prostora, da se lahko neovirano
obraþajo in legajo, in sicer najmanj
1,5 m2 za vsako tele z živo maso
150 kg,
– kjer so teleta nastanjena v
posamiþnih boksih ali privezana v
stojišþih, morajo imeti boksi ali
stojišþa perforirane stene in njihova
širina ne sme biti manj kakor 90 cm
plus ali minus 10 % ali 0,80-krat
višina pri vihru.
2. Doloþbe iz odstavka 1 se ne
uporabljajo za gospodarstva z manj
kot šestimi teleti.
3. Od 1. januarja 1998 veljajo za
vsa na novo zgrajena ali

Pravilnik o zašþiti rejnih
živali (Uradni list RS, št.
51/10 in 70/10)

H

113 / 30. 12. 2013

zahteve iz predpisov EU, ki se

DOMAýI PREDPIS
predpisi Republike Slovenije,
ki povzemajo zahteve iz
predpisov EU

Št.

PREDPIS EU

sesna teleta, ki so ob
materi).

78. Vsa teleta v skupini
imajo dovolj prostora, da
se brez težav obraþajo,
vstajajo in legajo ter imajo
na voljo najmanj
predpisano površino glede
na težo.

20

50

þe
je
odmik
 10 %

þe
je
odmik >
10 %

Št.
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(b) Za teleta, nastanjena v
skupinah, meri neovirani prostor, ki
je na
voljo vsakemu teletu, najmanj 1,5
m2 za tele z živo maso pod 150
kilogrami, najmanj 1,7 m2 za tele z
živo maso 150 kilogramov ali
veþ in manj kakor 220 kilogramov
ter najmanj 1,8 m2 za tele z živo

(4) Teleta iz prejšnjega odstavka se
lahko namesti v individualne bokse
v primerih, kadar veterinar presodi,
da je izolacija potrebna zaradi
zdravstvenih ali etoloških zahtev.
(5) Doloþbe tega þlena se ne
uporabljajo za sesna teleta, ki so ob
materi.

Uradni list Republike Slovenije

obnovljena
gospodarstva in za vsa tista, ki se
bodo po tem datumu uporabljala
prviþ, naslednje doloþbe:
(a) teleta, starejša od osem
tednov, ne smejo biti nastanjena v
individualnih boksih, razen þe
veterinar potrdi, da je žival zaradi
njenega
zdravja ali vedenja potrebno
izolirati, da bi se jo lahko zdravilo.
Širina vsakega individualnega
boksa, v katerem je nastanjeno
tele,
je enaka najmanj višini teleta pri
vihru, merjeni v stojeþem položaju,
višina pa najmanj telesni dolžini
teleta, merjeni od konice nosu do
repnega roba tuber ischii (sedniþna
grþa), pomnoženo z 1,1.
Individualni boksi za teleta (razen
tistih, ki se uporabljajo za izolacijo
bolnih živali) ne smejo imeti polnih
sten, temveþ perforirane, ki
teletom omogoþajo, da lahko drug
drugega vidijo in se med seboj
dotikajo;

Stran

13637

Stran
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1. Države þlanice zagotovijo, da
pogoji za rejo telet izpolnjujejo
splošne doloþbe iz Priloge.

Št.

4. þlen

13638 /

maso 220 ali veþ kilogramov.
Vendar pa se doloþbe iz tega
odstavka ne uporabljajo za:
– gospodarstva z manj kot šestimi
teleti,
– sesna teleta, nastanjena skupaj z
materjo.
Od 31. decembra 2006 se
uporabljajo zgoraj navedene
doloþbe za vsa
gospodarstva.
4. Trajanje uporabe objektov,
zgrajenih
– pred 1. januarjem 1994, ki ne
izpolnjujejo zahtev iz odstavka 1,
doloþi pristojni organ na podlagi
rezultatov pregledov iz þlena 7(1)
in pod nobenim pogojem ne traja
dlje kot do 31. decembra 2003.

Materiali za gradnjo objektov,
boksov in opreme, s katerimi
pridejo živali v stik, ne smejo biti
škodljivi za živali. Biti morajo dovolj
odporni in primerni za enostavno
þišþenje in razkuževanje.

Uradni list Republike Slovenije

Pravilnik o zašþiti rejnih
živali (Uradni list RS, št.
51/10 in 70/10)
6. þlen, 8. þlen, prvi,
tretji in peti odstavek 9.
þlena, prvi odstavek 11.
þlena, 15. þlen, 17. þlen,
18. þlen, 19. þlen, 20.
þlen in 21. þlen

Uradni list Republike Slovenije

PRILOGA

Elektriþna napeljava oziroma
elektriþno orodje mora biti
namešþeno tako, da ne predstavlja
nevarnosti za živali.

79. Elektriþna napeljava je
urejena tako, da preboj
elektrike na žival ni mogoþ
(prepreþeni elektrošoki).

17. þlen

Teleta v objektih ne smejo biti v
stalni temi. Zagotovljena mora biti
zadovoljiva naravna ali umetna
osvetlitev v jakosti najmanj 80 lx.
Pri umetni osvetlitvi mora ustrezati
najmanj naravni osvetlitvi od 9. do
17. ure.

80. Pri naravni osvetlitvi
so 1/20 talne površine
odprtine v steni (okna in
vrata).
Pri umetni osvetlitvi je
zagotovljenih 80 lux ali 11
W/m2. Osvetlitev v
slednjem primeru ustreza
naravni osvetlitvi od 9. do
17. ure.

50
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peti odstavek 9. þlena

Št.

1. Materiali, ki se uporabljajo za
gradnjo prostorov za teleta ter
zlasti boksov in
opreme, s katero lahko teleta
pridejo v stik, ne smejo biti škodljivi
za teleta in
mogoþe jih mora biti povsem
oþistiti in razkužiti.
2. Do doloþitve pravil Skupnosti o
tej zadevi morajo biti elektriþna
vezja in
oprema namešþeni v skladu z
veljavnimi nacionalnimi pravili, da
se prepreþijo
elektrošoki.
5. Teleta ne smejo biti nenehno v
temi. Za zadovoljevanje njihovih
vedenjskih in fizioloških potreb je
treba poskrbeti, ob upoštevanju
razliþnih podnebnih sprememb v
državah þlanicah, za primerno
naravno ali umetno osvetlitev;
slednja mora delovati najmanj
toliko, kolikor traja obdobje
naravne svetlobe, ki je navadno na

Stran

13639

13640 /

18. þlen, 6. þlen

50

Zagotovljena mora biti
loþena namestitev bolnih,
poškodovanih ali
onemoglih živali v boksih s
steljo.

82. (MK) Teleta se ne
privezujejo.
(Med
napajanjem
je
dovoljeno teleta privezati,
vendar ne veþ kot eno
uro.)

50
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Zagotovljena mora biti ustrezna
loþena namestitev bolnih,
poškodovanih ali onemoglih živali.
Skrbnik živali mora pravoþasno
zahtevati veterinarsko pomoþ in
oskrbo bolnih ali poškodovanih
živali, veterinarsko pomoþ pri
porodih, kadar je potrebna, ter
ustrezno nego bolnih, poškodovanih
in onemoglih živali.
Telet se ne sme privezovati.
Privezovanje je dopustno le v þasu
napajanja z mlekom ali mleþnim
nadomestkom, vendar ne veþ kot
za eno uro. Privezi teletom ne
smejo povzroþati poškodb in
pretiranega zategovanja, dopušþati
morajo nemoteno vstajanje,
leganje, stanje, ležanje in nego
telesa. Priveze je treba redno
pregledovati.

81. Vsa teleta v objektu so
vsaj dvakrat dnevno pod
nadzorom skrbnika.
Vsa teleta, ki so
namešþena zunaj objekta,
so vsaj enkrat dnevno pod
nadzorom skrbnika.

