
REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,  

GOZDARSTVO IN PREHRANO  
 

� 
  

 
Na podlagi 13. člena Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP) 

IZJAVA - STORITVENI ZAKOL ZA LASTNO UPORABO 
 

 
NAROČNIK STORITVE: 
 
NAZIV in NASLOV: 
 
DAVČNA številka: 
 
KMG-MID:  

 
 

IZJAVLJAM, 

 
 da bom  od _______________________________________, ki sem jih dal v storitveni zakol KLAVNICI: 
                                 (število in vrsta živali) 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(naziv, naslov in davčna številka klavnice) 

 
porabil _________________________ za lastno porabo* v _________________  članskem gospodinjstvu. 
                        (število in vrsto živali)                                                            ( št. članov v gospodinjstvu) 

 
 
S podpisom potrjujem resničnost podatkov. 
 
 
   
(Kraj in datum) (Žig) Podpis: NAROČNIK STORITVE 
 

 

 

POTRJUJEMO PREJEM IZJAVE (Izpolni KLAVNICA) 

 

 

 
   
(Kraj in datum) Žig Podpis: KLAVNICA 
 

 

*Lastna poraba živil živalskega izvora je poraba za potrebe lastne družine imetnika živali. Vsak drug 

način porabe ali prometa – tudi na turistični kmetiji, v gostilni, kmetiji odprtih vrat, prireditvah itd. – se 

šteje za javno potrošnjo.  

Na podlagi statističnih podatkov RS se NA OSEBO povprečno NA LETO  porabi cca. 89 kg mesa, od tega cca. 

19 kg govejega in telečjega mesa, 37 kg prašičjega mesa in 29 kg perutninskega mesa. 



 

NAVODILO ZA IZPOLNITEV IZJAVE – STORITVENI ZAKOL ZA LASTNO UPORABO 
 

IZJAVO – STORITVENI ZAKOL ZA LASTNO UPORABO izpolni naročnik storitve zakola (imetnik živali), ki ŽELI 

določeno število lastnih živali oz. količino mesa lastnih živali  porabiti za potrebe lastne družine.  

 

NAVODILO ZA IZPOLNITEV IZJAVE 

 

1. IMETNIK ŽIVALI (naročnik storitve klanja) izpolni prvi del priložene izjave s sledečimi 

podatki: 

- Osebnimi podatki (Ime, priimek, naslov, davčna št., KMG MID – v primeru da je) 

- Število in vrsto živali, ki jih imetnik živali da klavnici v zakol 

- Število in vrsto živali, ki jih imetnik od zaklanih uporabi za lastno porabo 

- Število članov v gospodinjstvu imetnika živali 

- Podpis, datum in kraj izpolnjene izjave 

 

2. KLAVNICA izpolni drugi del izjave s katerim potrjuje prejem izjave tako, da: 

- Vpiše datum, kraj in podpis prejete izjave 

 

RESNIČNOST PODATKOV - ODGOVORNOST 

S podpisom izjave se imetnik živali zaveže k resničnosti podatkov. Nadzor nad izvajanjem ZPKŽP opravlja 

kmetijski inšpektor in pregleduje tudi listine in skladnost s podatki o plačilu prispevka določenega po  ZPKŽP 

in podzakonskih aktih. 

 

OBRAZLOŽITEV LASTNE PORABE 

Lastna poraba živil živalskega izvora je poraba za potrebe lastne družine imetnika živali. Vsak drug način 

porabe ali prometa – tudi na turistični kmetiji, v gostilni, kmetiji odprtih vrat, prireditvah itd. – se šteje za 

javno potrošnjo.  

Na podlagi statističnih podatkov RS se NA OSEBO povprečno NA LETO  porabi cca. 89 kg mesa, od tega cca. 19 

kg govejega in telečjega mesa, 37 kg prašičjega mesa in 29 kg perutninskega mesa. 

 

PLAČEVANJE PRISPEVKA PO ZPKŽP 

10. odstavek 13. Člena ZPKŽP omogoča, da se za storitveni zakol za lastno uporabo v gospodinjstvu prispevek 

NE plačuje. Lastna poraba je dovoljena zgolj za količine, ki se porabijo za LASTNE POTREBE. 

 

Klavnica obračuna in nakaže prispevek za tiste živali oziroma dele živali (npr. polovica trupa itd.), ki gredo 

naprej v promet (predelava, turistična kmetija, prodaja gostilnam, prodaja na kmetiji, kmetija odprtih vrat, 

prireditve itd.). Za tiste živali oziroma dele živali, ki jih imetnik živali porabi za lastne potrebe klavnica NE 

obračuna in nakaže prispevka. 

 

HRAMBA IZJAV 

Klavnica hrani originalne podpisane izjave vseh imetnikov živali, ki uveljavljajo lastno porabo. Klavnica mora 

dovoljevati dostop do originalnih izjav kmetijskemu inšpektorju oziroma ostalim inšpekcijam, ki so 

pooblaščene za izvajanje nadzora nad plačevanjem prispevka po ZPKŽP. 

 

SPREMLJANJE: 

 

Klavnica sproti izpolnjuje podatke v skupni tabeli klavnice in jo do 31. Januarja za preteklo leto posreduje na 

elektronski naslov: prispevek-promocij.mkgp@gov.si. Tabela mora za vsakega nosilca kmetijskega 

gospodarstva (KMG-MID) vsebovati skupno število zaklanih živali in skupno število uveljavljenih živali za 

lastno porabo.  

 


