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UVOD 

Z znakom IZBRANA KAKOVOST - SLOVENIJA se označuje goveje in perutninsko meso, ki 
ustreza kriterijem iz te Specifikacije in je kot  informacija namenjen potrošnikom pri nakupnih 
odločitvah. Standardna pridelava in  predelava mesa zahteva visoko stopnjo skrbnosti,  ta 
Specifikacija pa vzpostavlja nadstandarde kakovosti, varnosti in nadzora. 
 
Meso označeno z znakom  IZBRANA KAKOVOST predstavlja živilo s posebnimi lastnostmi, ki 
se nanašajo na pridelavo, predelavo, kakovost in poreklo  osnovne surovine. Posebne lastnosti za 
pridelavo in predelavo govejega in perutninskega mesa, opredeljene v tej Specifikaciji, temeljijo na 
objektivnih in  merljivih in kriterijih, ki se nanašajo na način krme, zdravstveno varstvo živali, 
kratke transportne poti in  sledljivost mesa od rejca do potrošnika.  Specifikacija uvaja posebne  
kriterije v postopkih pridelave in predelave govejega in perutninskega mesa in zahteve za: 
 

� kakovost in varnost mesa, ki presega zakonsko določeno raven 
� transparentnost in sledljivost porekla mesa od izvora do potrošnika 
� nadstandardni nadzor z zagotavljanjem notranjih in neodvisnih kontrol  
� posebne pogoje trženja mesa z oznako Izbrana kakovost 

 
V shemo IZBRANA KAKOVOST se na podlagi prostovoljne odločitve lahko vključujejo 
pridelovalci in predelovalci govejega in perutninskega mesa - nosilci KMG, rejci, predelovalci 
mesa na kmetijah in mesno predelovalni obrati, ki v proizvodnih postopkih zagotavljajo  pogoje 
iz te Specifikacije.  
Specifikacija opredeljuje tudi zahteve za prodajo govejega in perutninskega mesa končnemu 
kupcu. 
 
CILJI 

Specifikacija sledi strateškim ciljem razvoja slovenskega kmetijstva in živilsko predelovalne 
industrije po  zagotavljanju prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne in  kakovostne hrane in 
je v osnovi namenjena spodbujanju potrošnika k nakupu mesa slovenskih pridelovalcev in 
predelovalcev, z namenom uresničevanja dolgoročnih ciljev - razvoj slovenske živinoreje in 
podeželja,  zagotavljanje samooskrbe z mesom in krepiti položaj domače mesno predelovalne 
industrije. 
 
NADZOR 

Meso označeno z IZBRANA KAKOVOST - SLOVENIJA je podvrženo dvostopenjskemu 
nadzoru nad skladnostjo predpisanih postopkov in proizvodov, ki so vključeni v shemo Izbrana 
kakovost: 

• prva stopnja nadzora je  notranja kontrola v obratih pridelovalcev in predelovalcev, za 
katero so v primeru individualnega certificiranja odgovorni pridelovalci in predelovalci 
(rejci, klavnice, razsekovalnice, proizvodni obrati), ki so vključeni v shemo Izbrana 
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kakovost, v primeru skupinskega certificiranja pa notranji nadzor na sedežu pridelovalcev 
in v obratih predelovalcev izvajajo presojevalci, imenovani s strani nosilca skupinskega 
certifikata.  

• druga stopnja nadzora je neodvisna zunanja kontrola, ki jo v obratih certificiranih 
pridelovalcev in predelovalcev izvajajo neodvisne  organizacije za ugotavljanje skladnosti 
(certifikacijski organi) – v skladu s pravili certifikacijske sheme; 

 
Pridelovalci in predelovalci mesa se z  vstopom v shemo Izbrana kakovost prostovoljno zavežejo 
k zagotavljanju nadstandardnih kriterijev, vendar je za visoko stopnjo zaupanja potrošnikov v 
proizvode z oznako IZBRANA KAKOVOST-SLOVENIJA, nujen tudi nadzor pooblaščenih 
neodvisnih  organizacij.   
 
PRAVICA DO ZNAKA IZBRANA KAKOVOST 

Pravica do znaka IZBRANA KAKOVOST-SLOVENIJA je pridobljena pravica na podlagi: 

• zagotavljanje pridelave/predelave mesa skladno s kriteriji  te  Specifikacije 

• ugotovljene skladnosti pri certificiranih pridelovalcih/predelovalcih v postopkih 
notranjega nadzora  

• ugotovljene skladnosti pri certificiranih pridelovalcih/predelovalcih v postopkih 
neodvisnega zunanjega nadzora (certificiranje)  

 
POGOJI OZNAČEVANJA 

Fizični in pravni subjekti, ki pridobijo pravico do uporabe znaka IZBRANA KAKOVOST - 
SLOVENIJA, morajo znak IZBRANA KAKOVOST - SLOVENIJA  uporabljati skladno z 
veljavno zakonodajo, ki ureja področje označevanja proizvodov, ki so vključeni v shemo Izbrana 
kakovost.  
 
POSEBNE DOLOČBE 

Pravico do označevanja mesa z znakom IZBRANA KAKOVOST – SLOVENIJA imajo  
pridelovalci in predelovalci govejega in perutninskega mesa, ki so pridobili certifikat 
IZBRANA KAKOVOST:   
 

1. Certificirani predelovalci smejo uporabljati znak IZBRANA KAKOVOST – 
SLOVENIJA samo za meso, ki je pridobljeno od živali iz certificirane reje.  
 

2. Predelovalci, ki nimajo certifikata  IZBRANA KAKOVOST, ne smejo označevati mesa z 
znakom IZBRANA KAKOVOST – SLOVENIJA,  tudi če so pridobili meso od   živali 
iz certificirane reje.  
 

3. Certificirani pridelovalci na KMG, ki imajo registrirano dopolnilno dejavnost za 
predelavo mesa na izvoru (in prodajo), lahko označujejo meso z IZBRANA 
KAKOVOST-SLOVENIJA, če so certificirani tudi kot predelovalci in v primeru 
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koriščenja storitev (zakol, razsek) koristijo usluge nosilcev dejavnosti, ki so certificirani za 
Izbrano kakovost.  

 
Specifikacija opredeljuje tudi pogoje označevanja mesnih izdelkov iz govejega in perutninskega 
mesa z znakom Izbrana kakovost – Slovenija. 
 
PODROČJE UPORABE  

Specifikacija opredeljuje  prostovoljni sistem zagotavljanja nadstandardne kakovosti in 
označevanja mesa in mesnih izdelkov z oznako  IZBRANA KAKOVOST – SLOVENIJA,  za 
sveže, ohlajeno in  zmrznjeno  goveje in perutninsko meso in mesne izdelke, ki ustrezajo 
kriterijem iz Specifikacije. 
 