113 / 30. 12. 2013

15. þlen

Vsa teleta v objektu morajo biti vsaj
dvakrat dnevno pod nadzorom
skrbnika.
Vsa teleta, ki so namešþena zunaj
objekta, morajo biti vsaj enkrat
dnevno pod nadzorom skrbnika.
Bolne, poškodovane in onemogle
živali morajo biti takoj ustrezno
oskrbljene, tako da se prepreþi
njihovo nepotrebno trpljenje.

Št.

8. Teleta se ne sme privezovati,
razen telet v skupni hlevski reji, ki
so lahko med pitjem mleka ali
mleþnih nadomestkov privezana za
najveþ eno uro. Priprave za privez
na teletih ne smejo povzroþati
poškodb in se morajo redno
pregledovati in po potrebi
naravnati, tako da se udobno
prilegajo telesu. Vsaka priprava za
privez mora biti narejena tako, da

Stran

voljo med 9. in 17. uro. Poleg tega
mora biti na voljo dovolj moþna
primerna osvetlitev (pritrjena ali
prenosna), ki omogoþa preverjanje
telet kadar koli.
6. Lastnik ali oseba, ki je
odgovorna za živali, vsa teleta v
hlevski reji pregleda
najmanj dvakrat na dan, teleta v
pašni reji pa najmanj enkrat na
dan. Teleta, ki
kažejo znake bolezni ali poškodbe,
se takoj ustrezno zdravijo, pri
þemer se za vsako tele, ki se na
oskrbo skrbnika ne odziva, þim prej
pokliþe veterinarja.
Kadar je to potrebno, se bolna ali
poškodovana teleta izolirajo v
primernih
prostorih s suhim in udobnim
nastiljem.

19. þlen

Bokse, opremo in posodo, ki se
uporabljajo za teleta, je treba redno
þistiti in razkuževati, da se prepreþi
prenos bolezni.
Blato, urin ter polito ali raztreseno
krmo je treba redno odstranjevati,
da se prepreþi prenos bolezni.

83. (MK) Boksi, oprema in
posoda, ki se uporabljajo
za teleta, se redno þistijo.
Blato, urin in polita ali
raztresena krma se redno
odstranjujejo. Navedeno
se izvaja skladno z
naþinom reje.

Tla morajo biti taka, da teletom ne
povzroþajo poškodb, bolezni in
neugodja.
Vsa teleta morajo imeti ves þas
neomejen dostop do ležišþa, ki
mora biti udobno, þisto, suho in ne
sme škodljivo vplivati na teleta.
Vsem teletom, mlajšim od dveh
tednov, je treba zagotoviti
primerno, þisto, suho in zdravju
telet neškodljivo steljo.

84. (MK) Vsem teletom,
mlajšim od dveh tednov,
je zagotovljena stelja.

prvi do þetrti odstavek
21. þlena

Teletom je treba zagotoviti ustrezno
prehrano, primerno njihovi starosti,
telesni teži ter etološkim in
fiziološkim potrebam.
Krma za teleta mora vsebovati
dovolj železa, ki zagotavlja
povpreþno stopnjo krvnega

85. (MK) Teleta od vsaj
drugega tedna imajo na
razpolago dovolj
strukturne krme.

Št.

20. þlen

20

Uradni list Republike Slovenije

113 / 30. 12. 2013 /

se tele ne more zadušiti ali
poškodovati in da teletu omogoþa
gibanje v skladu s toþko.
9. Namestitveni objekti, boksi,
oprema in pripomoþki za teleta
morajo biti
ustrezno þišþeni in razkuženi, da se
prepreþi okužba prek njih in
kopiþenje
organizmov, ki prenašajo bolezni.
Iztrebke, urin ter nepojedeno ali
raztreseno krmo je treba þim
pogosteje odstranjevati, da se þim
bolj zmanjša smrad in prepreþi
zbiranje muh ali glodalcev.
10. Tla morajo biti gladka, toda ne
spolzka, da se teleta ne
poškodujejo, in
zasnovana tako, da ne morejo
povzroþiti poškodb ali boleþin
teletom, ki na
njih stojijo ali ležijo. Ustrezati
morajo velikosti in masi telet ter
imeti trdno,
ravno in stabilno površino. Ležišþe
mora biti udobno, þisto in imeti
primerne odtoke ter ne sme
škodljivo vplivati na teleta. Vsem
teletom, mlajšim od dveh tednov,
je treba zagotoviti primerno steljo.
11. Z namenom spodbujanja
zdravja in dobrega poþutja se vsem
teletom zagotovi ustrezna
prehrana, prilagojena njihovi
starosti, telesni masi ter
vedenjskim in fiziološkim potrebam.
V ta namen krma za teleta vsebuje

Stran

13641

hemoglobina najmanj 4,5 mmol/l.
Teleta, starejša od dveh tednov,
morajo imeti ponujeno mrvo
primerne kakovosti, tako da jo
lahko zauživajo, kadar želijo. V
obdobju od osmega do 20. tedna
starosti se koliþina mrve zvišuje od
50 g na 250 g na dan.
Teletom je prepovedano natikati
nagobþnike.

Vsa teleta morajo imeti dostop do
sveže in þiste pitne vode v
zadostnih koliþinah ali pa morajo
biti njihove potrebe po tekoþini
zadovoljene s pomoþjo drugih, za
napajanje primernih tekoþin.

sedmi odstavek 21.
þlena

Oprema za napajanje in krmljenje
mora biti oblikovana, grajena,
namešþena in zašþitena tako, da je
onesnaženje vode in krme þim
manjše.

osmi odstavek 21. þlena

Vsako tele mora prejeti goveji
kolostrum þim prej po rojstvu,

87. V skupinski reji in pri
omejevalnem krmljenju
brez elektronskih krmilnih
postaj imajo vsa teleta
istoþasno nemoten dostop
do krme.

20

88. Vsa teleta imajo
dostop do sveže in þiste
pitne vode v zadostnih
koliþini ali pa zadovoljijo
potrebe po tekoþini z
drugimi, za napajanje
primernimi tekoþinami.

Uradni list Republike Slovenije

šesti odstavek 21. þlena

86. Vsa teleta so krmljena
najmanj dvakrat dnevno.

113 / 30. 12. 2013

Vsa teleta morajo biti krmljena
najmanj dvakrat dnevno. V
skupinski reji in pri omejevalnem
krmljenju brez elektronskih krmilnih
postaj morajo imeti vsa teleta
istoþasno nemoten dostop do krme.

Št.

peti odstavek 21. þlena

13642 /

13. Vsa teleta, starejša od dveh
tednov, morajo imeti dostop do
zadostne koliþine sveže vode ali pa
potrebe po napajanju zadostiti s
pitjem drugih tekoþin. Vendar pa se
teletom, ki so izpostavljena visokim
temperaturam ali ki so bolna,
zagotovi stalen dostop do sveže
pitne vode.
14. Oprema za krmljenje in
napajanje mora biti naþrtovana,
konstruirana, namešþena in
vzdrževana tako, da se þim bolj
zmanjša kontaminacija krme in
vode za teleta.
15. Vsako tele prejme kolostrum
þim prej po rojstvu in v vsakem

Stran

zadostne
koliþine železa, ki zagotavlja, da
znaša povpreþna vrednost krvnega
hemoglobina najmanj 4,5 mmol/l,
vsakemu teletu, starejšemu od
dveh tednov, pa se zagotovi
najmanjši dnevni obrok vlakninaste
krme, ki se za teleta, stara od
osem do dvajset tednov, poveþa za
50 g do 250 g na dan. Teletom se
ne sme natikati nagobþnik.
12. Vsa teleta se morajo krmiti
najmanj dvakrat na dan. ýe so
teleta nastanjena v skupinah in se
ne krmijo po želji ali prek
avtomatskega sistema za
krmljenje, mora imeti vsako tele
dostop do krme soþasno kot druga
v skupini.

vsekakor pa v prvih šestih urah
življenja.
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primeru v
prvih šestih urah življenja.

