
 
Skala za oceno kondicije molznic 
 

  
   

Povzeto po: “Elanco Body Condition Scoring” by Elanco Animal Health (1994). 
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Globoka 
vdolbina okoli 
korena repa.  
Medenične 
kosti in 
kratka rebra 
ostro vidijo in 
dobro otipajo. 
Na ledvenem 
in 
medeničnem 
predelu ni 
maščobnega 
tkiva. Velika 
vdolbina v 
ledvenem 
delu.  

Plitvejša vdolbina 
okoli korena repa 
z malo 
maščobnega 
tkiva, ki prekriva 
sednične grče. 
Medenica se 
dobro tipa. Konice 
kratkih reber se 
tipajo okrogle in 
zgornji del se 
otipa na rahel 
pritisk. Vidna 
vdolbina na 
predelu ledij. 

Brez vdolbine v 
predelu korena 
repa.  In 
maščobno tkivo 
rahlo prekriva 
celotni predel. 
Medenico tipamo 
na rahel pritisk. 
Tanka plast 
maščevja 
prekriva vrh 
kratkih reber , ki 
se jih še vedno 
tipa na pritisk. 
Rahla vdolbina v 
predelu ledij.  

Maščobna guba 
obkroža koren 
repa in zaplate 
maščobnega tkiva 
prekrivajo 
sednične grče. 
Medenica se otipa 
na čvrst prijem. 
Kratkih rebr ne 
moremo otipati. 
Na področju 
ledvenega dela ni 
vdolbine. 

Koren repa je 
prekrit z izdatno 
plastjo 
maščobnega 
tkiva. Medenične 
kosti se ne otipa 
niti ob čvrstem 
prijemu. Kratka 
rebra prekriva 
debela plast 
tolšče.  



Skala za oceno kondicije pitovnega goveda 
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OCENA OPIS 
1  

Suh/oslabljen z mišično atrofijo in brez kakršnekoli opazne 
maščobe Koren repa in rebra izrazito štrleča. 

2 Slaba kondicija z mišično atrofijo in brez kakršnekoli opazne 
maščobe. Koren repa in rebra štrleča. 

3 Fitnes z neznatno mišično atrofijo in zelo malo opazne maščobe. 
Vsa rebra so vidna.  

4 Mejna kondicija. Zunanji deli  condition.  Obrisi hrbtenice rahlo 
vidni. Loki reber od 3 do 5 so vidni. Nekaj malega maščobe preko 
reber in kolčnic.   

5 Srednja kondicija in dober splošni zunanji izgled. Obris hrbtenice 
ni viden. Viden lok 1 in 2 rebra. Maščoba prekriva kolčnice vendar 
so dobro vidne.  

6 Visoko zmerna kondicija. Rebra in hrbtenica nista vidni. Ob dotiku 
na pritisk občutimo strukturo kosti. Nekaj malega maščobe na 
prsih in boku.   

7 Dobra mesnata zunanjost. Kolčnica rahlo vidna toda rebra in 
hrbtenica ne. Maščoba na prsih in boku in rahla prekritost vimena 
in korena repa z maščevjem.   

8 Čezmerna kondicija, zamaščena in omišičena. Struktura kosti ni 
vidna. Velik depo maščevja preko reber, okoli korena repa in prsi.  

9 Ekstremno debela, z “žaklji” maščobe.  Hoja verjetno otežena. 
Struktura kosti ni vidna. Ekstremni depoji maščobnega tkiva 
prekrivajo rebra, koren repa in prsa.  
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Skala za oceno kondicije konjev 
 

 OCENA OPIS 
1 Mršav –konj je ekstremno suh (shiran). Hrbtenica, rebra, 

kolčne kosti in koren repa  so vsi zelo štrleči.  Vrat je vdrt in 
kosti plečke, viher in vrat se zlahka vidijo. Posamezna 
vretenca se jasno vidijo in jih otipamo na dotik brez 
kakršnegakoli pritiska.  

2 Zelo suh – Konj je mršav. Hrbtenica je izrazito vidna in 
rebra, koren repa in kolčne kosti izstopajo (štrlijo). Čisto 
malo maščobe prekriva hrbtenico v predelu hrbta, toda 
posamezna vretenca so vidna. Kosti plečke, vihra in vratu 
so komaj vidni.  

3 Suh – Hrbtenica je dobro vidna. Koren repa je opazen, toda 
posameznih vretenc se ne vidi. Rebra se vidijo zlahka, toda 
tanka plast maščevja prekriva rebra. Kolčne kosti izgledajo 
okrogle (obdane) vendar se zlahka vidijo. Vrat, viher in 
plečka so izraziti (poudarjeni). 