Določila iz Specifikacije veljajo za pridelovalce (rejce) in predelovalce (klavnice, razsekovalnice, 
mesno predelovalne obrate), govejega in perutninskega mesa, ki so pridobili certifikat Izbrana 
kakovost in se smiselno uporablja pri trgovanju z mesom in mesnimi izdelki, ki so označeni z 
oznako IZBRANA KAKOVOST- SLOVENIJA, skladno s posebnimi pogoji trženja, ki so del te  
Specifikacije. 
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                                    1.  POGLAVJE 

               

   GOVEJE MESO 
            (govedina, teletina) 

 
Z znakom »IZBRANA KAKOVOST – SLOVENIJA« je dovoljeno označevati sveže, ohlajeno 
in zmrznjeno goveje meso  - pridobljeno od živali, ki so bile v Sloveniji: 

- rojene, rejene, zaklane in razsekane   
- rejene, zaklane in razsekane - z upoštevanjem postopnega podaljševanja minimalnega časa 

reje za Izbrano kakovost, opredeljenega v točki 1.4. tega poglavja (prehodno obdobje). 
 

1.1 OPREDELITEV POSEBNIH LASTNOSTI 
Tabela 1: Vstopni kriteriji 

    Krma živali: 

  Pridelovalci 

Krmni obrok za goveda mora vsebovati več kot 50% 
voluminozne krme, preračunano na SS (suho snov); 
 
Izjema so teleta do 6-ih mesecev starosti, kjer je delež 
voluminozne krme lahko manjši od 50 % (voluminozna krma po 
volji); 
 

    

Teleta: v izračunu deleža voluminozne krme se ne upošteva 
količina popitega mleka oziroma mlečnega nadomestka. 
 
Preostali del krme ne sme vsebovati krmil, ki so na negativni listi 
(Priloga 1) 

  Kratke transportne poti: 

 Izbrana   

Transport živih živali do klavnice dovoljen v radiju do  največ 
200 km. Čas transporta živali ne sme biti daljši od 8 ur. 

kakovost 
 

Zdravstveno varstvo: 

 
  

Pri individualnem zdravljenju živali z antibiotiki se  predpisana 
karenčna doba podaljša za 5 dni. 

 
  

  Predelovalci Kratke transportne poti:  

    

Transport živih živali do klavnice dovoljen v radiju do največ 
200 km. 
 

    Najdaljši dovoljeni čas transporta: 

    

Čas transporta  živali ne sme biti daljši od 8 ur 
 

Priloga 1: Negativna lista posamičnih krmil in dodatkov - GOVEDO 
 

Tabela 2: Vrsta voluminozne krme 
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VRSTA VOLUMINOZNE KRME 
 

Mrva 
posušena krma s trajnega ali sejanega travinja (trave, 
metuljnice, travniške zeli) 

Paša, zelena 
krma 

paša ali sveže košena krma s trajnega ali sejanega travinja 
(trave,metuljnice,travniške zeli, listje grmovnic in dreves)  

Silaža 
travna silaža – silirana krma  s trajnega ali sejanega travinja 
(trave, metuljnice, travniške zeli) 
koruzna silaža – silirana koruza (cela rastlina) 
druge silaže (žitne silaže, sirkova silaža, sončnična silaža, siliran 
grah, silirani pesni rezanci) 

Zelena sočna 
njivska krma 

krmna ogrščica, ohrovt in druge krmne križnice, strna žita, 
koruza, listje in glave pese, različni strniščni posevki 

Korenovke in 
gomoljnice krmna pesa,  repa, koleraba, krmno korenje, krompir 
Slama žitne slame, koruznica, slame metuljnic 

 
1.2 OPIS POSEBNIH LASTNOSTI 
 
Krma  
Kakovostna krma omogoča dobro izkoriščanje genetskega potenciala živali in  je predpogoj za 
proizvodnjo kakovostnega mesa in mesnih proizvodov. Krmljenje mora zadostiti prehranskim 
potrebam živali.  Ob upoštevanju etoloških potreb živali in kakovosti krme, rejec zagotavlja 
uravnotežene krmne obroke, ki vsebujejo nad 50 % voluminozne krme (preračunano na suho 
snov). Izjema so teleta do šestih mesecev starosti, pri katerih je delež voluminozne krme lahko 
manjši od 50 % (voluminozna krma po volji). Prehrana telet  do 6-ih mesecev starosti temelji na 
naravnem mleku (priporočilo: materinem) ali mlečnem nadomestku, ki se ne upošteva v  izračunu 
deleža voluminozne krme v obroku. Preostali del močne ali voluminozne krme ne sme vsebovati 
krmil, ki so na negativni listi (Priloga 1). 
 
Kratke transportne poti 
Ob upoštevanju določil veljavne zakonodaje o pogojih in načinu prevoza živih živali, sta tako 
pridelovalec kot predelovalec  dolžna, v smislu preprečevanja neugodnega počutja živali  in 
dejstva, da je  stopnja stresa živali pogojena z dolžino in trajanjem transporta, upoštevati kratko 
transportno pot od  izhodiščnega kraja do cilja in maksimalni dovoljeni čas transporta. 
 
Zdravstveno varstvo 
Rejci živali so dolžni zagotavljati dobre  pogoje reje, izvajati ustrezne biovarstvene ukrepe in 
spremljati zdravstveno stanje živali, z namenom čim manjšega  tveganja za nastanek in prenos 
bolezni. Odgovorna raba antibiotikov zmanjšuje tveganje za razvoj in širjenje bakterij, odpornih 
na antibiotike.  Raba antibiotikov pri živalih za proizvodnjo hrane je omejena izključno  na 
individualno zdravljenje živali, ki se  izvaja pod veterinarskim nadzorom. V postopku zdravljenja 
živali so upoštevane smernice za preudarno rabo antibiotikov, potek zdravljenja za vsako 
posamezno žival pa mora biti dokumentiran v arhivu rejca. 
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1.3 POGOJI ZA VKLJUČEVANJE  MESNIH IZDELKOV V SHEMO IZBRANA  

KAKOVOST 
 
Vključevanje mesnih izdelkov iz govejega mesa v shemo Izbrana kakovost in  označevanje  
z znakom »Izbrana kakovost - Slovenija« je dovoljeno, če je osnovna  surovina v izdelku izključno 
meso, ki je pridobljeno od živali, ki ustrezajo kriterijem za  Izbrano kakovost.   
 