Št.
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Stran
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Stran

XVII. Predpisane zahteve ravnanja za dobro poþutje prašiþev
ZAHTEVE
zahteve iz predpisov EU, ki se
upoštevajo pri navzkrižni skladnosti

DOMAýI PREDPIS
predpisi Republike Slovenije,
ki povzemajo zahteve iz
predpisov EU

IZVAJANJE ZAHTEV

ZAHTEVE

STOPNJA KRŠITVE

izvajanje zahtev iz predpisov RS na

zahteve iz predpisov RS, ki
jih mora izpolnjevati

kršitve zahtev iz predpisov RS, izražene z

ravni kmetijskega gospodarstva

zavezanec in jih preverja

zadnjiþ
spremenjena z
Uredbo Sveta
(ES) št. 806/2003
z dne 14. aprila
2003 (UL L št.

3. þlen
Države þlanice zagotovijo da:
1. vsa gospodarstva izpolnjujejo
naslednje zahteve:
(a) vsakemu tekaþu ali pitancu, ki
živi v skupini, razen mladicam po
osemenitvi in svinjam, mora biti na
voljo neovirana talna
površina, ki meri najmanj:
živa masa, kg m2
do 10 0,15
nad 10 do 20 0,20

Pravilnik o zašþiti rejnih
živali (Uradni list RS, št.
51/10 in 70/10)
22. þlen, 26. þlen, tretji
odstavek 27. þlena, prvi
odstavek 30. þlena, prvi,
drugi, þetrti in sedmi
odstavek 33. þlena, prvi
odstavek 55. þlena

Najmanjša talna površina, ki jo
mora imeti vsak tekaþ ali pitanec v
skupini, razen mladice po
osemenitvi in svinje, je:
teža (kg) m2
do 10 ….. 0,15
10–20 ..… 0,20
20–30 ..… 0,30
30–50 ….. 0,40
50–85 ….. 0,55
85–110 ..… 0,65
veþ kot 110 … 1,00

89. Zagotovljena je
najmanjša predpisana
površina

10

50

T

þe je odmik  30 % <
10 %

20
10 % < odmik
 30 %
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Direktiva Sveta
91/630/EGS z dne
19. novembra
1991 o doloþitvi
minimalnih
pogojev za zašþito
prašiþev (UL L št.
340 z dne 11. 12.
1991, str. 33),

S

Št.

kontrolor

oceno
L

13644 /

PREDPIS EU

Uradni list Republike Slovenije

3. þlen in prvi
odstavek 4. þlena

nad
nad
nad
nad
nad

20 do 30 0,30
30 do 50 0,40
50 do 85 0,55
85 do 110 0,65
110 1,00

ýe je v skupini pet ali manj živali,
mora biti talna površina na žival
veþja za 10 %.
ýe je v skupini 40 ali veþ živali, je
lahko talna površina na žival
manjša za 10 %.
Za breje živali mora biti najmanjša
površina polnih tal 0,95 m2 na
mladico in 1,30 m2 na svinjo.
Najveþ 15 % te površine je lahko
za drenažne odprtine.

ýe se uporabljajo betonske rešetke
za prašiþe v skupini, mora biti:
a) najveþja širina rež med
rešetkami:
vrsta
prašiþev

najveþja
širina rež
(mm)

pujski
tekaþi
pitanci
mladice in
svinje

11
14
18
20

b) najmanjša širina rešetk:
najveþja

20

Stran

vrsta prašiþev

90. Najveþja širina rež in
najmanjša širina rešetk
ustrezata predpisanim
velikostim.
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(b) kadar se betonske rešetke
uporabljajo za prašiþe v skupinah,
(i) najveþja širina rež med
rešetkami ne sme presegati:
– 11 mm za pujske,

Najmanjša talna površina za živali v
skupini mora biti na mladico po
osemenitvi 1,64 m2, na svinjo pa
2,25 m2.

Št.

(b) skupna neovirana talna
površina, ki je na voljo vsaki
mladici po
osemenitvi in vsaki svinji, kadar so
mladice in/ali svinje v istih
skupinah, mora meriti najmanj 1,64
m2 oziroma 2,25 m2. ýe so
živali nastanjene v skupinah z manj
kot 6 živalmi, mora biti
neovirana talna površina veþja za
10 %. ýe so živali nastanjene
v skupinah s 40 ali veþ živalmi, je
lahko neovirana površina
manjša za 10 %.
2. površine izpolnjujejo naslednje
zahteve:
(a) za mladice po osemenitvi in
breje svinje: na celotnem delu
talne
površine iz 1(b), ki meri najmanj
0,95 m2 za mladico in najmanj
1,3 m2 za svinjo, morajo biti polna
tla, pri katerih je lahko najveþ
15 % namenjenih drenažnim
odprtinam;
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122 z dne 16. 5.
2003, str. 1)
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pujski in tekaþi
pitanci, mladice
in svinje

50
80

Št.

91. (MK) Svinje in mladice
niso privezane.

20

Svinje in mladice morajo biti od
štirih tednov po osemenitvi do
enega tedna pred priþakovano
prasitvijo namešþene v skupine.
Stranice boksa, v katerem je
skupina šestih ali veþ živali, morajo
biti daljše od 2,8 m. Stranice
boksa, v katerem je namešþenih
pet ali manj živali, morajo biti
daljše od 2,4 m.
Ne glede na prejšnji odstavek so na
gospodarstvih z manj kot desetimi
svinjami in mladicami živali od štirih
tednov po osemenitvi do enega
tedna pred priþakovano prasitvijo
lahko tudi v posameznih boksih, v
katerih imajo dovolj prostora za
obraþanje. Treba je skrbeti, da
med živalmi v skupini ni

92. Svinje in mladice so
od štirih tednov po
osemenitvi do enega
tedna pred priþakovano
prasitvijo namešþene v
skupine. Velikost boksov
ustreza predpisanim
zahtevam.
Na gospodarstvih z
desetimi svinjami in
mladicami ali manj so
lahko živali tudi v
posameznih boksih, v
katerih imajo dovolj
prostora za obraþanje.

20
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Gradnja in ureditev objektov, v
katerih so svinje in mladice
privezane, sta prepovedani.
Prepovedano je privezovanje svinj
in mladic.

113 / 30. 12. 2013

4) (a) svinje in mladice se v
obdobju od 4 tednov po parjenju
do 1
tedna pred predvideno prasitvijo
redijo v skupinah. Stranice
boksa, v katerem je nastanjena
skupina, morajo biti daljše od
2,8 m. ýe je v skupini manj kot 6
živali, morajo biti stranice
boksa, v kateri je nastanjena
skupina, daljše od 2,4 m;
(b) z odstopanjem od doloþb iz (a)
so lahko svinje in mladice, ki se
redijo na gospodarstvih z manj kot
10 svinjami, v obdobju iz (a)
nastanjene individualno, pod
pogojem, da se v boksih lahko
neovirano obraþajo;

širina rešetk
(mm)

13646 /

(ii) mora širina rešetke znašati
najmanj:
– 50 mm za pujske in odstavljence
ter
– 80 mm za pitance, mladice po
osemenitvi in svinje;
3. gradnja ali predelava objektov, v
katerih so svinje in mladice
privezane,
je prepovedana. Od 1. januarja
2006 dalje je privezovanje svinj
in mladic prepovedano;

Stran

– 14 mm za odstavljence,
– 18 mm za pitance,
– 20 mm za mladice po parjenju in
svinje;

Živalim je treba pokladati dovolj
krme. Vse breje živali morajo imeti
dovolj krme z visokim deležem
surove vlaknine kot tudi dovolj
moþnih krmil, da bi se nasitile in
zadovoljile potrebo po žveþenju.

