
PONUDBA UŠESNIH ZNAMK ZA OZNAČEVANJE DROBNICE 

 

PONUDNIK:  

Poštni naslov: Golias d.o.o., Cesta na Mesarico 2, 1000 Ljubljana 

Telefon:  01 429 70 11           

Telefaks:  01 429 70 15 

http naslov: www.usesneznamke.si 

E-naslov: usesne.znamke@golias.si 

 

TIP UŠESNIH ZNAMK: 

1.   EUROTAG ET D1 – okrogla ušesna znamka za označevanje klavnih jagnjet in kozličev z natisnjeno skupinsko 

identifikacijsko številko (SIŠ),  

2.   EUROTAG ET D2 – pravokotna ušesna znamka (4x2 cm) za označevanje ovc on koz z natisnjeno 

neponovljivo identifikacijsko številko. 

 

DOBAVNI ROKI: 

- Za ušesne znamke:      3 delovni dnevi 

- Za elektronske ušesne znamke:   10 delovnih dni 

- Za klešče in nadomestne igle:     3 delovni dnevi 

 

NAJVIŠJE CENE UŠESNIH ZNAMK: 

Cena ELEKTRONSKI ZNAMK (ena elektronska ušesna znamka + ena pravokotna (40 X 20 mm) ušesna 

znamka EUROTAG + ELEKTRONSKA ZNAMKA 

(Cena velja za en označitveni komplet.) 

Število ušesnih znamk v paketu 

Kos UZ70 

Cena v € 

brez DDV 

Cena  € 

Z DDV 

1 označitveni komplet 2,869 3,50 

 

Cena okroglih ušesnih znamk EUROTAG ET D1 za označevanje klavnih jagnjet in kozličev: 

(Za označevanje jagnjet oziroma kozličev, ki so namenjeni za zakol pred dvanajstim mesecem se lahko označuje z 

eno ušesno znamko, na kateri je odtisnjena skupinska identifikacijska številka SIŠ.) 

Število ušesnih znamk v paketu 1) 2) 

Koda: UZ21 

Cena v € 

brez DDV3) 

Cena v € 

z DDV3) 

Od 5 do 10 0,730 0,89 

Od 15 do 50 0,484 0,59 

Od 55 do 100 0,320 0,39 

Od 105 do 500 0,238 0,29 

Od 501 do 1000 0,214 0,26 

nad 1000 0,189 0,23 

1) navedeno je število enojnih ušesnih znamk 

2) možnost izpisa interne zaporedne številke ali logotipa na zadnjo stran znamk 

3) navedene so cene za en označitveni komplet  

 

Cena označitvenega kompleta (dve vsebinsko identični ušesni znamki) pravokotnih (40 X 20 mm) ušesnih 

znamk EUROTAG ET D2 pri rednih naročilih: 

Število ušesnih zn. v paketu 1) 

Koda: UZ22 

Cena v € 

brez DDV3) 

Cena  v € 

z DDV3) 

Od 1 do 10 0,943 1,15 
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Od 11 do 50 0,697 0,85 

Od 51 do 99 0,599 0,73 

Od 101 do 500 0,549 0,67 

Od 501 naprej 0,484 0,59 

1) navedeno je število parov ušesnih znamk 

3) navedene so cene za en označitveni komplet  

 

Cena enojnih (ena ušesna znamka) pravokotnih (40 X 20 mm) ušesnih znamk  

EUROTAG D2 pri rednih naročilih: 

(Ko naročnik naroči samo po eno ušesno znamko na žival, ker npr. drugo uho tetovira.) 

Število ušesnih znamk v paketu 

Koda: UZ23 

Cena v € 

brez DDV 

Cena  € 

Z DDV 

1 ušesna znamka   0,902 1,10 

Navedene so cene za  dvojnik (eno uho) 

 

Cena manjših ušesnih znamk, ki se lahko uporabljajo za živali z izrazito majhnimi uhlji, za pritlikave pasme živali 

ali za živali s poškodovanim uhljem, je enaka ceni EUROTAG ET D2. 

 

Cena dvojnikov ušesnih znamk EUROTAG ET D2: 

Dvojniki ušesnih znamk so pakirani v paketih s priloženim seznamom dvojnikov. Vsak paket je označen z naslovom 

prejemnika. Če so v enem paketu dvojniki za živali različnih imetnikov so pakirani tako, da jih je možno ločevati po 

imetnikih.  

Št. dvojnikov ušesnih znamk v 

paketu 1) UZ23 

Cena dvojnika z 

DDV v € 2) 

Cena dvojnika z DDV v 

€ 2) 

1 ušesna znamka 0,902 1,10 

1) navedeno je število ušesnih znamk 

2) navedene so cene za en dvojnik (eno uho) 

 

 

NAJVIŠJE CENE KLEŠČ: 

Tip klešč:  GOLIAS  Cena brez DDV 

v €  

Cena z DDV v € 

Cena klešč    Koda: UZ50 9,836 12,00 

Cena nadomestnih igel  

Koda: UZ60 

2,373 2.90 

 

 

DISTRIBUCIJA IN NAČIN PLAČILA: 

Pošiljanje po navadni ali hitri pošti, prav tako je možen osebni prevzem na naslovu podjetja, kjer 

so predhodno naročene številke že pripravljene.  

Naročnik plača blago po povzetju po ceniku Pošte Slovenije ali po pogodbi, ki jo skleneta 

naročnik in dobavitelj. Za večje pakete je način plačila blaga, morebitna nižja cena blaga in način 

distribucije stvar dogovora med dobaviteljem in naročnikom. 

 

Datum:  2. 4. 2021 