Merila za presojo kriterija: 
Predelovalec mesa na kmetiji oziroma  proizvajalec mesnih izdelkov  je dolžan ustreznost 
surovine dokazovati na podlagi izdelanih masnih bilanc, ki so predmet presoje v postopkih 
nadzora.  
 
Certificirani predelovalec oz. proizvajalec  je za meso Izbrana kakovost dolžan vzpostaviti ločen 
identifikacijski (številčni) sistem in  voditi količinske evidence o nabavi in prodaji mesa in o 
količinah proizvedenih in prodanih mesnih izdelkov. Masne kontrole se izvajajo na podlagi 
vhodnih in izhodnih količin mesa Izbrana kakovost, pri predelovalcih na kmetijah pa na podlagi  
evidenc o številu in prodaji vzrejenih živali za Izbrano kakovost in dokupih živali iz certificirane 
reje za Izbrano kakovost. 
 
1.4 PPREHODNO OBDOBJE  
 
V 1. letu od datuma potrditve Specifikacije je v shemo »IZBRANA KAKOVOST« dovoljeno 
vključevati sveže, ohlajeno in zmrznjeno goveje meso – pridobljeno od živali, ki so bile v 
Sloveniji rejene pod pogoji za Izbrano kakovost najmanj 90 dni. 

Od 2. do 4. leta od datuma potrjene Specifikacije je v shemo »IZBRANA KAKOVOST« 
dovoljeno vključevati  sveže, ohlajeno in zmrznjeno goveje meso – pridobljeno od živali, ki so 
bile v Sloveniji rejene pod pogoji za Izbrano kakovost najmanj 3 mesece - velja za živali do 1-ega 
leta starosti oz najmanj 9 mesecev – velja za živali nad 1-im letom starosti. 

Od 4. do 8. leta od datuma potrditve Specifikacije je v shemo »IZBRANA KAKOVOST« 
dovoljeno vključevati sveže, ohlajeno in zmrznjeno goveje meso – pridobljeno od živali, ki so bile 
v Sloveniji rejene pod pogoji za izbrano kakovost najmanj 2/3 življenjskega obdobja. 

Po preteku 8-ega leta od datuma potrjene Specifikacije je v shemo »IZBRANA KAKOVOST« 
dovoljeno vključevati  sveže, ohlajeno in zmrznjeno goveje meso - pridobljeno od živali, ki so bile 
v Sloveniji rojene in vzrejene  pod pogoji za izbrano kakovost.   
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1.5 OPIS POSTOPKOV V POSAMEZNIH FAZAH PRIREJE IN PROIZVODNJE 

GOVEJEGA MESA- IZBRANA KAKOVOST 
 

1.5.1 Pridelovalci - rejci 

• Pogoji krmljenja živali: 
o pri pripravi krmnih obrokov se  upošteva delež in sestava voluminozne krme 
o krmni obrok za goveda mora vsebovati nad 50% voluminozne krme, preračunano na 

suho snov 
o izjema so teleta do 6-ih mesecev starosti, kjer je delež voluminozne krme lahko manjši 

od 50 % - z izpolnjenim pogojem »voluminozna krma po volji«  
o pri teletih se v izračunu deleža voluminozne krme  ne upošteva količina popitega 

mleka oziroma mlečnega nadomestka. 
o preostali del močne ali voluminozne krme  ne sme vsebovati krmil, ki so na negativni 

listi (priloga 1) 
o rejci zagotavljajo sestavo krmnih obrokov iz katere so razvidne sestavine, ki jih 

uporabljajo in  razmerja med uporabljenimi sestavinami  
o rejci (KMG) vodijo evidence krmnih obrokov in  obdobje  krmljenja s posameznim 

krmnim obrokom in evidence pridelane in dokupljene krme 
o  vsako dobavo krme (tudi pri nakupu na drugi kmetiji) mora rejec dokumentirati   

(dokument, ki izkazuje nabavo krme) in arhivirati za dobo 5 let 
o dokumentacija za nakup/dokup krme na drugi kmetiji mora vsebovati podatke o 

dobavitelju krme, količini in vrsti krme, datum dokupa in KMG MID izvora 
o pri nakupu/uporabi krme iz registriranih mešalnic, morajo rejci voditi evidenco o 

dobavah  in recepturah krme (račun, dobavnica, deklaracija) 
o arhiv dobavnic iz registriranih mešalnic krme se hrani na sedežu rejca 5 let 
o vsa krma, posamična in močna krmila, mora izpolnjevati kriterije krmljenja za Izbrano 

kakovost 
 

• Zdravstveno varstvo  
o rejec živali zagotavlja ustrezne preventivne ukrepe za preprečevanje bolezni pri 

živali(h) 
o uporaba antibiotikov je dovoljena izključno v kurativne namene 
o pri zdravljenju živali, ki so rejene za Izbrano kakovost, mora veterinar,  pri rabi 

antibiotikov v kurativne namene, upoštevati smernice preudarne rabe antibiotikov 
o pristojni veterinar vsa predpisana zdravila potrdi s podpisom v dokumentu, ki mora 

biti shranjen v arhivu rejca  (na KMG) 
o potek zdravljenja živali mora natančno opisan  v spremljajoči dokumentaciji, 

shranjeni na KMG  
o v primeru zdravljenja živali z AB se zakonsko predpisana karenčna doba podaljša za  

5 (pet) dni 
o v času podaljšane karenčne dobe prodaja živali ni dovoljena   

 

• Transport živih živali 
o transport živali, ki so vzrejene pod pogoji za Izbrano kakovost, se lahko izvaja  v radiju do 

največ 200 km 
o transport živali, ki so rejene pod pogoji za Izbrano kakovost, je časovno omejen in ne 

sme trajati več kot 8 ur 
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• Označevanje živali za prodajo  
o Vsaka žival, ki je bila vzrejena pod pogoji za Izbrano kakovost,  mora biti v spremni 

dokumentaciji označena z:  »USTREZA KRITERIJEM ZA IZBRANO KAKOVOST«. 
o Živali, ki niso bile vzrejene pod pogoji za izbrano kakovost, morajo biti  v spremni  

prodajni dokumentaciji označene z:  »NE USTREZA KRITERIJEM ZA IZBRANO 
KAKOVOSTI« 

 
• Evidence o številu prodanih živali iz certificirane reje 
o rejci vodijo  evidence o  številu vzrejenih in prodanih živali, ki so bile vzrejene pod 

pogoji za Izbrano kakovost (arhivirane kopije Izjav o načinu vzreje živali)  
 
1.5.2  Predelovalci – klavnice, razsekovalnice, mesno predelovalni obrati 

V shemo Izbrana kakovost  lahko vstopajo registrirani in odobreni obrati za zakol govejih živali 
in  predelavo in proizvodnjo govejega 

 mesa in so pridobili certifikat za Izbrano kakovost. 
 