8. prašiþi, ki morajo živeti v
skupinah, moþno agresivni prašiþi,
prašiþi, ki so jih napadli drugi
prašiþi ter bolni ali poškodovani
prašiþi so lahko zaþasno nastanjeni
v individualnih boksih. V tem
primeru individualni boks živali
omogoþa neovirano obraþanje, þe
to ni v nasprotju s posebnimi

Prašiþe, ki so pretirano napadalni
do drugih ali so pretirano
izpostavljeni napadanju drugih, je
treba odstraniti iz skupine ter jih
zaþasno namestiti v posamezne
bokse. V tem primeru morajo biti
boksi tako veliki, da se lahko prašiþ
nemoteno obraþa, vstaja in lega.

95. V skupinski reji, pri
kateri je krmljenje
koliþinsko omejeno, imajo
vse živali istoþasen dostop
do krme.
96. V se breje svinje in
mladice morajo za
potešitev lakote in potrebe
po žveþenju dobiti
zadostno koliþino
voluminozne ali visoko
vlakninaste krme in
visokoenergetske krme.

50

50

Stran

7. za potešitev lakote in potrebe po
žveþenju morajo vse breje svinje in
mladice dobiti zadostno koliþino
voluminozne ali visoko vlakninaste
krme in visokoenergetske krme;

94. Prašiþi se krmijo
najmanj enkrat dnevno.
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Prašiþe je treba krmiti najmanj
enkrat dnevno. V skupinski reji in
pri omejevalnem krmljenju brez
elektronskih krmilnih postaj morajo
imeti vse živali istoþasen dostop do
krme.

20

Št.

6. krmljenje svinj in mladic v
skupinah mora potekati na naþin, ki
vsaki živali zagotovi zadostno
koliþino krme, tudi þe se zanjo
hkrati potegujejo druge živali;

93. (MK) Vsi prašiþi imajo
na voljo primeren
material oziroma
predmete za zadostitev
svojih etoloških potreb
skladno z naþinom
reje.
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5. brez poseganja v zahteve iz
Priloge se svinjam in mladicam
omogoþi trajen dostop do
materiala, s katerim se lahko
ukvarjajo in ki izpolnjuje vsaj
ustrezne zahteve iz Priloge;

medsebojnega napadalnega
vedenja.
Vsi prašiþi morajo imeti na voljo
slamo ali drug material oziroma
predmete za zadostitev njihovih
etoloških
potreb
in
s
tem
prepreþevanje grizenja repov in
drugih motenj v obnašanju.

13647

Prašiþi v objektih ne smejo biti
stalno v temi. Zagotovljena mora
biti najmanj osvetlitev 40 lx
najmanj osem ur dnevno. Na voljo
mora biti stalen dovolj moþen vir
svetlobe, tako da je ob vsakem
þasu mogoþ pregled prašiþev.

PRILOGA
POGLAVJE I
SPLOŠNI POGOJI
Poleg ustreznih doloþb Priloge k
Direktivi 98/58/ES se uporabljajo
naslednje
zahteve:
2. Prašiþi morajo biti najmanj osem
ur na dan nastanjeni pri svetlobi z
moþjo
najmanj 40 luksov.

Tla morajo biti taka, da živalim ne
povzroþajo poškodb, bolezni in
neugodja. Ustrezati morajo
velikosti in teži živali. Vsi prašiþi
morajo imeti dostop do ležišþa, ki
mora biti udobno, þisto, suho in ne
sme škodljivo vplivati nanje. Biti
mora dovolj prostora, da lahko vsi
prašiþi istoþasno ležijo, normalno
vstajajo in legajo.

20
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3. Prostori za prašiþe morajo biti
zgrajeni tako, da živalim
omogoþajo:
– dostop do ležišþa, ki je primerno
glede velikosti in temperature ter
þisto in
opremljeno z ustreznim sistemom
odvajanja, tako da lahko vse živali
ležijo
istoþasno,
– da lahko ležijo in normalno

97. Zagotovljena je
najmanj osvetlitev 40
luksov ali 5,7 W/m2
najmanj osem ur dnevno.
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Vendar pa do 30. junija 1995
pristojni organi držav þlanic lahko
odobrijo odstopanje od odstavkov
3, 5, 8 in 11 poglavja I.

Pravilnik o zašþiti rejnih
živali (Uradni list RS, št.
51/10 in 70/10): 23.
þlen, 24. þlen, 26. þlen,
prvi do peti odstavek
29. þlena, 30. þlen, 31,
þlen, 32. þlen, tretji do
sedmi odstavek 33.
þlena, 34. þlen in 35.
þlen

Št.

1. Države þlanice zagotovijo, da
pogoji za rejo prašiþev ustrezajo
splošnim doloþbam, doloþenim v
Prilogi.

13648 /

ýlen 4

Stran

veterinarskimi nasveti;

Kastracijo samcev do vkljuþno
sedmega dneva starosti lahko na
naþin, ki ne vkljuþuje trganja tkiva,
opravi veterinar ali druga oseba v
skladu z zakonom, ki ureja
veterinarstvo. Pri prašiþih, ki so
starejši od sedmih dni, lahko opravi
kastracijo le veterinar z uporabo
anestezije in dodatne dolgotrajne
analgezije.

99. Repi se krajšajo pri
sesnih živalih do starosti
sedem dni. Pri starejših
živalih opravlja to le
veterinar.
Repi se ne krajšajo
rutinsko.
Zobje se pri prašiþih za
pitanje brusijo ali šþipajo
do sedmega dneva
starosti.

50

50

Št.
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Krajšanje dela repa oziroma
enakomerno krajšanje podoþnikov
z brušenjem je dovoljeno opravljati
samo v primerih, kadar skrbnik
živali dokaže, da v nasprotnem
primeru lahko pride do hujših
poškodb na seskih svinj ali na
uhljih oziroma repih drugih
prašiþev. Pred izvajanjem takšnih
posegov mora skrbnik živali
dokazati, da je izvedel druge
ukrepe za prepreþevanje grizenja
repov in drugih vedenjskih motenj,
pri þemer upošteva okolje in
gostoto naseljenosti. Krajšanje dela
repa in enakomerno krajšanje
podoþnikov do vkljuþno sedmega
dneva starosti prašiþa lahko
opravlja veterinar ali ustrezno
usposobljen skrbnik živali v skladu

98. Kastracija se opravlja
do sedmega dneva
starosti. Po sedmem
dnevu jo opravlja
veterinar z uporabo
anestezije in dodatne
dolgotrajne analgezije.
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vstajajo,
– da lahko vidijo druge prašiþe, pri
þemer so lahko v tednu pred
naþrtovano
prasitvijo in med prasitvijo svinje in
mladice loþene od sovrstnikov.
8. Vsi posegi, ki se ne opravljajo za
terapevtske ali diagnostiþne
namene ali ki niso namenjeni
oznaþevanju prašiþev v skladu z
ustrezno zakonodajo, ki pri živalih
povzroþijo poškodbo ali izgubo
obþutljivega dela telesa ali
spremembo zgradbe kosti, so
prepovedani, razen:
– enakomernega skrajšanja
podoþnikov z brušenjem ali
šþipanjem pri pujskih, ki niso stari
veþ kot sedem dni, pri þemer se
mora oblikovati nepoškodovana
gladka površina; pri merjascih se
lahko þekani skrajšajo, kjer je to
potrebno zaradi prepreþevanja
poškodb pri drugih živali ali zaradi
varnosti,
– krajšanje dela repa,
– kastracije samcev na naþin, ki ne
vkljuþuje pretrganja tkiva,
– namešþanja nosnih obroþev samo
pri živalih, ki se redijo na prostem,
in v skladu z nacionalno
zakonodajo.
Krajšanje repa in krajšanje
podoþnikov se ne smeta opravljati
rutinsko, temveþ samo takrat,
kadar se lahko dokaže, da so na
seskih svinj ali na uhljih ali repih

Stran

13649

Stran

z zakonom, ki ureja živinorejo. Pri
prašiþih, ki so starejši od sedmih
dni, lahko opravi krajšanje repa ali
krajšanje zob le veterinar z
uporabo anestezije in dodatne
dolgotrajne analgezije.

