REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO
Kmetijska inšpekcija
Območna enota: xxxxxxxxx
Izpostava: xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

Številka:
Datum:

T: xxxxxx
E: xxxxxxxxxxxx@gov.si
www.ikglr.gov.si

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in
ribištvo, OE xxxxxxx, Izpostava xxxxxxxxx (v nadaljevanju: kmetijska inšpekcija), izdaja po uradni
1
dolžnosti, na podlagi 6. in 7. alineje 1. odstavka 109. člena Zakona o živinoreji (v nadaljevanju: ZŽiv)
2
in 1. alineje 1. odstavka 32. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (v nadaljevanju: ZIN), ob uporabi
3
določil Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP), v inšpekcijski zadevi nadzor
identifikacije in registracije govedi, inšpekcijskem zavezancu xxxxxxxxxxx, KMG MID xxxxxxxxx,
naslednjo

ODLOČBO
1.

Inšpekcijski zavezanec xxxxxxxxxxxxx, imetnik goveda na kmetijskem gospodarstvu s KMG MID
xxxxxxxxx, je dolžan naročiti dvojnik ušesne znamke za žival SI xxxxxxxxxx in ga vstaviti v uhelj.

2.

Inšpekcijski zavezanec iz prejšnje točke se je dolžan v potnih listih govedi, ki niso rojene na
njegovem kmetijskem gospodarstvu, vpisati kot imetnik in poten liste podpisati.

3.

Inšpekcijski zavezanec iz točke 1 izreka te inšpekcijske odločbe je dolžan poskrbeti, da se
Register goveda na gospodarstvu vodi ažurno s pravočasnim vpisovanjem nastalih dogodkov na
gospodarstvu (prihodi, odhodi).

4.

Inšpekcijski zavezanec iz točke 1 izreka te inšpekcijske odločbe je dolžan v Centralni register
goveda registrirati prihod za žival z ušesno znamko št. SI xxxxxxxxxx

5.

Rok za izvršitev ukrepov iz točk 1, 2, 3 in 4 izreka je najkasneje v xxx dneh od prejema te
inšpekcijske odločbe.

6.

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

7.

Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
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O b r a z l o ž i t e v:
Kmetijska inšpekcija je dne xxxxxxxxx, po uradni dolžnosti, opravila nadzor identifikacije in registracije
goveda na kmetijskem gospodarstvu nosilca in imetnika goveda xxxxxxxxxx, KMG MID xxxxxxx (v
nadaljevanju: inšpekcijski zavezanec).
Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da so vse živali, razen tele z ušesno znamko SI xxxxxxxxxx, ustrezno
označene z ušesno znamko v vsakem uhlju, da inšpekcijski zavezanec razpolaga s potnimi listi za vse
živali, ki se nahajajo na njegovem kmetijskem gospodarstvu, razen za tele z ušesno znamko SI
xxxxxxxxxxxxx, staro 14 dni in da se Register govedi na gospodarstvu (RGG) ne vodi ažurno, saj v
času inšpekcijskega pregleda v RGG niso vpisani odhodi več živali z gospodarstva in za več živali, ki
se nahajajo na gospodarstvu, v RGG ni vpisanih prihodov.
Po 1. odstavku 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 in na predpisan način.
4