• Transport živih živali 
o transport živali, ki so rejene pod pogoji za Izbrano kakovost, se lahko izvaja v 

radiju do največ 200 km 
o transport živali, ki so rejene pod pogoji za Izbrano kakovost, je časovno omejen in 

ne sme trajati dlje od 8-ih ur 
 

•   Klavnica v zakol za Izbrano kakovost lahko prevzame samo zdrave živali, ki so 
bile vzrejene  za Izbrano kakovost. 

• Pošiljke živali spremljajo dosledno in pravilno izpolnjeni dokumenti, iz katerih 
nedvoumno izhaja, da je bila žival vzrejena pod pogoji za Izbrano kakovost. 

• Pred prevzemom živali, klavnica preverja spremno dokumentacijo, iz katere je 
razvidno, da  

o ima rejec veljavni certifikat za Izbrano kakovost  
o da živali ustrezajo kriterijem za Izbrano kakovost  
o da so živali v spremni dokumentaciji označene v skladu z zahtevami 

označevanja Izbrana kakovost 
  

•    Klavni trupi, ki ustrezajo kriterijem Izbrana kakovost, so označeni v skladu z 
merili sledljivosti in zagotavljanjem  identifikacije  živali  ali skupine živali, z rejo 
iz katere izvirajo. 
 

•    Klavni trupi (polovice, četrti), ki ustrezajo kriterijem Izbrana kakovost, so skozi 
celotni proizvodni proces  predhodno označeni z Izbrana kakovost  in so ločeni 
od trupov živali, ki ne ustrezajo kriterijem Izbrana kakovost. 

 
•    Končna oznaka klavnih trupov (polovic, četrti) se izvede, ko je  postopek 

   kontrole  v klavnici zaključen in ugotovljena skladnost z zahtevami. 
 



 

 

  13 

•    Klavni trupi  (polovice, četrti) z izrazitimi napakami (hematomi, praskami, 
drugimi očitnimi zunanjimi spremembami) ne smejo biti niti začasno niti 
končno označeni z Izbrana kakovost. 
 

• Vsak certificirani obrat ima za meso Izbrana kakovost vzpostavljen lastni 
identifikacijski sistem - proizvodnja  mesa Izbrana kakovost mora biti vodena na 
posebnih šifrah. 

•    V procesu razseka, porcioniranja in predelave mora biti meso Izbrana kakovost  
jasno označeno s posebnimi šiframi - razlikovalno od ostalega mesa.  
 

•    Označevanje mesa in mesnih izdelkov za prodajo 

o goveje meso in mesni izdelki, ki ustrezajo vsem kriterijem za Izbrano 
kakovost, se lahko  označijo  »Izbrana kakovost – Slovenija«. 

 

1.6       ZAGOTAVLJANJE POREKLA OSNOVNE SUROVINE   

1. živali rojene na KMG morajo biti celotni čas vzreje rejene pod pogoji  za Izbrano 
kakovost  

2. dokupljene živali iz certificirane reje, morajo biti ustrezno označene (žival je rejena 
pod pogoji za Izbrano kakovost) 

3. dokupljene živali iz necertificirane reje ali iz uvoza,  morajo biti ustrezno označene 
(žival ni  rejena pod pogoji za Izbrano kakovost) 

4. živali iz necertificirane reje ali uvoza so lahko vključene v  Izbrano kakovost,  z 
upoštevanjem minimalnega časa reje pod pogoji za Izbrano kakovost  iz točke 1.4. 
tega poglavja (prehodno obdobje); 

5. obvezen je arhiv dokumentacije o nakupu/dokupu  živali, ki se na sedežu rejca hrani 
5 let 
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                                           2.    POGLAVJE 
                                       

  

 
PERUTNINSKO MESO 

                           (piščančje in puranje) 

 
Z znakom IZBRANA KAKOVOST - SLOVENIJA je dovoljeno označevati sveže, ohlajeno in 
zmrznjeno perutninsko meso, pridobljeno  
 

- od piščancev, ki so bili v Sloveniji izvaljeni, rejeni, zaklani in razkosani   
- od puranov, ki so bili v Sloveniji rejeni, zaklani in razkosani - z upoštevanjem  

minimalnega časa v reje v Sloveniji najmanj  2/3 življenjskega obdobja. 
 

2.1 OPREDELITEV POSEBNIH LASTNOSTI 
 
Tabela 3 Vstopni kriteriji 

    Krma živali: 

  Pridelovalci 

    
Krma brez animalnih proteinov 
Krma ne sme vsebovati krmil, ki so na negativni listi (Priloga 2) 

    Kratke transportne poti: 

 Izbrana   Transport živih živali dovoljen v radiju do največ 200  km. 

kakovost   

 
Predelovalci Transport:  

    Transport živih živali v radiju do največ 200 km 

    Označevanje: 

    

Imena rejcev na maloprodajnih etiketah do posameznih kosov 
predpakiranega mesa.  

 
 

Priloga 2: Negativna lista posamičnih krmil in dodatkov – PERUTNINA 
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2. 2  OPIS POSEBNIH LASTNOSTI 

Krma 
Kakovostna krma  ima neposreden vpliv na prirejo in kakovost mesa. Lastnosti obroka so 
oblikovane na strokovno utemeljenih podlagah. V intenzivni reji perutnine se uporabljajo krmne 
mešanice, pripravljene v registriranih mešalnicah, ki razvijajo in nadgrajujejo recepture na podlagi 
spoznanj iz prakse. Mešalnice pri pripravi krme za rejo perutnine za Izbrano kakovost morajo 
upoštevati prepoved uporabe krmil z negativne liste,  vključno s prepovedjo uporabe krmil 
živalskega izvora. V kmečki reji  je dovoljena samostojna priprava krme, ki zagotavlja krmne 
obroke  sestavljene pretežno iz žit,  ob dodatku primerne količine z beljakovinami bogatih krmil, 
pri čemer mora biti dosledno  upoštevana prepoved uporabe krmil z negativne liste (priloga 2), 
vključno s prepovedjo uporabe krmil živalskega izvora. 
 