13650 /
Št.
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drugih prašiþev nastale poškodbe.
Pred izvajanjem takšnih posegov se
sprejmejo drugi ukrepi za
prepreþevanje grizenja repov in
drugih vedenjskih motenj, pri
þemer se upoštevata okolje in
gostota živali. Zaradi tega se
morajo neprimerne bivalne razmere
nastanitve ali sistemi reje
spremeniti.
Vse zgoraj navedene posege lahko
opravi samo veterinar ali skladno s
þlenom 5 te direktive usposobljena
oseba z izkušnjami pri opravljanju
takšnih posegov z ustreznimi
sredstvi in pod ustreznimi
higienskimi pogoji. Kastracijo ali
krajšanje repov pri pujskih, starih
veþ kot sedem dni, lahko opravi
samo veterinar z uporabo
anestezije ali dodatne dolgotrajne
analgezije.
POGLAVJE II
POSEBNE DOLOýBE ZA
RAZLIýNE KATEGORIJE
PRAŠIýEV

Boksi za merjasce morajo biti
namešþeni in zgrajeni tako, da se
lahko merjasci obraþajo, slišijo,
vohajo in vidijo druge prašiþe.
Na voljo morajo imeti þist,
primerno suh in udoben prostor za
ležanje.
Talna površina boksa za odraslega
merjasca mora biti najmanj 6 m2.
ýe je boks za merjasce namenjen
tudi za pripust, mora biti talna

100. Talna površina boksa
za odraslega merjasca je
najmanj 6 m2 ali 10 m2, þe
se boks uporablja tudi za
pripust.

20

50

þe je odmik
 10 %

þe je odmik >
10 %
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A. MERJASCI
Boksi za merjasce morajo biti
postavljeni in zgrajeni tako, da se v
njih
merjasec lahko obraþa ter sliši,
voha in vidi druge prašiþe.
Odraslemu
merjascu mora biti na voljo
neovirana površina, ki meri

2. Posebne zahteve za razliþne
vrste prašiþev
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površina boksa za odraslega
merjasca najmanj 10 m2.

Treba je skrbeti, da med živalmi v
skupini ni medsebojnega
napadalnega vedenja.
Brejim svinjam in mladicam je
treba, þe je potrebno, odpraviti
zunanje in notranje zajedavce.
Breje svinje in mladice je treba
pred namestitvijo v prasitvene
bokse temeljito oþistiti.

Na voljo morajo imeti þist,
primerno suh in udoben prostor za
poþitek ter primeren material za
gradnjo gnezda, þe to ni
onemogoþeno zaradi sistema
preluknjanih tal in gnojevke.

101. Svinje imajo v tednu
pred prasitvijo na voljo
material (slamo) za
gradnjo gnezda, razen þe
uporabe materiala ne
dopušþa naþin reje
(sistem preluknjanih tal in
sistem odgnojevanja).

20

Za ležišþem vsake breje svinje ali
mladice mora biti na razpolago

102. Ležišþe breje svinje
ali mladice je dovolj

20

Št.
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Stran

najmanj 6 m2.
ýe se boksi uporabljajo tudi za
pripust, mora površina, ki je na
voljo odraslemu
merjascu, meriti najmanj 10 m2,
boks pa ne sme imeti ovir. Od 1.
januarja
2003 dalje velja ta doloþba za vsa
na novo zgrajena ali obnovljena
gospodarstva ali gospodarstva, ki
se bodo po tem datumu uporabljala
prviþ. Od 1. januarja 2005 velja ta
doloþba za vsa gospodarstva.
B. SVINJE IN MLADICE
1. Sprejmejo se ukrepi za
zmanjšanje agresivnosti v
skupinah.
2. ýe je potrebno, se morajo breje
svinje in mladice tretirati pred
zunanjimi
in notranjimi zajedavci. ýe so
nastanjene v prasitvenih boksih, je
treba
breje svinje in mladice temeljito
oþistiti.
3. V tednu pred predvideno
prasitvijo morajo svinje in mladice
dobiti na
razpolago zadostne koliþine
ustreznega materiala za izdelavo
gnezda, razen
kadar to zaradi sistema za
odvajanje gnojevke, ki se uporablja
na obratu,
ni tehniþno izvedljivo.
4. Za svinjo ali mladico mora biti
neoviran prostor, ki omogoþa lažji

13651

Stran

dovolj velik prostor, ki omogoþa
nemoteno prasitev ali pomoþ pri
prasitvi. Prasitveni boksi morajo
imeti pregrado, ki loþuje gnezdo od
preostalega dela boksa.

veliko, da omogoþa
nemoteno prasitev ali
pomoþ pri prasitvi. V
prasitvenih boksih je
pujskom zagotovljena
možnost umika.

Sesnim pujskom mora biti v gnezdu
zagotovljeno toplotno ugodje.
Gnezdo mora biti þisto, suho in
udobno ter loþeno od prostora za
svinjo. Tla v gnezdu morajo biti
polna (neperforirana). ýe so tla v
gnezdu perforirana, morajo biti
pokrita z blazino, slamo ali drugim
primernim materialom. Vsi pujski
morajo imeti možnost istoþasnega
poþivanja. Pri uklešþenih svinjah
morajo imeti pujski možnost, da
nemoteno sesajo.

103. (MK) Tla v gnezdu so
polna (nepreluknjana). ýe
so preluknjana, so pokrita
z blazino, slamo ali drugim
primernim materialom. Vsi
pujski imajo možnost
istoþasnega poþivanja.
Pri uklešþenih svinjah
imajo pujski možnost, da
nemoteno sesajo.

20

104. Pujski se ne
odstavljajo pred 21. dnem
starosti, razen iz
zdravstvenih razlogov in
zaradi dobrega poþutja.

20
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ýe se odstavijo med 21. in
28 dnem, jih premestijo v
posebne prostore, ki se
pred nastanitvijo nove
skupine izpraznijo,
temeljito oþistijo in
razkužijo ter so loþeni od
prostorov, v katerih so
svinje.
105. Pri reji tekaþev in
pitancev so vzpostavljene

50
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Tekaþe je treba namestiti v skupine
þim prej po odstavitvi. Tekaþi in

Št.

Pujske je dovoljeno odstavljati po
28. dnevu starosti.
Ne glede na prejšnji odstavek je
pujske dovoljeno odstaviti tudi do
sedem dni prej, þe so preseljeni v
oþišþena in razkužena vzrejališþa,
loþena od objektov za svinje.
Izjemoma je odstavitev dovoljena
tudi prej, þe je potrebno zaradi
dobrega poþutja ali zdravja živali.