4 Zmerno suh – Hrbtenica tvori rahel lok vzdolž hrbta.  Vidna 
je slabotna linija reber. Viden koren repa, odvisno od pasme 
in konformacije, toda maščevje se lahko zazna okoli korena 
repa. Kolčne kosti niso vidne. Vrat, viher in plečka niso 
vselej tanki oz. suhi. 

5 Zmeren– Konj ima hrbet izenačen. Maščoba okoli korena 
repa je mehka. Viher je okrogel, plečka in vrat izgledajo 
kakor bi bili rahlo pomaknjeni v telo. Reber ni videti, toda 
otipa se jih zlahka.  

6 Zmerno zamaščen – konj lahko ima rahlo gubo vzdolž 
hrbtenice, ker se maščoba tvori vzdolž hrbta. Maščoba na 
korenu repa je mehka ob dotiku. Maščoba, ki prekriva rebra 
se zdi spužvasta. Majhna količina maščobe je tudi preko 
vihra, za plečko in vzdolž vratu. 

7 Zamaščen – konj ima guboobrnjeno preko hrbtenice, ker se 
tvori maščevje vzdolž hrbta. Na korenu repa je mehko 
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maščevje, posamezna rebra se da tipati, vendar so prostori 
med rebri opazno zapolnjeni z maščobo. Opazno veliko je 
maščobe na vihru, za plečko in vzdolž vratu. 

8 Debel– konj ima izrazito gubo vzdolž hrbta. Maščoba okoli 
korena repa se otipa silno mehka. Posamezna rebra se 
težko otipa zaradi zapolnjenosti vmesnih prostorov z 
maščobo. Opazno zamaščen vrat. Območje vihra je 
zapolnjeno z maščobo. Prostor za plečko je zapolnjen in se 
zliva z vratom. Depo maščevja v zadku se  

9 Ekstremno debel – konj ima  izrazito gub vzdolž hrbta. 
Maščevje kosmasto prekriva rebra. Nabreklo maščevje 
prekriva koren repa, viher, vrat in plečko.  Maščevje v 
zadku se lahko “zliva” z maščevjem v trebuhu. 

 

Povzeto po: “Body Condition Scoring Your Horse” by L.K. Warren (Agdex 460/20-1; 2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skala za oceno kondicije svinj 
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Povzeto po: “Assessing Sow Body Condition” by R.D. Coffey, G.R. Parker, and K.M. Laurent (ASC-158; 1999) 

 
 
 
 
 
 
 
 

          Prijem reber, hrbtenice,           
vrednost Kondicija   “H” kosti in  sednične kosti 
 
 1 shiran   izrazito vse otipa 
 2 suh    enostavno otipa ob pritisku 
 3 idealen   ob čvrstem prijemu se še otipa 
 4 debel   se ne da otipati 
 5 skrajno debel  se ne da otipati 

1 2 3 4 5 

Povzeto po: “Assessing Sow Body Condition” by R.D. Coffey, G.R. Parker, and              
K.M. Laurent (ASC-158; 1999) 



Skala za oceno kondicije pri ovcah in kozah 
 

 
Povzeto po: “Body Condition Scoring of Sheep” by J.M. Thompson and H. Meyer (Oregon State University); 
Pripravila: 
Gabrijela Salobir 

Hrbtenica šrtli vendar gladka 

Prekrito s 
tanko plastjo 
maščobe Zaokrožen

a prečna 
linija 

Prijem 
pod 

kostjo 
mogoč z 
močnim 

pritiskom 
Kondicija 2 - suh 

Mišice srednje 
globoko 

Mehka zaokrožena hrbtenica 

Zmerno 
prekrito z 
maščobo Mehka, 

zaokrožena 
linija 

Močan 
pritisk 
prstov 

otipa vrh 
kosti Kondicija 3 - srednja 

Obilno mišičje 

Hrbtenica na otip le kot linija 

Debela plast 
maščobe  

 

Prečni 
prijem se 
ne otipa 

Kondicija 4 - debel 

Obilno 
mišičje 

Hrbtenice se ne otipa, maščoba tvori 
greben    z jamico 

Zelo 
debela 
plast 
maščobe 

Prečni 
prijem se 

ne otipa 

Kondicija 5 – ekstremno 
 

Zelo obilna 
mišičnina 

Hrbtenica štrli ostro ven 

Pokrivne 
maščobe 

 Oster prečen 
potek linije 

S prsti 
zlahka 

primemo 
pod 

kostjo Kondicija 1 – shujšan/mršav 