Kratke transportne poti 
Pri pridelavi in predelavi hrane, ki je usmerjena v trajnostni razvoj, so kratke  transportne poti 
eden ključnih dejavnikov. Tako s strokovnega vidika kot z vidika potrošnikov,  je kakovost hrane 
povezana tudi z naravnanostjo proizvodnje, ki ima minimalne vplive na okolje in upoštevanjem 
dobrobiti živali  - kratke transportne poti zagotavljajo nižjo stopnjo stresa pri živalih, kar direktno 
vpliva na  višjo kakovost mesa, ki je osnovni kriterij  za pridelavo in predelavo perutninskega 
mesa. 
 
Označevanje in sledljivost mesa 
Rezultati raziskav potrošniškega mnenja kažejo, da imajo kupci višjo stopnjo zaupanja v domače 
meso, zato se poreklo izpostavlja kot najpomembnejši dejavnik za nakup mesa. 
Pridelovalci in predelovalci perutninskega mesa so zakonska merila za zagotavljanje sledljivosti 
nadgradili z imeni rejcev na maloprodajnih etiketah, kar predstavlja nadstandard označevanja 
mesa.  
 
2.3 POGOJI ZA VKLJUČEVANJE  MESNIH IZDELKOV 
 
Vključevanje mesnih izdelkov iz perutninskega mesa v shemo Izbrana kakovost in  označevanje  
z znakom »Izbrana kakovost - Slovenija« je dovoljeno, če je osnovna  surovina v izdelku izključno 
meso, ki je pridobljeno od živali, ki ustrezajo vsem  kriterijem za  Izbrano kakovost.   
 
Merila za presojo kriterija: 
Predelovalec oziroma proizvajalec mesnih izdelkov  mora ustreznost surovine dokazovati na 
podlagi izdelanih masnih bilanc, ki so predmet presoje v postopkih nadzora.  
 
Certificirani predelovalec oz. proizvajalec mesnih izdelkov  je za meso Izbrana kakovost dolžan 
vzpostaviti ločen identifikacijski (številčni) sistem in voditi količinske evidence o nabavi in prodaji 
mesa in mesnih izdelkov. Masne kontrole se izvajajo na podlagi vhodnih in izhodnih količin mesa 
Izbrana kakovost, pri predelovalcih na kmetijah pa na podlagi  evidenc o številu in prodaji 
vzrejenih živali za Izbrano kakovost in dokupih živali iz certificirane reje za Izbrano kakovost. 
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2.4  OPIS POSTOPKOV PRIDELAVE IN PREDELAVE  PERUTNINSKEGA 
MESA   

 
2.4.1  Pridelava (kmečka in industrijska reja) 

• Pogoji krmljena živali 
o krmni obroki ne smejo vsebovati  živalskih proteinov 
o krmni obroki ne smejo vsebovati krmil, ki so na negativni listi (priloga 2) 
o krma v kmečki reji mora vsebovati  najmanj 65 % žit oziroma beljakovinske 

komponente in najmanj 50 % koruze  
o rejci, ki sami pripravljajo krmo, morajo zagotavljati dnevne krmne obroke, iz katerih 

so razvidne sestavine in razmerja med njimi   
o rejci vodijo evidence dnevnih krmnih obrokov po vrsti živali, obdobje krmljenja s 

posameznim krmnim obrokom in evidence pridelane in (do)kupljene krme 
o vsak nakup krme (tudi pri nakupu na drugi kmetiji) mora rejec dokumentirati  

(dobavnica, račun) in arhivirati za dobo 5 let 
o dokumentacija za nakup/dokup krme na drugi kmetiji mora vsebovati podatke o 

dobavitelju krme, količini in vrsti krme, datum dokupa in KMG MID izvora 
o pri nakupu/uporabi krme iz registriranih mešalnic, morajo rejci voditi evidenco o 

dobavah  in recepturah krme 
o arhiv dobavnic iz registriranih mešalnic krme se hrani na sedežu rejca 5 let 
o vsa krma, posamična in močna krmila, mora izpolnjevati kriterije krmljenja za Izbrano 

kakovost 
 

• Transport živih živali 
o transport živali, ki so rejene pod pogoji za Izbrano kakovost, se lahko izvaja  v radiju do 

največ 200 km 
 

• Označevanje živali za prodajo 
o Jata, ki je bila vzrejena pod pogoji za Izbrano kakovost,  mora biti v prodajni 

dokumentaciji označena z:  »USTREZA KRITERIJEM ZA  IZBRANO 
KAKOVOSTI«. 

o Jata, ki ni bila vzrejena pod pogoji za Izbrano kakovost, mora imeti v prodajnih 
dokumentih oznako  »NE USTREZA KRITERIJEM ZA IZBRANO KAKOVOST« 

 
• Evidence o številu prodanih živali iz certificirane reje 
o rejci vodijo evidence o  številu  prodanih živali, ki so bile vzrejene pod pogoji za Izbrano 

kakovost (arhivirane kopije Izjav o načinu vzreje živali) 
 
2.4.2 Predelava  

    V shemo Izbrana kakovost  lahko vstopijo registrirani in odobreni obrati za  zakol perutnine 
in  predelavo in proizvodnjo perutninskega mesa in mesnih izdelkov in so pridobili certifikat 
Izbrana kakovost  

• Transport živih živali 
      Transport živali, ki so rejene po kriterijih  za Izbrano kakovost, se lahko izvaja v radiju do 
      največ 200 km 
•    V zakol za Izbrano kakovost je možno prevzeti samo zdrave živali, ki so bile 

vzrejene pod pogoji za Izbrano kakovost 
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• Pošiljke živali, ki so namenjene v zakol, spremljajo dosledno in pravilno izpolnjeni 
dokumenti, iz katerih nedvoumno izhaja, da so bile jate  vzrejene pod pogoji za 
Izbrano kakovost. 

