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Minister za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije na podlagi 16. člen zakona o državni upravi
(ZDU-1, Ur.l. RS, št. 113/2005-UPB4, 126/2007-ZUP-E, 48/2009, 8/2010-ZUP-G, 8/2012ZVRS-F, 21/2012 in v povezavi s 117. členom zakona o kmetijstvu (ZKme-1) Uradni list RS, št.
45/2008, izdaja naslednji
SKLEP
o določitvi najvišjih cen storitev identifikacije in registracije živali, ki jih kot naloge javne
službe opravljajo pooblaščene organizacije, in o določitvi deleža, ki ga plača uporabnik storitev
1. Pooblaščene organizacije, ki izvajajo javno službo na področju identifikacije in registracije
živali, lahko uporabnikom storitev zaračunavajo storitve v višini oziroma v deležu, kot je
navedeno v tabeli ''Najvišje cene storitev identifikacije in registracije živali, ki jih kot
naloge javne službe opravljajo pooblaščene organizacije'', ki je priloga tega sklepa.
2. Pooblaščena organizacija lahko imetniku živali za pomoč pri izpolnjevanju nepopolno ali
neustrezno izpolnjenih obrazcev oziroma za pomoč pri usklajevanju in razreševanju
neskladnih podatkov zaračuna svetovanje po ceniku veterinarske zbornice oziroma po
ceniku kmetijsko-gozdarskega zavoda.
3. Pooblaščena organizacija, ki označi žival, zaračuna imetniku ušesno znamko ali dvojnik
ušesne znamke po svoji nabavni ceni oz. ceni, ki ni višja od cen, ki jih objavljajo uradni
dobavitelji na spletni strani ministrstva.
4. Pooblaščena organizacija na zahtevo in v imenu imetnika naroči ušesne znamke pri
pooblaščenem dobavitelju. Pooblaščena organizacija sme imetniku, ki sam označuje živali
na svojem gospodarstvu, prodati ušesne znamke iz svoje zaloge, vendar le toliko, kot jih bo
imetnik porabil za označevanje živali na svojem gospodarstvu v enem letu. Pooblaščena
organizacija vodi seznam porabljenih ušesnih znamk.
5. Sredstva za sofinanciranje storitev pooblaščenim organizacijam iz naslova financiranja
zbirk podatkov se zagotavljajo na proračunski postavki 1328 - identifikacija in registracija
živali.
6. Ta sklep nadomešča sklep številka 33207-234/2006-1 z dne 2. 12. 2006.
7. Obračunavanje po cenah iz prve točke tega sklepa se začne s 01. 05. 2012.
Obrazložitev
117. člen zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, v nadaljevanju: ZKme-1) določa, da
uporabniki storitev javne službe na področju kmetijstva posamezne storitve plačujejo v celoti,
lahko pa uporabniki plačujejo le del cene ali so storitve za uporabnike brezplačne. Cene storitev
posamezne javne službe ter višino in vir za subvencioniranje cen predpiše minister. Podobno
govori tudi 9. člen Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 17. julija
2000 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa
in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 820/97 (v nadaljevanju:
Uredba 1760/2000), ki določa, da države članice lahko imetnikom govedi zaračunajo stroške
sistemov za identifikacijo in registracijo govedi. 168. člen ZKme-1 določa, da ministrstvo
zagotovi sredstva za financiranje zbirk podatkov, ki jih upravlja in vodi.
V Republiki Sloveniji so način in postopki identifikacije in registracije živali natančneje
določeni v pravilniku o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS, št. 4/11), pravilniku
o identifikaciji in registraciji drobnice (Uradni list RS, št. 75/10) in pravilniku o identifikaciji in