13652 /

potek
naravne prasitve ali prasitve, pri
kateri je potrebna pomoþ.
5. Prasitveni boksi, v katerih se
svinje lahko prosto gibljejo, morajo
omogoþati
zašþito pujskov, na primer z
zašþitnimi rešetkami.
C. SESNI PUJSKI
1. Del celotne površine tal, ki
živalim omogoþa, da lahko ležijo
istoþasno,
mora biti poln ali prekrit z blazino,
slamo ali drugim primernim
materialom
2. Kadar se uporablja prasitveni
boks, morajo imeti pujski dovolj
prostora, da
lahko sesajo brez težav.
3. Sesni pujski, mlajši od 28 dni, ne
smejo biti odstavljeni od svinje,
razen
kadar bi nadaljnje sesanje škodljivo
vplivalo na dobro poþutje ali
zdravje
svinje ali pujska.
Vendar pa se lahko sesni pujski
odstavijo do sedem dni prej, þe se
premestijo v posebne prostore, ki
se pred nastanitvijo nove skupine
izpraznijo, temeljito oþistijo in
razkužijo ter so loþeni od prostorov,
v katerih se nahajajo svinje, z
namenom zmanjševanja možnosti
prenosa bolezni na pujske.
D. TEKAýI IN PITANCI
1. ýe se prašiþi redijo v skupinah,

pitanci morajo biti namešþeni v
stabilnih skupinah s þim manj
mešanja. ýe je treba prašiþe, ki se
ne poznajo, združiti v skupino, je
treba to storiti þim prej, najkasneje
v sedmih dneh po odstavitvi. V teh
primerih je treba vsem prašiþem na
primeren naþin omogoþiti, da se
lahko umaknejo in skrijejo pred
drugimi prašiþi.
Pri reji prašiþev v skupinah je treba
z ustreznimi ukrepi prepreþiti
medsebojne spopade, ki presegajo
mejo normalnega vedenja.

Prašiþi iz razliþnih socialnih
skupin se ne smejo mešati
med seboj.

Št.
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Prašiþe, ki so pretirano napadalni
do drugih ali so pretirano
izpostavljeni napadalnosti drugih,
je treba odstraniti iz skupine ter jih
zaþasno namestiti v posamezne
bokse. V tem primeru morajo biti
boksi tako veliki, da se prašiþ lahko
nemoteno obraþa, vstaja in lega.
Uporaba pomirjeval zaradi lajšanja
prilagoditve tekaþev in pitancev reji
v skupini se uporablja samo
izjemoma, þe veterinar presodi, da
je uporaba pomirjeval upraviþena.

stabilne socialne skupine.
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se morajo sprejeti ukrepi za
prepreþevanje medsebojnih
spopadov, ki presegajo mero
normalnega vedenja.
2. Prašiþi morajo biti nastanjeni v
skupinah, ki se, kolikor je mogoþe,
med seboj ne mešajo. ýe se
morajo prašiþi, ki se ne poznajo,
združiti v skupino, se mora to
zgoditi v kar se da zgodnji starosti,
po možnosti najkasneje v enem
tednu po odstavitvi. Kadar se
skupine prašiþev mešajo, se jim na
primeren naþin omogoþi, da se
lahko umaknejo in skrijejo pred
drugimi prašiþi.
3. Ob znakih hudih spopadov med
prašiþi se nemudoma preuþijo
vzroki zanje in sprejmejo ustrezni
ukrepi, kot na primer zagotovitev
zadostne koliþine slame ali drugih
materialov, ki jih živali lahko
raziskujejo. Ogrožene živali ali
posamezne agresivne živali se
loþijo od skupine.
4. Uporaba pomirjeval z namenom
lažjega prilagajanja živali na
življenje v skupini se dovoli samo v
izjemnih primerih in po
posvetovanju z veterinarjem.

Stran
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XVIII. Predpisane zahteve ravnanja za dobro poþutje rejnih živali
ZAHTEVE
zahteve iz predpisov EU, ki se
upoštevajo pri navzkrižni skladnosti

DOMAýI PREDPIS
PREDPISI Republike
Slovenije, ki povzemajo
zahteve iz predpisov EU

IZVAJANJE ZAHTEV

ZAHTEVE

STOPNJA KRŠITVE

izvajanje zahtev iz predpisov RS na

zahteve iz predpisov RS, ki

kršitve zahtev iz predpisov RS,

ravni kmetijskega gospodarstva

jih mora izpolnjevati

izražene z oceno

zavezanec in jih preverja

L

spremenjena z
Uredbo Sveta
(ES) št. 806/2003
z dne 14. aprila
2003 (UL L št.
122 z dne 16. 5.
2003, str. 1)

Države þlanice zagotovijo, da so
pogoji, pod katerimi se živali (razen
rib, plazilcev ali dvoživk) ob
upoštevanju njihove vrste, stopnje
razvoja, prilagoditve in
udomaþenosti ter fizioloških in
etoloških potreb vzrejajo ali redijo v
skladu z obstojeþo prakso in
znanstvenimi dognanji, usklajeni z
doloþbami iz te priloge.

Pravilnik o zašþiti rejnih
živali (Uradni list RS, št.
51/10 in 70/10)
4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12., 13. þlen
Zakona o zašþiti živali
(Uradni list RS, št.
98/99, 126/03, 14/07 in
23/13)
tretji odstavek 8. þlena

PRILOGA
4. þlen

Osebje
1. Za živali skrbi dovolj številno
osebje, ki ima za to potrebne
sposobnosti, znanje in strokovno
usposobljenost.

106. Na kmetijskem
gospodarstvu je doloþena
odgovorna oseba za
ustrezno oskrbo živali, ki
so vsaj enkrat dnevno pod
njenim rednim nadzorom

20

(ne velja za teleta).
Za živali mora skrbeti primerno
število ljudi z ustreznim znanjem,
usposobljenostjo ter odgovornim
odnosom do živali.
Vse rejne živali morajo biti vsaj
enkrat dnevno pod rednim
nadzorstvom oskrbovalcev.

4. þlen

5., 6. þlen

Uradni list Republike Slovenije

Pregledi
2. Vse živali v sistemih reje, v
katerem je njihovo dobro poþutje
odvisno od pogoste þloveške
oskrbe, se pregledajo najmanj
enkrat na dan. Živali v drugih
sistemih se pregledajo v takšnih

Skrbnik živali mora storiti vse, da
zagotovi dobrobit živali, ki so v
njegovi oskrbi. Prepreþevati mora
vzroke, ki lahko pri živalih
povzroþijo boleþine, poškodbe,
bolezni oziroma motnje v
obnašanju.

T
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4. þlen
Direktiva Sveta
98/58/ES z dne
20. julija 1998 o
zašþiti rejnih živali
(UL L št. 221 z
dne 8. 8. 1998,
str. 23), zadnjiþ

S

Št.

kontrolor
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PREDPIS EU

4. Za vsako žival, ki kaže znake
bolezni ali poškodbe, je treba
nemudoma ustrezno poskrbeti, in
þe se žival na takšno oskrbo ne
odziva, je treba þim prej poiskati
nasvet veterinarja. Kadar je to
potrebno, se bolne ali poškodovane
živali izolirajo v primernih prostorih
s suhim in udobnim nastiljem.

5., 6. þlen

Zagotovljena mora biti ustrezna
loþena namestitev bolnih,
poškodovanih ali onemoglih živali v
primernih prostorih s suho in
udobno steljo.

(dnevnik veterinarskih
posegov) se vodi skladno s
15. þlenom Pravilnika o
sledljivosti prometa in
uporabe ter shranjevanju
veterinarskih zdravil
(Uradni list RS, št.

(ne velja za teleta).

108. Skrbnik živali vodi
dnevnik veterinarskih
posegov v skladu s
predpisom, ki ureja
izjemno uporabo zdravil za
zdravljenje živali. Vodi tudi
evidenco o poginih živali.