• Razpoznavanje in kontrola identitete mesa v klavnicah in razsekovalnicah: 

o označevanje trupov v skladu s sistemom sledljivosti, ki zagotavlja zanesljivo 
razpoznavanje živali, ki izvirajo iz iste jate 

o vsak certificirani obrat ima za meso Izbrana kakovost vzpostavljen lastni 
identifikacijski sistem - proizvodnja  mesa Izbrana kakovost mora biti vodena na 
posebnih šifrah 

o trupe živali za Izbrano kakovost  je potrebno skozi celotni proces zanesljivo ločiti 
od trupov živali, ki ne ustrezajo kriterijem za Izbrano kakovost (označeno IK!) 

o med in po razseku mora biti meso Izbrana kakovost ločeno od ostalega mesa 
(označeno IK) 

o samo tisto perutninsko meso, ki ustreza vsem kriterijem za Izbrano kakovost, se 
lahko označi z »IZBRANA KAKOVOST – SLOVENIJA« 

o predpakirano perutninsko meso, ki je označeno z znakom Izbrana kakovost – 
Slovenija mora na maloprodajnih etiketah vsebovati tudi podatek o rejcu (imena 
rejcev)  

 
2.5 ZAGOTAVLJANJE POREKLA OSNOVNE SUROVINE   

1. vzreja  piščancev od rojstva do zakola poteka  pod pogoji za Izbrano kakovost  
2. dokupljeni piščanci iz certificirane reje morajo biti ustrezno označeni (jata je rejena pod 

pogoji za Izbrano kakovost) 
3. dokupljeni piščanci iz necertificirane reje ali  uvoza ne smejo biti  vključeni v Izbrano 

kakovost   
4. purani za Izbrano kakovost morajo biti rejeni v Sloveniji najmanj 2/3 življenjskega 

obdobja  
5. dokupljeni purani iz certificirane reje, morajo biti ustrezno označeni (jata je rejena pod 

pogoji za Izbrano kakovost) 
6. dokupljeni purani iz ne certificirane reje  morajo biti ustrezno označeni  (jata ni  rejena 

pod pogoji za Izbrano kakovost) 
7. obvezen je arhiv dobavnic o nakupu dan starih piščancev (vsaka jata ima svojo saržo, 

preko katere je sledljiva do matične jate, valilnice in rejca). 
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                                          3.  POGLAVJE 
 

                                  POGOJI TRŽENJA - 
                                    POSEBNE ZAHTEVE  

 

3.1 Posebne zahteve za trženje mesa IZBRANA KAKOVOST – SLOVENIJA 

       

POSEBNE ZAHTEVE ZA TRŽENJE GOVEJEGA IN  

PERUTNINSKEGA MESA »IZBRANA KAKOVOST - 

SLOVENIJA« 

 

 

RAZLAGA 

 
• Označevanje mesa  Izbrana kakovost 

 
Meso z oznako Izbrana kakovost - Slovenija lahko označijo  samo 
dobavitelji, ki imajo veljaven certifikat za shemo Izbrana kakovost - 
Slovenija. Dobavitelj (proizvajalec), ki kupcu dobavi meso Izbrana 
kakovost- Slovenija, jamči kupcu, da ima za te artikle veljaven certifikat. 

 
• Posebna določila 

 
Za označevanje mesa z oznako Izbrana kakovost – Slovenija morajo 
certificirani obrati (dobavitelji mesa) zagotavljati zahteve iz te Specifikacije 
in spoštovati predpisana navodila in kriterije za označevanje mesa. 

 
• Nakup mesa Izbrana kakovost - Slovenija 

 
Za meso  Izbrana kakovost – Slovenija veljajo posebni pogoji pridelave, 
predelave in trženja, ki so jih dolžni spoštovati vsi deležniki v verigi. 

 
• Dolžnost skrbnega ravnanja pri prevzemu 

 
Pri sprejemu mesa Izbrana kakovost – Slovenija na mestu, kjer se opravi 
vhodni prevzem v trgovsko podjetje, je kupec dolžan pri naključno 
izbranih vzorcih preveriti skladnost mesa s podatki na dobavnici oziroma 
drugih spremljajočih dokumentih  in izvesti prevzem mesa tako, da ni 
podvržen negativnim vplivom. 
 

• Prepoved prodaje mesa pod trgovsko blagovno znamko 
 

Meso označeno z Izbrana kakovost – Slovenija se ne sme tržiti kot 
trgovska blagovna znamka. 

 
• Prodaja mesa v obliki pripravljenega obroka 

 
Meso Izbrana kakovost – Slovenija  je v trgovinah dovoljeno prodajati kot 
gotovo jed (toplotno obdelano). 

 

 

Seznam certificiranih dobaviteljev  objavljen 
na enotni spletni strani ministrstva, 
pristojnega za kmetijstvo, kjer so objavljeni 
vsi certificirani dobavitelji; 
 
 
 
 
 
 
Specifikacija za goveje in perutninsko meso 
– objavljena na spletnih straneh 
predlagateljev Specifikacije; 
 
.  
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• Mleto meso 

Mletega mesa, ki je vnaprej pripravljeno v prodajalni in se prodaja kot 
predpakirano za neposredno prodajo ali nepredpakirano, ni dovoljeno 
označevati z Izbrana kakovost – Slovenija. 

 
V kolikor potrošnik od trgovca zahteva mletje posameznega kosa mesa,  
označenega z Izbrana kakovost – Slovenija, ob njegovi prisotnosti, se faza 
mletja  šteje kot trgovska storitev. V tem primeru trgovec  takšen 
posamezni zmleti kos mesa označi z IK pri navedbi artikla. 
 

 

 

 

Primer pravilne označbe mesa: goveje 
stegno IK in NE goveje mleto meso  IK 

 

• Razsek in porcioniranje 
 

V istem času na isti površini ni dovoljeno izvajati razseka in porcioniranja 
mesa označenega z Izbrana kakovost –Slovenija in mesa, ki ni označeno z 
Izbrana kakovost-Slovenija. 
 

 

 

• Prodaja  na postrežnem mestu 
 

Na postrežnem mestu mora biti meso označeno z Izbrana kakovost – 
Slovenija ločeno od ostalega mesa, in sicer na posebnem pladnju in  
jasno označeno na cenovni etiketi z oznako “IK” ali Izbrana 
kakovost – Slovenija. 

 
Znak Izbrana kakovost – Slovenija mora biti sestavni del vidnega dela 
deklaracijske/sledljivostne etikete dobavitelja (proizvajalca) tako, kot so 
osnovni zakonsko zahtevani podatki. Znak Izbrana kakovost - Slovenija 
mora zavzemati najmanj 1/3 sledljivostne etikete (1/3 logo dobavitelja, 
1/3 deklaracija). 
 
Sledljivostna etiketa, ki jo kupcu zagotovi dobavitelj (proizvajalec), je 
pozicionirana poleg mesa, ki se prodaja v vitrini . 

 
 

 

• Prodaja predpakiranega mesa  

Nedvoumno in jasno označevanje mesa Izbrana kakovost - Slovenija, 
ter s tem zagotavljanje pravice potrošnikov do obveščenosti, mora 
zagotoviti dobavitelj (proizvajalec). 

 
Označevanje mesa Izbrana kakovost -Slovenija se označi  na cenovni 
etiketi  z oznako »IK« ali Izbrana kakovost - Slovenija.  
 