registraciji govedi (Uradni list RS, št. 16/03). Za pravilno in pravočasno označitev in sporočanje
podatkov je odgovoren imetnik živali, lahko pa to zanj opravlja pooblaščena organizacija, to je
veterinarska organizacija, ki v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo, opravlja dejavnost
označevanja živali in vodenje registra kot javno veterinarsko službo, ali organizacija, ki v
skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo, in predpisi, ki urejajo živinorejo, opravlja identifikacijo
in registracijo živali kot javno službo strokovnih nalog v živinoreji.
Ministrstvo zagotavlja sredstva v okviru pravnih podlag, ki določajo veljavni letni proračun na
proračunski postavki 1328 - identifikacija in registracija živali. O številu opravljenih storitev
obstaja evidenca v centralnem registru živali. Storitve, ki jih sofinancira ministrstvo, se
pooblaščenim organizacijam izplačujejo mesečno glede na dejansko število izvedenih storitev
pomnoženih s ceno (Delež, ki ga sofinancira MKO) iz priloge.
Sklep o določitvi najvišjih cen storitev identifikacije in registracije živali, ki jih kot naloge javne
službe opravljajo pooblaščene organizacije, in o določitvi deleža, ki ga plača uporabnik storitev
se izdaja na podlagi 16. člena zakona o državni upravi. S tem sklepom minister v skladu s 117.
členom Zkme-1 predpiše najvišje cene storitev nalog javne službe na področju identifikacije in
registracije živali, ki jih opravljajo pooblaščene organizacije, ter višino in vir za
subvencioniranje. Iz proračuna se sofinancira le tisti del storitev identifikacije in registracije
živali, ki pomeni urejanje in vnos podatkov v zbirke podatkov: registracija govedi, registracija
premikov živali, registracija staleža drobnice in prašičev ter pregled gospodarstva na posebno
zahtevo ministrstva. Financiranje zbirk podatkov ima podlago v 168. členu ZKme-1, po katerem
ministrstvo zagotovi sredstva za financiranje zbirk podatkov, ki jih upravlja in vodi – v tem
primeru evidence imetnikov rejnih živali in evidence rejnih živali. Delno sofinanciranje
registracije govedi ima podlago v 117. členu Zkme-1 (višino in vir za subvencioniranje cen
predpiše minister) in 9. členu Uredbe 1760/2000 (države članice lahko imetnikom govedi
zaračunajo stroške sistemov za identifikacijo in registracijo govedi).
Cene, navedene v 1. točki tega sklepa, veljajo pod naslednjimi pogoji:
 Cena za označitev govedi vključuje aplikacijo ušesne znamke, pomoč pri izpolnjevanju
dokumentacije in svetovanje imetnikom pri vključevanju v sistem označevanja in
registracije govedi ter potne in režijske stroške. Ta cena velja v primeru, ko imetnik govedi
označevalca pokliče najmanj 16 dni vnaprej. V primeru nujnih označitev, ko imetnik
zahteva takojšnjo označitev in označevalec pride na gospodarstvo na posebno zahtevo in
zgolj za ta namen, sme označevalec zaračunati imetniku tudi strošek obiska v protivrednosti
kilometrine 20 km in 20 minut cene tehnika na obisk.
 Cena za aplikacijo dvojnika ušesne znamke vključuje sprejem naročila za dvojnik, nabavo
dvojnika pri dobavitelju in aplikacijo dvojnika.
 Cena za prenos podatkov iz obrazcev v Centralni register govedi (CRG) vključuje sprejem
potrdila o označitvi oziroma kupona o premiku, vnos podatkov v CRG v predpisanem roku,
preverjanje in dopolnjevanje podatkov, arhiviranje dokumentov ter režijske in druge
stroške.
 Cena za izdajo nadomestnih kuponov za premike vključuje preverjanje podatkov v CRG in
izdajo nadomestnih kuponov imetniku.
 Cena izdaje začasnega potnega lista (ZPL) vključuje izdajo ZPL, registracijo teleta v CRG z
označbo, da je bil izdan ZPL, naknadno preverjanje ob starosti teleta 28 dni, če je bil premik
dejansko izveden in če je bil izdan potni list.
 Cena za potrjevanje popravkov na potnih listih in sporočanje popravkov sektorju za
identifikacijo in registracijo živali (SIR) vključuje sprejem potnega lista, preverjanje in
dopolnjevanje podatkov, pregled arhivirane dokumentacije ali ogled na gospodarstvu,
posredovanje potnega lista s preverjenimi popravki na SIR.
 Cena za izpisovanje stanja iz CRG na zahtevo imetnika govedi vključuje posredovanje
izpisa seznama živali na kmetijskem gospodarstvu na zahtevo imetnika.
 Cena za pregled gospodarstva na zahtevo MKO vključuje ugotavljanje identitete živali,
kontrola potnih listov oz. spremnih listov, ustreznost vodenja registra živali na
gospodarstvu, ustreznost sporočanja podatkov (registracija govedi, registracija premikov
živali) v CRG, centralni register drobnice (CRD) in centralni register prašičev (CRPš), ter
ustreznost sporočanja podatkov v evidenco imetnikov rejnih živali. Pregled gospodarstva se