20

Stran

38/09)

Skrbnik živali mora pravoþasno
zahtevati veterinarsko pomoþ in
oskrbo bolnih ali poškodovanih
živali, po potrebi veterinarsko
pomoþ pri porodih ter ustrezno
nego bolnih, poškodovanih in
onemoglih živali.
Skrbnik živali mora na
gospodarstvu voditi dnevnik
veterinarskih posegov v skladu s
predpisom, ki ureja izjemno
uporabo zdravil za zdravljenje
živali, in voditi evidence o
zdravljenju živali.
Skrbnik živali mora redno voditi
evidenco o poginih živali, ki jih
odkrije pri vsakem pregledu.

50

107. Bolne, poškodovane
in onemogle živali se takoj
ustrezno oskrbijo in, þe je
treba, loþeno namestijo v
prostorih ali primernih
krajih s suho in udobno
steljo
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7. þlen
in evidenca zdravljenj

5. Lastnik ali rejec živali vodi
evidenco o zdravljenju in o številu
smrtnih primerov, odkritih pri
vsakem pregledu. ýe je treba
enake podatke hraniti v druge
namene, ti prav tako zadošþajo za
namene te direktive.

Za vsakodnevni nadzor, ki ga
opravlja skrbnik živali, morajo biti
zagotovljeni pogoji za potrebne
preglede, vkljuþno z zadostno
osvetlitvijo objekta, tako da je
možno opraviti pregled živali ob
vsakem þasu.
Bolne, poškodovane in onemogle
živali morajo biti takoj ustrezno
oskrbljene, tako da se prepreþi
njihovo nepotrebno trpljenje.

Št.

Vodenje evidence

5., 6. þlen
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þasovnih presledkih, da se prepreþi
vsakršno trpljenje živali.
3. Na voljo je ustrezna razsvetljava
(namešþena ali prenosna), da se
lahko kadar koli opravijo temeljiti
pregledi živali.

13655

Stran

7. þlen

Dnevnik veterinarskih posegov
mora skrbnik živali hraniti najmanj
pet let od zadnjega vpisa ter ga
mora na zahtevo predložiti
pristojnemu inšpektorju na
vpogled.
Svoboda gibanja
7. Ob upoštevanju vrste živali in v
skladu s pridobljenimi izkušnjami in
znanstvenimi dognanji se
svobodnega gibanja živali ne sme
omejevati na naþin, pri katerem bi
se povzroþilo nepotrebno trpljenje
ali poškodbe živali.

8. þlen

8. Materiali, ki se uporabljajo za
gradnjo objektov in prostorov za

9. þlen

Material za gradnjo objektov,
boksov in opreme, s katerim
pridejo živali v stik, ne sme biti
škodljiv za živali. Biti mora dovolj
odporen in primeren za enostavno

110. Živalim je
zagotovljena primerna
svoboda gibanja, þe so
razmere v boksu vsaj take,
da nemoteno legajo,
vstajajo, se obraþajo in
opravljajo fiziološke
potrebe v skladu z
naþinom reje. ýe so
privezane, privezi
omogoþajo nemoteno
leganje in vstajanje in niso
pretesni.

50
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ýe je žival stalno ali redno
privezana ali zaprta, ji je treba dati
dovolj prostora v skladu z njenimi
fiziološkimi in etološkimi potrebami.

ýe je žival stalno ali redno
privezana ali zaprta, ji je treba
glede na pridobljene izkušnje in
znanstvena dognanja dati dovolj
prostora v skladu z njenimi
fiziološkimi in etološkimi potrebami.
Objekti in prostori za nastanitev

Živalim mora biti zagotovljena
svoboda gibanja, primerna njihovi
vrsti, pasmi, starosti, stopnji
razvoja, prilagoditvi in udomaþitvi,
ki prepreþuje nepotrebno trpljenje
ali poškodbe živali.

109. Skrbnik živali hrani
dnevnik veterinarskih
posegov najmanj tri leta
od zadnjega vpisa za
potrebe te uredbe,
evidenco poginov pa prav
tako najmanj tri leta od
zadnjega vpisa.
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Evidenco o poginih mora skrbnik
živali hraniti najmanj tri leta od
zadnjega vpisa ter jo je dolžan na
zahtevo predložiti uradnemu
veterinarju na vpogled.

Št.

6. Takšni podatki se hranijo vsaj tri
leta in so na voljo pristojnemu
organu med izvajanjem
inšpekcijskega pregleda ali þe se
drugaþe zahteva.
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Evidenca mora vsebovati najmanj
datum pregleda in število poginulih
živali oziroma identifikacijsko
oznako živali.

Objekti in oprema morajo biti
urejeni tako, da ne poškodujejo
živali.

9. þlen

Toplota, vlažnost, kroženje zraka,
zraþenje, koncentracija plinov,
higiena in intenzivnost hrupa v
prostorih, v katerih so živali,
morajo ustrezati njihovi vrsti in
stopnji razvoja, prilagoditvi in
udomaþitvi, fiziološkim in etološkim
potrebam ter predpisanim
higienskim razmeram.
Živali v objektih ne smejo biti
stalno v temi. ýe ni dovolj naravne
svetlobe, mora biti zagotovljena
primerna umetna svetloba. Pri
uporabi umetne svetlobe je treba
doloþiti þas za poþitek, ko morajo
biti živali v temi.

10. þlen

Živali, nastanjene izven objektov,
morajo biti, kadar je to potrebno,
zavarovane pred neugodnimi
vremenskimi razmerami, plenilci in
drugimi nevarnostmi. V neugodnih
vremenskih razmerah morajo imeti

111. Zahtevi po svetlobi in
zraþenju ustreza pogoj, da
so 1/20 talne površine
odprtine v steni (okna in
vrata) ali vir umetne
osvetlitve (v jakosti 80 lux
ali 11 W/m2) ali umetnega
zraþenja, primernega vrsti
živali. Za pitovne pišþance
in kokoši nesnice veljajo
pogoji, zapisani v
Pravilniku o zašþiti rejnih
živali.
Živali v objektih ne smejo
biti stalno v temi. Pri
uporabi umetne svetlobe
je treba doloþiti þas za
poþitek, ko morajo biti
živali v temi.
Ta zahteva ne velja za
teleta in prašiþe.
112. Živali, nastanjene
zunaj objektov, so, kadar
je potrebno in mogoþe,
zavarovane pred
neugodnimi vremenskimi
razmerami, plenilci in

20
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Stran

12. Živali, ki niso nastanjene v
zgradbah, se, kadar je potrebno in
mogoþe, zavarujejo pred
neugodnimi vremenskimi vplivi,

9. þlen

Št.

Živali nastanjene izven objektov

þišþenje in razkuževanje.
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nastanitev ter zlasti hlevov in
opreme, s katerimi lahko pridejo
živali v stik, ne smejo biti škodljivi
za živali in morajo biti takšni, da se
jih da temeljito oþistiti in razkužiti.
9. Nastanitev in pribor za
zavarovanje živali se zgradita in
vzdržujeta tako, da ni ostrih robov
ali izboþenih delov, ki bi lahko
poškodovali živali.
10. Kroženje zraka, koncentracijo
prahu v zraku, temperaturo,
relativno vlažnost zraka in
koncentracije plina je treba
ohranjati v mejah, ki ne škodijo
živalim.
11. Živali v stavbah ne smejo biti
nastanjene niti v stalni temi niti
nenehno pod umetno razsvetljavo
brez ustrezne prekinitve. ýe
naravna svetloba, ki je na voljo, ne
zadošþa fiziološkim in etološkim
potrebam živali, se zagotovi
ustrezna umetna razsvetljava.

13657

drugimi nevarnostmi.