Znak Izbrana kakovost – Slovenija mora biti sestavni del vidnega dela 

predpakiranega mesa dobavitelja (proizvajalca) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Označevanje v prodajalni 

V prodajalni, kjer se prodaja meso Izbrana kakovost – Slovenija, mora biti 
nameščena standardizirana oznaka, ki označuje »Izbrana kakovost – 
Slovenija«, ki jo dobavitelj  zagotovi kupcu in ne  sme biti večja od 100 
cm x 70 cm. 
 
 
 
 
 

 
 
Deležniki v verigi se lahko dogovorijo za 
način distribucije standardizirane oznake 
preko interesnih združenj. 
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• Vodenje evidenc 
 

Kupec je dolžan voditi  evidence kupljenih in prodanih količin 
Mesa označenega z Izbrana kakovost – Slovenija. Evidence se lahko 
vodijo na prodajnem mestu ali centralno in jih je kupec dolžan predložiti 
najkasneje do konca naslednjega delovnega dne po zahtevi pristojnega 
organa. 

 
 

 
• Označba »IK« na maloprodajnem računu 

 
Za meso Izbrana kakovost – Slovenija je kupec dolžan  na 
maloprodajnem računu zagotoviti najmanj navedbo artikla in oznako 
»IK«. 
 
 
Navedeno ne velja za primere, kjer veljavna zakonodaja dopušča izjemo 
od navajanja artikla na računu in v primeru prodaje preko prodajnih 
avtomatov. 
 
 

 
 
 
Celoten naziv  npr.  »Goveje stegno  
Izbrana kakovost – Slovenija« na računu 
tehnično ni možen zaradi omejitve prostora. 
 
Primer pravilne označbe: 
»Piščančje prsi IK« 
 
Veljavna zakonodaja npr. v primeru 
uporabe registrskih blagajn in prodaje preko 
avtomatov zaradi tehničnih omejitev 
dopušča, da je na računu naveden zgolj 
znesek in šifra za višino stopnje DDV. 

 

• Kupec iz poglavja 3.1. Specifikacije (Pogoji trženja/posebne zahteve) je pravna ali fizična oseba, ki prodaja 
meso »Izbrana kakovost – Slovenija« 

• Navedbe »Izbrana kakovost« se v poglavju 3.1. Specifikacije (Pogoji trženja/posebne zahteve) nanašajo na 
označevanje mesa »Izbrana kakovost – Slovenija« 

• Pravna ali fizična oseba, ki prodaja predpakirano ali nepredpakirano goveje in perutninsko meso z označbo 
»Izbrana kakovost - Slovenija«,  se mora za ta namen certificirati. 

. 
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PRILOGA 1: Negativna lista posamičnih krmil in dodatkov -  GOVEDO 

 
  OPOMBE 

Skupina 2 Oljna semena, oljni sadeži in iz njih pridobljeni proizvodi  

2.01.01   bombaževo seme 2.5.1 

Skupina 4 Gomolji, korenine in iz njih pridobljeni proizvodi  

4.03.10 Krompirjevi olupki 4.8.3 

4.03.11 Krompirjevi odrezki 4.8.4 

4.04.01 Manioka/tapioka    4.6.1 

Skupina 6 Druga semena in sadeži ter iz njih pridobljeni proizvodi Skupina 5 

06.04.01 Kavne luščine 5.15.1 

06.07.01 Tropine citrusov, posušene 5.13.1 

06.07.02 Tropine citrusov, brez pektina 5.13.2 

Skupina 10 Ribe, druge vodne živali in iz njih pridobljeni proizvodi Skupina 10 

10.01.01 Olje iz jeter rib 10.4.6 

10.02.01 Ribja moka  10.4.2 

10.02.02 Ribji sok, zgoščen 10.4.3 

10.02.03 Ribje olje 10.4.6 

10.02.04 Ribje olje rafinirano in hidrogenirano 10.4.7 

10.03.01 Kozice  

10.04.01 Moka iz mesa školjk ( mehkužcev) 10.8.1.?? 

10.05.01 Ribje beljakovine hidrolizirane 10.4.4 

Skupina 13 

 

 

 

 

 

 

 

Živilom podobne snovi in proizvodi živilske industrije 

Izjema so dokupljeni, že pečeni, mleti in posušeni pekovski izdelki (npr. 
drobtine), ki ne vsebujejo majhnih delcev  mesa/mesnih proizvodov ali 
rib/ribjih proizvodov kot dodatkov testu (posebno dovoljenje ni 
potrebno). 

Kmetijska gospodarstva lahko pri krmljenju uporabljajo te proizvode ne 
zmlete in ne sušene (stari kruh in vaflji), v kolikor so za to pridobili 
dovoljenje s strani GIZ-a. 

Skupina 13 

13.01.01 Živilom podobne snovi in proizvodi  

13.02.01 Stranski proizvodi pri izdelavi  gotovih živil 13.1.13 
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13.02.02 Stranski proizvodi v pekarstvu in testeninarstvu 13.1.1 

13.02.03 Stranski proizvodi pri izdelavi sladkarij 13.1.4 

13.02.04 Stranski proizvodi  pri izdelavi peciva in kolačev 13.1.2 

13.02.05 Stranski proizvodi pri predelavi svežega sadja ali 
zelenjave 

13.1.6  

13.02.06 Stranski proizvodi pri predelavi mleka  Skupina 8 

Skupina 14 Beljakovinski proizvodi pridobljeni iz mikroorganizmov Skupina 12 

14.02.1 Beljakovinski proizvodi fermentacije mikroorganizmov, 
ki so zrasli na zemeljskem plinu 

    

Skupina 19 Proizvodi in stranski proizvodi iz kopenskih živali  

19.01.01 Prah (moka)krvne plazme, prašičja 9.8.1. 

19.01.02. Hemoglobin v prahu(moka iz hemoglobina), prašičji 9.8.1 

19.02.01 Hidrolizirane živalske beljakovine, prašičje 9.6.1 

19.03.01 Želatina, prašičja 9.12.1 

19.04.01 Živalska maščoba 9.2.1 

 
 
 

OPOZORILO:  Skladno z uredbo (ES) 1069/2009 in veljavnimi spremembami, je prepovedana uporaba ostankov 
hrane! 

OPOZORILO: Skladno z uredbo (ES) 1831/2003 in veljavnimi spremembami, je prepovedana uporaba/dodajanje 
antibiotikov kot pospeševalcev rasti!               