Po 4. odstavku 3. člena Pravilnik o identifikaciji in registraciji goveda (v nadaljevanju: pravilnik) se
govedo označi v vsako uho z enakima ušesnima znamkama iz 5. člena tega pravilnika.
Po 1. odstavku 7. člena pravilnika mora imetnik goveda, če se sredstvo za identifikacijo izgubi, močno
poškoduje ali postane nečitljivo, čimprej nadomestiti z dvojnikom. Imetnik goveda mora najpozneje v
sedmih dneh, ko je izgubo opazil, naročiti dvojnik pri dobavitelju iz drugega odstavka 9. člena tega
pravilnika in ga vstaviti takoj oziroma najpozneje v sedmih dneh od dneva prejema dvojnika.
Glede na to, da je bilo pri inšpekcijskem pregledu na kmetijskem gospodarstvu inšpekcijskega
zavezanca ugotovljeno, da je bila ena žival nepopolno označena, je odločeno, kot je navedeno v točki
1 izreka te inšpekcijske odločbe.
Po 5. odstavku 17. člena pravilnika mora vsak naslednji imetnik goveda v potni list takoj po prejemu
vpisati podatke o svojem gospodarstvu, datum prejema goveda in se podpisati. S tem potni list za
govedo postane veljaven. V ustrezne rubrike potnega lista imetnik goveda vpiše tudi premike na
planinske in skupne pašnike.
Glede na to, da je bilo pri inšpekcijskem pregledu na kmetijskem gospodarstvu inšpekcijskega
zavezanca ugotovljeno, da v potnih listih živali, rojenih na drugem kmetijskem gospodarstvu,
inšpekcijski zavezanec ni vpisan kot imetnik goveda, je odločeno, kot je navedeno v točki 2 izreka te
inšpekcijske odločbe.
Po 1. odstavku 24. člena ZŽiv morajo rejci živali, izvajalci javnih služb in organizacije v živinoreji po
tem zakonu voditi predpisane evidence, registre in druge zbirke podatkov, ki so povezane v
informacijski sistem in mednarodne informacijske sisteme na področju živinoreje.
Po 1. odstavku 21. člena pravilnika je Register goveda na gospodarstvu (v nadaljnjem besedilu: RGG)
register iz prve alineje prvega odstavka 7. člena Uredbe 1760/2000/ES, v katerega mora imetnik
goveda vpisovati podatke najpozneje sedem dni po posameznem dogodku.
Glede na to, da je bilo v tem inšpekcijskem postopku ugotovljeno, da se na kmetijskem gospodarstvu
inšpekcijskega zavezanca v RGG posamezni dogodki ne vpisujejo v predpisanem sedemdnevnem
roku, je odločeno, kot je navedeno v točki 3 izreka te inšpekcijske odločbe.
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Kot to določa 14. člen pravilnika je Centralni register goveda (v nadaljnjem besedilu: CRG)
računalniška zbirka podatkov iz točke C tretjega odstavka 14. člena Direktive 64/432/EGS, ki ga vodi
SIRIS v elektronski obliki in v katerem se vodijo naslednji podatki:
- o rojstvih, označitvah, trgovanju, uvozih, premikih, smrtih in izvozih goveda;
- o izdanih ušesnih znamkah in drugih sredstvih za identifikacijo in izdanih dvojnikih ter o potnih listih
in dvojnikih potnih listov;
- operativni podatki o označevanju goveda;
- o gospodarstvih, kjer se govedo nahaja in o premikih goveda med gospodarstvi;
- o zaporah prometa z govedom na gospodarstvih;
- o nadzoru nad izvajanjem določb tega pravilnika;
- o izvajalcih nalog javne službe na področju označevanja in registracije goveda;
- o dobaviteljih sredstev za identifikacijo;
- o vrsti elektronskega sredstva za identifikacijo, če je nameščeno na žival in
- o osebah, ki imajo dostop do podatkov iz CRG.
Glede na to, da je bilo pri pregledu podatkov CRG ugotovljeno, da inšpekcijski zavezanec v CRG ni
registriral prihoda goveda na gospodarstvo, je odločeno, kot je navedeno v točki 4 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
pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi.
Rok za izvršitev odrejenih ukrepov iz točk 1 do 4 izreka te inšpekcijske odločbe je dogovorjen z
inšpekcijskim zavezancem in je daljši upoštevajoč starost in zdravstveno stanje inšpekcijskega
zavezanca.
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 inšpekcijska odločba utemeljena.
Inšpekcijska odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta po 22. členu Zakona o upravnih
5
taksah (v nadaljevanju: ZUT).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana v roku 15 dni od prejema odločbe.
Pritožba se lahko vloži neposredno pri organu, ki je odločbo izdal pisno ali ustno na zapisnik, ali se
pošlje po pošti. Pritožbo je potrebno 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–xxxxxxxxxxxx.
Pritožbi je potrebno priložiti potrdilo o plačanih upravnih taksah.
žig

xxxxxxxxxxx
kmetijski inšpektor

Vročiti:


xxxxxxxxxxxxxxx – osebna vročitev.

Vložiti v arhiv dokumentarnega gradiva.
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