11. þlen

Skrbnik živali mora poskrbeti, da je
tehniþna oprema v objektih enkrat
dnevno pregledana. Morebitne
okvare morajo biti odpravljene v
najkrajšem þasu. Do popravila
morajo biti zagotovljene možnosti
za zagotavljanje zdravja in dobrega
poþutja živali.
Pri umetnem zraþenju objektov
mora biti zagotovljen alarmni
sistem, ki opozarja skrbnika živali
na okvaro v prezraþevalnem
sistemu. Alarmni sistem mora biti
redno vzdrževan in preizkušen v
skladu z navodili proizvajalca.
Zagotovljen mora biti rezervni
sistem zraþenja, ki zadošþa za
ohranitev zdravja in dobrega
poþutja živali do odprave napake
na osnovnem sistemu.

113. ýe se uporablja
elektronsko vodeni sistem
prezraþevanja, je
zagotovljen alarmni
sistem, ki opozarja na
okvaro.

12. þlen

Skrbnik
živali
mora
živalim
zagotoviti primerno kakovost in
koliþino ustrezne krme ter primeren
naþin krmljenja in napajanja za
ohranjanje
zdravja
ter
zadovoljevanje etoloških potreb ob
krmljenju.

Krma, voda in druge snovi

Uradni list Republike Slovenije

14. Živali morajo imeti kakovostno
prehrano, ki ustreza njihovi starosti
in vrsti in je v zadostnih koliþinah,
za ohranjanje zdravja in da
zadostijo svojim potrebam po
hranjenju. Živali ne dobivajo hrane
ali tekoþine na naþin oziroma hrana
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ýe sta zdravje in dobro poþutje
živali odvisna od umetnega sistema
prezraþevanja, je treba zagotoviti
ustrezen rezervni sistem za
zagotavljanje zadostnega kroženja
zraka, da se ohrani zdravje in
dobro poþutje živali, tudi þe se
sistem pokvari, in alarmni sistem za
opozarjanje na okvaro. Alarmni
sistem je treba redno preizkušati.
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Št.

13. Vso avtomatsko ali mehansko
opremo, nujno za zdravje in dobro
poþutje živali, je treba pregledati
najmanj enkrat na dan. ýe se
ugotovijo okvare, jih je treba
nemudoma odpraviti ali, þe to ni
mogoþe, sprejeti ustrezne ukrepe
za varovanje zdravja in dobrega
poþutja živali.
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Avtomatska ali mehanska oprema

na voljo najmanj zašþito pred
moþnim vetrom ali soncem in suh
prostor oziroma suho mesto za
poþitek.

Stran

plenilci in tveganji za njihovo
zdravje.

16. Vse živali morajo imeti dostop
do ustreznega dovoda vode ali pa
jim mora biti omogoþeno, da svoje
potrebe po tekoþini zadovoljijo na
drugaþne naþine

12. þlen

Vse živali morajo imeti dostop do
primernega vodnega vira ali pa jim
mora biti omogoþen dostop do
napajanja na drug naþin.
Oprema za napajanje in krmljenje
mora biti oblikovana, grajena in
namešþena tako, da se prepreþuje
onesnaženje vode in krme ter da so
poškodbe zaradi prerivanja za vodo
in krmo med živalmi þim manjše.

114. Vse živali morajo
imeti dostop do
primernega vodnega vira
ali pa jim mora biti
omogoþen dostop do
napajanja na drug naþin

Krma mora izpolnjevati zahteve,
predpisane z Uredbo Evropskega
parlamenta in Sveta (ES) št.
183/2005 z dne 12. januarja 2005
o zahtevah glede higiene krme (UL
L št. 35 z dne 8. 2. 2005, str. 1),
zadnjiþ spremenjene z Uredbo
Komisije (EU) št. 225/2012 z dne
15. marca 2012 (UL L št. 77 z dne
16. 3. 2012, str. 1).

115. V prehrano živali se
smejo vkljuþevati
dovoljene snovi le za
dovoljene preventivne,
terapevtske ali
zootehniške namene.
Pravnomoþna odloþba ali
sodba za prekršek ni bila
izdana

Popolno ali delno amputiranje
telesnih delov in popolni ali delni

116. Na živalih niso vidne
posledice namernega

12. þlen

Zakon o zašþiti živali
(Uradni list RS, št.

20

(ne velja za teleta).

50

50
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Pohabljenja

Vse živali morajo imeti dostop do
krme v þasovnih presledkih, ki
ustrezajo
njihovim
fiziološkim
potrebam.

Št.

17. Oprema za krmljenje in
napajanje mora biti naþrtovana,
zgrajena in namešþena tako, da so
možnost kontaminacije vode in
krme in poškodbe zaradi prerivanja
za vodo in krmo med živalmi þim
manjše.
18. Živalim ni dovoljeno dajati
nobenih drugih snovi, razen tistih
za terapevtske ali preventivne
namene ali za zootehniþno
zdravljenje, kot je doloþeno v þlenu
1(2)(c) Direktive 96/22/EGS [1],
razen þe so znanstvene študije o
dobrem poþutju živali ali praktiþne
izkušnje pokazale, da uþinki
omenjene snovi ne škodujejo
zdravju ali dobremu poþutju živali.

12. þlen
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ali tekoþina ne vsebuje snovi, ki bi
lahko povzroþile nepotrebno
trpljenje ali poškodbe.
15. Vse živali morajo imeti dostop
do krme v þasovnih intervalih, ki
ustrezajo njihovim fiziološkim
potrebam.

Stran
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43/07 – UPB-2)

z

Postopki reje

Reja in postopki z živalmi, ki lahko
povzroþijo živalim nepotrebno
trpljenje ali škodljivo vplivajo na
poþutje živali, vkljuþno z zdravjem,
so prepovedani. Izjemoma so
dovoljeni postopki, ki pomenijo za
žival kratkotrajno obremenitev,
vendar pa ne povzroþajo trajnih
poškodb.

13. þlen

Živali se smejo rediti le, þe je na
podlagi njihovega genotipa ali
fenotipa mogoþe priþakovati, da to
ne škoduje njihovemu zdravju in
dobremu poþutju.

20. Metode ekstenzivne in
intenzivne reje, ki povzroþajo ali
lahko povzroþijo trpljenje ali
poškodbo katere koli zadevne
živali, niso dovoljen.
Ta doloþba ne izkljuþuje uporabe
nekaterih postopkov, ki bi lahko
povzroþili minimalno ali trenutno
trpljenje ali poškodbo ali ki bi lahko
zahtevali posege, ki ne bi povzroþili
trajne poškodbe, þe to dovoljujejo
nacionalne doloþbe.
21. Nobena žival se ne sme rediti,
razen þe se na podlagi njenega
genotipa ali fenotipa lahko
upraviþeno priþakuje, da reja ne
more škodljivo vplivati na njeno
zdravje ali dobro poþutje.

117. Na živalih ni oþitnih
znakov poškodb zaradi
neustreznega sistema
reje.
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13. þlen
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– krajšanje uhljev živalim, razen þe
je poseg v korist živali.

Izjema so pašne živali, ki
si same poškodujejo dele
telesa.
Izjema so poškodbe uhljev
zaradi zatrganja ušesnih
številk.

Št.

– amputacije ali kastracije
elastiþnim obroþkom;

pohabljanja (manjka uhelj,
rep, okonþina ...).

13660 /

20. þlen

odvzem ali uniþenje organov ali tkiv
vretenþarjev, storjeno naklepno, je
prepovedano in se šteje za
muþenje živali. Prepovedani so:

Stran

19. Pred sprejetjem posebnih
doloþb o pohabljenjih v skladu s
postopkom iz þlena 5 in brez vpliva
na Direktivo 91/630/EGS veljajo
ustrezne nacionalne doloþbe v
skladu s splošnimi pravili.

