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REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO 

Kmetijska inšpekcija 

Območna enota: xxxxxxxxx 
Izpostava: xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx T: xxxxxx 

 GSM: xxxxxxx 

 E: xxxxxxxxx@gov.si  

 www.ikglr.gov.si  

 

Številka:  xxxxxxxxxx 

Datum:  xxxxxxxxxxx 

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in 

ribištvo, OE xxxxxxxxx, Izpostava xxxxxxxxxxx, izdaja na podlagi 109. člena Zakona o živinoreji
1
 (v 

nadaljevanju: ZŽiv) in 1. alineje 1. odstavka 32. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru
2
 (v 

nadaljevanju: ZIN), ob uporabi določil Zakona o splošnem upravnem postopku
3
 (v nadaljevanju: ZUP), 

v inšpekcijski zadevi »Identifikacija in registracija drobnice«, inšpekcijskem zavezancu 

xxxxxxxxxxxxxx, KMG MID xxxxxxxxxx, po uradni dolžnosti, naslednjo 

O D L O Č B O 

1. Inšpekcijskem zavezancu xxxxxxxxxxxx, nosilcu kmetijskega gospodarstva s KMG MID xxxxxx, 

stanujočem xxxxxxxxxxxx, se odredi, da vse ovce, mlajše od devet mesecev, ki jih proda za 

zakol, pred premikom označi s skupinsko identifikacijsko številko (SIŠ) kmetijskega 

gospodarstva, ki jo v obliki okrogle ušesne znamke vsaki živali namesti v en uhelj. 

2. Inšpekcijskem zavezancu iz prejšnje točke se odredi, da v Register drobnice na gospodarstvu 

(RDG), v Tabeli 4 vpisuje posebne skupinske odhode, in sicer za živali, označene s SIŠ in 

oddane v zakol ter za živali, zaklane na domu, z izpolnitvijo vseh zahtevanih rubrik, kot izhaja iz 

navodil za izpolnjevanje RDG na strani 16 RDG. 

3. Inšpekcijskem zavezancu iz točke 1 izreka te inšpekcijske odločbe se odredi, da v Centralni 

register drobnice (CRD) sporoča tudi odhode jagnjet, označenih s SIŠ kmetijskega gospodarstva, 

v zakol in odhode jagnjet, zaklanih na domu, na način, da zeleno kopijo »odhod« najkasneje v 7 

dneh posreduje pooblaščenemu veterinarju, ki bo odjavil živali z gospodarstva. 

4. Rok za izvršitev točke 1, 2 in 3 izreka je naslednji dan po prejemu te inšpekcijske odločbe. 

5. O možnih stroških postopka bo odločeno s posebnim sklepom v nadaljevanju postopka. 

6. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

                                                           
1
 Uradni list RS, št. št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 45/04 – ZdZPKG, 90/12 – ZdZPVHVVR in 45/15 

2
 Uradni list RS, št. 43/2007-UPB1, 40/14; 

3
 Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 

8/2010, 82/2013 
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Kmetijska inšpekcija Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorata RS za kmetijstvo, 

gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, OE xxxxxxx, Izpostava xxxxxxx, je pri nadzoru identifikacije in 

registracije drobnice pri nosilcu kmetijskega gospodarstva s KMG MID xxxxxxxxx in imetniku drobnice 

na istem gospodarstvu, xxxxxxxxxxxxx (v nadaljevanju: inšpekcijski zavezanec), ugotovila, da je 

inšpekcijski zavezanec v času inšpekcijskega pregleda redil xxxx ovc, starejših od enega leta, xx 

ovne, starejše od enega leta in xxx jagnjet, rojenih na gospodarstvu, skupaj je redil xxxx živali, da je 

na gospodarstvu vodil RDG, ki pa ni bil ažurno voden, da vsi premiki živali (jagnjeta za zakol) v RDG 

niso bili vpisani na predpisan način, da inšpekcijski zavezanec v RDG ni vpisoval prevoznika v primeru 

prodaje, da je v RDG vpisal podatke o letnem staležu živali in da ni vpisoval zamenjave ušesnih 

znamk v primeru izpada. 

Nadalje je bilo ugotovljeno, da od dneva nastavitve RDG ni dokupoval živali, da premike živali za zakol 

ni sporočal v CRD in da je stalež drobnice ustrezno sporočal v CRD. 

Pri pregledu je bilo še ugotovljeno, da inšpekcijski zavezanec v RDG ni vpisoval odhoda jagnjet v 

zakol v klavnico in da je za xx ovci namesto dvojnika ušesne znamke vstavil novo ušesno znamko, kar 

je razvidno iz podatkov RDG, ni pa ustrezno sprememb zabeležil v RDG. 