OPOZORILO: Prepovedana preventivna raba antibiotikov v krmi ali vodi! 
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PRILOGA 2:  Negativna lista posamičnih krmil in dodatkov - PERUTNINA 

 
 OPOMBE 

Skupina 2 Oljna semena, oljni sadeži in iz njih pridobljeni proizvodi  

2.01.01   bombaževo seme 2.5.1 

Skupina 4 Gomolji , korenine in iz njih pridobljeni proizvodi  

4.03.10 Krompirjevi olupki 4.8.3 

4.03.11 Krompirjevi odrezki 4.8.4 

4.04.01 Manioka/tapioka 4.6.1 

Skupina 6 Druga semena in sadeži ter iz njih pridobljeni proizvodi Skupina 5 

06.04.01 Kavne luščine 5.15.1 

06.07.01 Tropine citrusov, posušene 5.13.1 

06.07.02 Tropine citrusov, brez pektina 5.13.2 

Skupina 10 Ribe , druge vodne živali in iz njih pridobljeni proizvodi Skupina 10 

10.01.01 Olje iz jeter rib 10.4.6 

10.02.01 Ribja moka 10.4.2 

10.02.02 Ribji sok, zgoščen 10.4.3 

10.02.03 Ribje olje 10.4.6 

10.02.04 Ribje olje rafinirano in hidrogenirano 10.4.7 

10.03.01 Kozice  

10.04.01 Moka iz mesa školjk ( mehkužcev) 10.8.1.?? 

10.05.01 Ribje beljakovine hidrolizirane 10.4.4 

Skupina 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Živilom podobne snovi in proizvodi živilske industrije 

Izjema  so dokupljeni, že pečeni, mleti in posušeni pekovski izdelki ( 
npr. drobtine), majhni delci  mesa/ mesni proizvodi, ali ribe/ribji 
proizvodi kot dodatki testu (posebno dovoljenje ni potrebno).Kmetijska 
gospodarstva lahko pri krmljenju uporabljajo te proizvode ne zmlete in 
ne sušene( stari kruh in vaflji) , v kolikor  so za to pridobili dovoljenje s 
strani nosilca Specifikacije  

Skupina 13 

13.01.01 Živilom podobne snovi in proizvodi  

13.02.01 Stranski proizvodi pri izdelavi  gotovih živil 13.1.13 

13.02.02 Stranski proizvodi v pekarstvu in testeninarstvu  13.1.1 

13.02.03 Stranski proizvodi pri izdelavi sladkarij 13.1.4 
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13.02.04 Stranski proizvodi  pri izdelavi peciva in kolačev 13.1.2 

13.02.05 Stranski proizvodi pri predelavi svežega sadja ali 
zelenjave 

13.1.6  

13.02.06 Stranski proizvodi pri predelavi mleka  Skupina 8 

Skupina 14 Beljakovinski proizvodi pridobljeni iz mikroorganizmov Skupina 12 

14.02.1 Beljakovinski proizvodi fermentacije mikroorganizmov, 
ki so zrasli na zemeljskem plinu 

Skupina 19 Proizvodi in stranski proizvodi iz kopenskih živali  

19.01.01 Prah (moka) krvne plazme, prašičja 9.8.1. 

19.01.02. Hemoglobin v prahu( moka iz hemoglobina), prašičji 9.8.1 

19.02.01 Hidrolizirane živalske beljakovine, prašičje 9.6.1 

19.03.01 Želatina, prašičja 9.12.1 

   

 
OPOZORILO:  Skladno z uredbo (ES) 1069/2009 in veljavnimi spremembami, je prepovedana uporaba ostankov 
hrane! 

OPOZORILO:  Skladno z uredbo (ES) 1831/2003  in veljavnimi spremembami, je prepovedana uporaba/dodajanje 
antibiotikov kot pospeševalcev rasti!               

OPOZORILO: Prepovedana preventivna raba antibiotikov v krmi ali vodi! 
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POSEBNE ZAHTEVE za goveje meso 
 
Kmetijsko gospodarstvo (rejec), ki je imetnik certifikata Izbrana kakovost, je dolžno voditi evidenco o vzreji živali, ki 
izpolnjujejo kriterije za Izbrano kakovost. Evidenca vključuje podatke o številu vzrejenih in prodanih živali  in 
podatke o kupcih teh živali. Evidence se hranijo na sedežu KMG / imetnika certifikata in morajo biti na voljo 
pooblaščenim osebam za nadzor, za obdobje najmanj 5-ih let. 
 
Spremna dokumentacija (potni list, transportni dokument, izjava o načinu vzreje živali), ki spremlja žival v zakol 
mora vsebovati vse zahtevane podatke (številka dokumenta, številka obrata (KMG MID), ime in naslov rejca, kraj 
natovarjanja, začetek prevoza in ura dospetja v klavnico, število prevoženih km in izjavo, da je žival vzrejena pod 
pogoji za Izbrano kakovost). 
 
Klavnice so dolžne klavne trupe (IK) označevati v skladu z merili sledljivosti in zagotavljanjem zanesljivega 
razpoznavanja živali ali skupine živali, v povezavi z rejo iz katere izvirajo. 
  
Imetniki certifikata (klavnica, razsekovalnica) so za meso Izbrana kakovost dolžni vzpostaviti lastni identifikacijski 
(številčni) sistem, proizvodnja mesa (IK) mora biti vodena po posebnih šifrah, na podlagi katerih je mogoče izvajati 
količinske kontrole.  
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POSEBNE ZAHTEVE za perutnino 

Rejci so dolžni voditi evidence o številu vzrejenih in prodanih  živali za Izbrano kakovost. Obvezen je arhiv dobavnic 
o nakupu dan starih piščancev.  Evidence se hranijo na sedežu rejca  in morajo biti na voljo pooblaščenim osebam za 
nadzor, za obdobje najmanj 5-ih let. 

Spremna dokumentacija (transportni dokument, izjava o načinu vzreje živali), ki spremlja živali v zakol mora 
vsebovati vse zahtevane podatke (številka dokumenta, številka obrata ali KMG MID, ime in naslov rejca, kraj 
natovarjanja, začetek prevoza in ura dospetja v klavnico, število prevoženih km in izjavo, da so živali vzrejene pod 
pogoji za Izbrano kakovost). 

Klavnice so dolžne zagotavljati zanesljivo razpoznavanja živali ali skupine živali, v povezavi z rejo iz katere izvirajo 
(vsaka jata ima svojo saržo preko katere je sledljiva do matične jate, valilnice in rejca).  
 
Imetniki certifikata (klavnica, razsekovalnica) so za meso Izbrana kakovost dolžni vzpostaviti lastni identifikacijski      
(številčni) sistem, proizvodnja mesa (IK) mora biti vodena po posebnih šifrah, na podlagi katerih je mogoče izvajati 
količinske kontrole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


