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NOVA OBLIKA POTNEGA LISTA ZA GOVEDO  
 

•  S 1. januarjem 2020 je v veljavi prenovljen potni list za govedo. Novi potni 
list je v formatu A4, obrazca odhod in prihod sta v manjšem formatu kot 
doslej.  

• Spreminja se le oblika potnega lista, pravila glede hrambe potnega lista in 
poročanja o premikih zaenkrat ostajajo nespremenjena.  

• Obstoječi potni listi, izdani pred letom 2020, ostanejo veljavni.  

• V zadnji spremembi Pravilnika o identifikaciji in registraciji goveda (Uradni 
list RS, št. 50/16 in 68/19) je dodan 6. odstavek 17. člena, ki določa, da je 
predloga obrazca potnega lista objavljena na spletni strani uprave: 
https://www.gov.si/teme/identifikacija-in-registracija-goveda 
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NOVA OBLIKA POTNEGA LISTA ZA GOVEDO  



 

• Premiki z gospodarstva na planino ali skupni pašnik se priglasijo s pomočjo 
zapisnika o prigonu pooblaščeni veterinarski organizaciji najpozneje štiri dni pred 
oddajo zapisnika na ARSKTRP.  

• Ključno je, da imetniki živali na planinah/skupnih pašnikih, ki uveljavljajo ukrepe 
kmetijske politike, premike goveda pravočasno priglasijo v CRG (skrajni rok: 15 
dni po prigonu), a najpozneje do 26. 6. 

• Pooblaščene veterinarske organizacije morajo pravočasno vnesti podatke v CRG 
(skrajni rok: 29. 6.). V primeru prepoznih priglasitev podatkov ne bo mogoče 
pravočasno prenesti na zapisnik ARSKTRP.  

Paša goveda na planinah/skupnih pašnikih – 
priglasitev premikov 



 

• Ob vnosu zapisnika o prigonu v CRG se zabeleži tudi predviden datum odgona. 
Odhod/odgon se v CRG ne prikaže na dan zabeleženega predvidenega datuma 
odgona, pač pa šele 7. dan po tem. S tem je omogočeno, da se lahko v primeru 
podaljšanja paše pravilen datum odgona pravočasno (=7 dni) priglasi za 
skupino živali, ki pašo zapušča kasneje.  

• Če se je žival že vrnila s paše in bo zapustila domače gospodarstvo (zakol, 
pogin, prodaja ipd.) še pred samodejno aktivacijo odgona (znotraj 7 dni), je 
potrebno premik s planine/skupnega pašnika na domače gospodarstvo 
priglasiti na običajen način z obrazci ODHOD/PRIHOD.  

 

Paša goveda na planinah/skupnih pašnikih 
predviden odgon se aktivira s 7-dnevnim 
zamikom 



Identifikacija kopitarjev 

• Predpisi o identifikaciji kopitarjev (Uredba 262/2015/ES) ne vzpostavljajo sistema 
sledljivosti na enak način kot je to npr. pri govedu.  

• Osrednji gradnik sistema je identifikacijski dokument (ID), ki mora kopitarja 
spremljati neprenehoma – obvezno pri premikih. ID se izdaja po posebnih 
pravilih in mora vsebovati najmanj identifikacijske podatke kopitarja, podatke o 
uporabi zdravil, status živali za prehrano ljudi in podatke o začasnem preklicu 
veljavnosti ID za premike.  

• Izdaja ID je ultimativno pogojena z: 
• identiteto živali – označitev (mikročip ali alternativna označitev), ki zagotavlja povezavo med ID in 

kopitarjem;  
• bazo podatkov, v katero se vpišejo identifikacijski podatki kopitarja na osnovi katerih je bil izdan 

identifikacijski dokument in podatki o imetniku, ki je zahteval ID.  
Slovenija ima enotno bazo podatkov Centralni register kopitarjev (CRK).  



Identifikacija kopitarjev - skrajni roki 
• Najpozneje 12 mesecev po rojstvu žrebeta poteče skrajni rok za identifikacijo kopitarja 

(izdajo ID); zamuda pomeni identifikacijo z dvojnikom ID in izgubo statusa živali za 
prehrano ljudi. 

• Najpozneje do 30. dne po rojstvu žrebeta imetnik vloži vlogo za identifikacijo kopitarja. 
• Najpozneje v 30 dneh mora imetnik uvoženega kopitarja vložiti zahtevo za izdajo ID ali 

v primeru uvoza ali prejema iz drugih DČ zahtevo za vpis obstoječega ID v CRK*. 
• V največ 7 dneh po spremembi v CRK sporočiti podatke o novem gospodarstvu, če se 

trajno spremeni gospodarstvo kopitarja. Za registrirane kopitarje mora imetnik organu 
izdaje dostaviti tudi ID zaradi spremembe lastnika. 