Kot to določa 1. odst. 23. člena ZŽiv, morajo biti domače živali zaradi zootehniških in veterinarskih 

razlogov, izvajanja ukrepov kmetijske politike, prometa in sledenja domačih živali, zagotavljanja 

zadostne prireje živalskih proizvodov ter zagotavljanja kakovosti živalskih proizvodov označene in 

registrirane v predpisanih rokih. Nadalje 4. odst. 23. člena ZŽiv določa, da so rejci dolžni voditi 

predpisano hlevsko knjigo in druge predpisane zbirke podatkov ter sporočati podatke na predpisan 

način. 

Na podlagi 1. odstavka 3. člena Pravilnik o identifikaciji in registraciji drobnice
4
 (v nadaljevanju: 

Pravilnik) je imetnik iz točke (c) 2. člena Uredbe 21/2004/ES, ki je lahko lastnik oziroma se po 

pooblastilu lastnika ukvarja z rejo, varstvom, klanjem, nakupom in prodajo, prevozom, razstavljanjem 

ali drugo vrsto rabe drobnice, odgovoren za pravočasno in pravilno označitev živali. 

Člen 4(3) Uredbe Sveta (ES) št. 21/2004, z dne 17. decembra 2003 o uvedbi sistema za identifikacijo 

in registracijo ovc in koz ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv 92/102/EGS in 

64/432/EGS (v nadaljevanju: Uredba 21/2004/ES) določa, da lahko za živali, ki so namenjene za zakol 

pred starostjo 12 mesecev in ki niso namenjene za trgovino znotraj Skupnosti in niti za izvoz v tretje 

države, pristojni organ kot alternativo načinu identifikacije iz odstavka 2 dovoli način identifikacije, 

opisane v oddelku A.7 Priloge. 

Po 6. odstavku 3 člena Pravilnika se za živali iz tretjega odstavka 4. člena Uredbe 21/2004/ES kot 

alternativo načinu identifikacije iz drugega odstavka 4. člena Uredbe 21/2004/ES dovoli način 

identifikacije, opisane v oddelku A.7 priloge Uredbe 21/2004/ES. 

Priloga A.7 Uredbe 21/2004/ES določa metodo za identifikacijo iz člena 4(3), in sicer: 

(a) živali so identificirane z ušesno znamko, nameščeno v enem ušesu, ki jo odobri pristojni organ; 

(b) ušesna znamka mora biti iz nerazgradljivega materiala, nezlomljiva in lahko berljiva; prav tako ne 

sme biti ponovno uporabljena in imeti mora samo neizbrisne kode; 

(c) ušesna znamka mora vsebovati najmanj naslednje informacije: 

(i) kodo države z dvema črkama; ter 

(ii) identifikacijsko kodo gospodarstva rojstva živali ali posamezno kodo živali, iz katere je 

razvidno gospodarstvo rojstva živali. 

Po 3. odstavku 4. člena Pravilnika mora biti ušesna znamka za označevanje živali iz šestega odstavka 

                                                           
4
 Uradni list RS, št. 75/10, 26/14, 87/14 in 15/16 
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prejšnjega člena rumene barve, okrogla, premera najmanj 27 mm, ki je po vstavitvi v uho ni več 

mogoče ponovno uporabiti. Na moškem delu ušesne znamke mora biti v črni barvi odtisnjena 

skupinska identifikacijska številka, na ženskem delu pa je lahko tudi druga vsebina (npr. dodatna 

identifikacija živali, zaporedna številka izdane znamke v okviru ene skupinske identifikacijske številke), 

vendar to ne sme vplivati na čitljivost identifikacijske številke. 

Glede na to, da inšpekcijski zavezanec živali, namenjen za zakol ne označuje z ušesnimi znamkami s 

SIŠ kmetijskega gospodarstva, je odločeno, kot je navedeno v točki 1 izreka te inšpekcijske odločbe. 

Po 1. odstavku 9. člena Pravilnika mora vsak imetnik drobnice na gospodarstvu voditi RDG, v 

katerega je dolžan vpisovati podatke najpozneje v sedmih dneh po dogodku. Nadalje 3. odstavek 

9. člena Pravilnika določa, da se RDG vodi v pisni ali elektronski obliki, tako da je zagotovljena 

preglednost podatkov v skladu z navodili, objavljenimi na spletnih straneh iz 17. člena Pravilnika. Če 

se RDG vodi v elektronski obliki, mora biti inšpektorju oziroma kontrolorju ob izvajanju nadzora 

predstavljen izpis na papir v ustrezni obliki. RDG mora biti ob vsakem času dosegljiv na lokaciji 

gospodarstva in na razpolago še najmanj tri leta po zadnji vpisani spremembi. 