registrira v VOLOS. Pregled gospodarstva se izvede najpozneje v enem mesecu od zahteve
MKO. V primeru nujnih pregledov, ko je potrebno gospodarstvo obiskati zgolj za ta namen,
se cena iz prejšnje alineje poviša za strošek obiska v protivrednosti kilometrine 20 km in 20
minut cene tehnika na obisk, kar je tudi vključeno v financiranje s strani MKO.
Cena za označitev prašičev / drobnice vključuje fizično označitev živali, svetovanje
imetnikom pri vključevanju v sistem označevanja in registracije prašičev in drobnice,
eventualni vnos naročila ušesnih znamk v imenu imetnika ter potne in režijske stroške. Ta
cena velja v primeru, ko imetnik živali označevalca pokliče najmanj 16 dni vnaprej. V
primeru nujnih označitev, ko imetnik zahteva takojšnjo označitev in označevalec pride na
gospodarstvo na posebno zahtevo in zgolj za ta namen, sme označevalec zaračunati
imetniku tudi strošek obiska v protivrednosti kilometrine 20 km in 20 minut cene tehnika na
obisk, kar pa ni vključeno v sofinanciranje s strani MKO.
Cena za registracijo premika prašičev ali drobnice zajema sprejem obrazca spremnega lista
(SL) za sporočanje premika, preverjanje in dopolnjevanje podatkov, arhiviranje dokumenta
in vnos podatkov v centralni register v predpisanem roku.
Cena za izdajo/ izpolnjevanje SL zajema posredovanje obrazca spremnega lista imetniku in
pomoč pri izpolnjevanju obrazca.
Cena za registracijo staleža prašičev/drobnice v CRD in CRPš vključuje ugotavljanje števila
živali na dan, ki je določen s predpisom, ki ureja postopke za izvedbo ukrepov kmetijske
politike, vnos podatkov v CRD oz. CRPš ter eventualno usklajevanje podatkov.

Pooblaščene organizacije so se dolžne odzvati na poziv imetnika najkasneje v 16 dneh.
Pooblaščena organizacija mora voditi evidenco pozivov za označitev. Pooblaščene organizacije
so dolžne pri delu upoštevati zlasti naslednje:
- dosledno izvajati določbe predpisov o označevanju in registraciji živali,
- upoštevati predpise o varovanju osebnih podatkov in uporabljati podatke, do katerih
imajo dostop, v skladu z namenom,
- točno prenašati podatke iz obrazcev v centralni register živali,
- upoštevati navodila o označevanju in registraciji živali, ki jih izdaja SIR,
- v primeru ugotovljenih neskladnih podatkov v centralnem registru komunicirati s SIR,
- opozarjati imetnike živali na napake v obrazcu, če jih opazijo,
- na imetnikovo izrecno zahtevo izdati potrdilo o prejemu obrazca,
- voditi pisarniško poslovanje pri delu, ki se nanaša na izvajanje identifikacije in
registracije živali in voditi arhiv dokumentov za dobo najmanj treh let,
- vodenje lastnih evidenc o opravljenem delu, zlasti o datumu prejema obrazcev oziroma
pozivov za označitve in drugo.
Franc Bogovič
minister

VROČITI:
1. Kmetijsko – gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135, Ljubljana
2. Veterinarska zbornica, C. 25. junija 24, Ljubljana
3. IRSKGH, Parmova 33, Ljubljana
4. VURS, Dunajska 22, Ljubljana
5. Arhiv, tu
V VEDNOST:
- Pooblaščene organizacije
- Združenje govedorejcev Slovenije, Grajska cesta 1, Loka pri Mengšu, 1234 Mengeš
- Zveza rejcev drobnice
- Zveza rejcev prašičev

Priloga sklepa št. 33207-81/2012/1
NAJVIŠJE CENE STORITEV IDENTIFIKACIJE IN REGISTRACIJE ŽIVALI, KI JIH
KOT NALOGE JAVNE SLUŽBE OPRAVLJAJO POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE
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