*Predpisi pripisujejo podatkovni zbirki kopitarjev vse večji pomen. Kopitarji se pogosto premikajo 
med gospodarstvi in tudi med državami, status za rejo in rabo se lahko spremeni v status registrirani 
kopitar ali se kopitarja lahko kadarkoli naknadno izključi iz prehranske verige. Sploh pa je dodatno 
preverjanje v podatkovni zbirki pomembno, ker je v vsaki DČ več kot en organ izdaje ID, registrirane 
kopitarje pa lahko identificira tudi organizacija s sedežem v drugi državi članici. 



CRK – uporaba podatkov za IAKS 
• IAKS uredba  med drugim določa, da se podatki o kopitarjih za izračun letnega vnosa dušika iz 

živinskih gnojil za izpolnjevanje pogojev navzkrižne skladnosti pridobijo iz CRK. 

• Ažurnost podatkov v CRK (priglasitev žrebet do starosti 30 dni in pridobitev življenjske številke - 
ŽŠ) je ključnega pomena za izvajanje ukrepov kmetijske politike v zvezi z izpolnjevanjem zahtev 
navzkrižne skladnosti (preverjanje letnega vnosa dušika iz živinskih gnojil na posameznem 
KMG) in zaradi določanja letne obtežbe z živino na kmetijskih površinah za posamezne ukrepe.  

• Za vlagatelje je pomembno, da so podatki o kopitarjih in spremembe sproti sporočeni v CRK, 
ker pomanjkljivi podatki lahko vplivajo na izpolnjevanje pogojev za ukrepe. 

• Štejejo vsi kopitarji, ki se na gospodarstvu nahajajo več kot 30 dni; tudi tisti, ki so v lastništvu 
nekoga drugega.  

• V CRK se med drugim preveri starost, vrsta oziroma kategorija in število kopitarjev.  

• Za pravilen izračun obremenitve je pomemben podatek o vrsti oziroma kategoriji kopitarja: 
• koeficient GVŽ za odrasle konje znaša 1,  
• koeficient GVŽ za konje-ponije, osle, mule in mezge ter žrebeta do 1 leta pa 0,5. 



CRK – uporaba podatkov za IAKS 

   Določitev kategorije konj-poni (0,5 GVŽ).  

• Pri registriranih kopitarjih je podatek o opredelitvi "poni" razviden že iz pasme. Pri 
kopitarjih za rejo in rabo (RR) pasme in rodovnika ni; odloča se po naslednjih pogojih: 
• „poni“ je konj, ki ne preseže višine 135 cm (višina merjena na vihru s palico),  
• če sta starša v CRK označena kot konj-poni ali pasme, ki pripada ponijem, se žrebetu določi 

kategorija konj-poni; sistem avtomatizirano preveri podatke in ponudi ustrezno izbiro, 
• če je mati žrebeta »poni« ali kategorije konj-poni, ne glede na podatke o očetu, je določitev 

kategorije konj-poni možna na izrecno zahtevo imetnika,  
• če podatki o starših niso razvidni iz CRK in se identificira žrebe do starosti 1 leta, se za določitev 

kategorije izmeri višina vihra staršev. Konj-poni se dodeli, če starša ne presegata višine 135 cm.  
• Za kopitarja, ki je že vpisan v CRK, lahko imetnik, pri organu izdaje naknadno zahteva spremembo 

kategorije v konj-poni. Žival je kategorije konj-poni, če je izpolnjen vsaj eden od pogojev:  
a) po podatkih v CRK starša  pripadata kategoriji konj-poni ali pasmi ponijev (četudi določeni naknadno)  
b) ob dopolnjenem prvem letu ne preseže višine 130 cm oziroma 135 cm od dopolnjenega prvega leta naprej 

(merjenje s palico na vihru).  

 

 

 



Paša kopitarjev 
 

• Premik na planino je potrebno sporočiti v Centralni register kopitarjev (CRK) 
najpozneje v 7 dneh od premika.  

• Na 'Zapisnik o prigonu živali na pašo na planino/skupni pašnik' je potrebno vpisati 
kategorijo in življenjsko številka kopitarja (ŽŠ) z vsemi presledki.  

• Kopijo zapisnika se posreduje izdajatelju identifikacijskih dokumentov (ID):  
• Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani, Klinika za reprodukcijo in velike živali 

selekcija.kopitarjev@vf.uni-lj.si, Tel: 01 4779 384,  

• za pasmo lipicanski konj pa Kobilarna Lipica, tel.: 05 7391 712. 

 

 

 



 
I&R prašičev:  
registracija gospodarstva 
 Vsak kupec prašičev mora biti registriran (vpisan v EIRŽ) in mora imeti 

številko G-MID. Registracijo gospodarstva opravi pred nakupom oz. 
najpozneje ob prejemu prašičev na naslednja načina: 

1. Na UE: če ob registraciji KMG-MID-a navede tudi vrsto rejnih živali, 
se hkrati izvede tudi registracija gospodarstva. Imetnik tako poleg 
KMG-MID-a prejme tudi G-MID, ki je praviloma enaka KMG-MID-u 
(če je naslov isti). Ta postopek je ustreznejši v primeru, ko imetnik 
redi več prašičev, tudi druge rejne živali, se ukvarja tudi z drugim 
kmetijskimi dejavnostmi ali namerava uveljavljati ukrepe kmetijske 
politike.  