Glede na to, da je bilo pri inšpekcijskem pregledu na kmetijskem gospodarstvu inšpekcijskega 

zavezanca ugotovljeno, da se RDG na kmetijskem gospodarstvu zavezanca ni vodil ažurno, in sicer 

se ni beležilo števila oddanih živali, mlajših od devet mesecev, v zakol in števila živali, mlajših od 

devet mesecev, zaklanih na domu, je odločeno, kot je navedeno v točke 2 izreka te inšpekcijske 

odločbe. 

Po 1. odstavku 12. člena Pravilnika se v CRD vodijo zlasti naslednji podatki: 

- o staležu drobnice na gospodarstvu, ki jih imetniki drobnice sporočajo v skladu s 14. in 15. členom 

tega pravilnika; 

- o premikih živali med gospodarstvi, ki jih imetniki drobnice sporočajo v skladu s 13. in 15. členom 

tega pravilnika; 

- operativni podatki o označevanju živali; 

- o nadzoru nad izvajanjem določb tega pravilnika; 

- o izvajalcih nalog javne službe na področju označevanja in registracije drobnice; 

- o osebah, ki imajo dostop do podatkov iz CRD. 

Po 13. členu Pravilnika mora vsak imetnik drobnice v skladu z 8. členom Uredbe 21/2004/ES priglasiti 

premik živali v CRD najkasneje v sedmih dneh po premiku. Priglasiti je treba podatke o odhodih z 

gospodarstva in prihodih na gospodarstvo. Podatke se priglaša na način iz 15. člena tega pravilnika 

ter na obrazcih, objavljenih v skladu s 17. členom tega pravilnika. 

Po 1. odstavku 15. člena Pravilnika imetnik drobnice priglaša podatke v CRD na enega od naslednjih 

načinov: 

- neposredno v CRD v elektronski obliki, 

- prek pooblaščenih organizacij, ki podatke najkasneje v treh dneh po prejemu vpišejo v CRD. 

Po 4. odstavku 15. člena Pravilnika podatke o premikih priglasi imetnik drobnice neposredno v CRD v 

elektronski obliki ali prek veterinarskih pooblaščenih organizacij. 

Glede na to, da je bilo pri inšpekcijskem pregledu na kmetijskem gospodarstvu inšpekcijskega 

zavezanca ugotovljeno, da inšpekcijski zavezanec v CRD ni sporočal podatkov o premikih živali, 

oddanih v zakol oz. zaklanih na domu, je odločeno, kot je navedeno v točki 3 izreka te inšpekcijske 

odločbe. 

Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je kršen zakon ali drug predpis, 

ima na podlagi 32. člena ZIN pravico in dolžnost, da odredi ukrepe za odpravo nepravilnosti in 
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pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi. 

Glede na ugotovljene nepravilnosti je treba le-te odpraviti takoj z naslednjim premikom živali, zato je 

rok za izvršitev vseh ukrepov te inšpekcijske odločbe naslednji dan po prejemu te inšpekcijske 

odločbe. 

Odločitev o stroških je določena v 4. odstavku 118. člena ZUP. 

Izrek, da pritožba ne zadrži izvršitve odločbe, temelji na določbi 30. člena ZIN. 

S tem je odločba utemeljena. 

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta po 22. členu Zakona o upravnih taksah
5
 (v 

nadaljevanju: ZUT). 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana v roku 15 dni od prejema te odločbe. 

Pritožba se lahko vloži neposredno pri organu, ki je odločbo izdal pisno ali ustno na zapisnik, ali se 

pošlje po pošti. Pritožbo je treba plačati v znesku 18,10 EUR upravne takse po tar. št. 2 ZUT na račun 

SI56 0110 0845 0103 429 model 11 sklic 23361–7111002-xxxxxxxxxx. 

Pritožbi je potrebno priložiti potrdilo o plačani upravni taksi. 

 

 

xxxxxxxx 

kmetijski inšpektor 

 

 

 

 

 

 

Vročiti: 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx – vročitev ZUP. 
 

Vložiti v arhiv dokumentarnega gradiva. 

                                                           
5
 Uradni list RS, št. 106/2010-UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš 

žig 