2. Pri pooblaščeni veterinarski organizaciji: hkrati s priglasitvijo 
prihoda v CRPš. Ta postopek je poenostavljen in namenjen zlasti za 
imetnike, ki redijo zgolj enega prašiča za zakol za lastno domačo 
porabo. Če imetnik razširi dejavnost, lahko na upravni enoti 
naknadno registrira tudi KMG-MID. 



 
I&R prašičev:  
registracija gospodarstva pri 
pooblaščeni vet. organizaciji 
 
• Kupec odda izvod spremnega lista (SL) 

pooblaščeni veterinarski organizaciji.  

• Skupaj s SL (kopija prihod) odda obrazec za  
vpis v EIRŽ (Evidenco imetnikov rejnih živali);  

• ALI na SL (kopijo prihod) dopiše EMŠO.  

• Pooblaščeni veterinar hkrati z vnosom prihoda  
s pomočjo EMŠO opravi registracijo gospodarstva.  

• Imetnik prejme identifikacijsko številko gospodarstva (G-MID)  
imetnik dobi le G-MID, registracijo KMG-MID-a pa mora urejati na UE! 

 

 



I&R prašičev:  pomembno za prodajalce oz. oddajatelje prašičev 

  
 
 
 

Velja izrecno opozorilo, da dokler kupec živali nima G-MID-a, registracija premika ni mogoča.  
 

Imetniki, ki prodajajo prašiče (tudi v primeru prodaje le enega prašiča), morajo ob vnosu v Volos oz. na 
SL obvezno vpisati G-MID kupca.  

• Oddajateljem je potrebno svetovati, da kupce vnaprej opozorijo, da si registrirajo gospodarstvo. 

• Če oddajatelj (prodajalec) ne more vnesti podatkov o odhodu, dokumentacijo posreduje pristojni 
veterinarski organizaciji, ki ima širša pooblastila in bo po obravnavi primera odhod registrirala.  
• če ni G-MID-a pridobiti EMŠO 
• tovrstni odhodi predstavljajo povečano tveganje in bodo bolj izpostavljeni nadzoru 

 

Imetniki so dolžni - tudi, če kupijo le enega prašiča: 
• v CRPš priglasiti premike živali (odhode in prihode), 
• hraniti izvirnike spremnih listov za vse prihode prašičev, 
• voditi register prašičev na gospodarstvu (lahko tudi na hrbtni strani izvirnika spremnega lista), 
• enkrat letno, na 1. februar, v Evidenco rejnih živali sporočiti stalež prašičev na gospodarstvu. 

Izjema: imetnik, ki začasno, za največ 7 dni, za namen zakola za lastno domačo porabo redi enega prašiča, se 
mora vpisati v evidenco imetnikov, ni pa dolžan sporočati staleža. 



I&R prašičev:  primer 
1.       Prašiča kupi fizična oseba (nima kmetije, nima g- MIDa) in ga za svoje potrebe takoj 
zakolje oziroma ga pelje v klavnico. Kakšne so obveznosti kmetije in kakšne kupca?    
Če kupec žival pelje k sebi domov, mora registrirati gospodarstvo in v CRPš priglasiti prihod 
prašiča. Oddajatelj (kmetija) mora v CRPš priglasiti odhod na kupca. Če kupec žival nato zakolje 
doma za lastno porabo, zakol evidentira v register prašičev na gospodarstvu, v CRPš mu ni treba 
priglasiti ničesar. Če prašiča redi doma (četudi le za eno noč) in ga pelje na klavnico, mora v 
CRPŠ priglasiti odhod na klavnico.  
Če kupec prašiča takoj pelje v klavnico, mora odhod na klavnico registrirati kmetija. Kupec je v 
tem primeru zgolj  "trgovec" in registracija G-MID-a ni potrebna. Sam prevoz živali se ne šteje 
za rejo.  

2.       Prašiča kupi fizična oseba, ki ima kmetijo, vendar ne redi živali. Žival je takoj odpeljana v 
klavnico. Kakšne so obveznosti prve kmetije in kakšne druge kmetije?  
Če kupec-druga kmetija pelje prašiča takoj v klavnico, mora odhod na klavnico registrirati prva 
kmetija. Kupec, četudi ima registriran G-MID, je v tem primeru zgolj  "trgovec". Sam prevoz 
živali se ne šteje za rejo.  



Hvala za pozornost!   

Informacije na naslovu: 
UVHVVR-SIRIS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,  
www.uvhvvr.gov.si 
  
Informacijska telefonska številka: 
Tel.: 01/300 13 66  
(uradne ure: pon., sre., pet.: 9.00-12.00, sre.: 14.00-16.00) 
  
Elektronska pošta: info.sir@gov.si 

 

http://www.uvhvvr.gov.si/

