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Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja na podlagi 117. člena Zakona o kmetijstvu 

(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12-ZdZPVHVVR in 32/15), naslednji 

 

 

SKLEP 

o spremembi priloge sklepa št. U33207-59/2015/1 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. Z dnem izdaje tega sklepa se določi najvišje cene in dopolni storitve identifikacije in 

registracije živali, ki jih kot naloge javne službe opravljajo pooblaščene organizacije tako, 

da se doda najvišje cene storitev identifikacije kopitarjev za rejo in rabo kot izhaja iz 

Priloge, ki je sestavni del tega sklepa.  

2. Druge določbe sklepa št. 33207-81/2012/1, 33207-81/2012/3, 33207-81/2012/5 in U33207-

59/2015/1 ostanejo nespremenjene.  

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v 
 

V letu 2015 je Evropska Komisija sprejela Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/262 z dne 17. 

februarja 2015 o določitvi pravil v skladu z direktivama Sveta 90/427/EGS in 2009/156/ES v 

zvezi z metodami za identifikacijo enoprstih kopitarjev (uredba o potnih listih za enoprste 

kopitarje) (Uredba 262/2015/EU). Za implementacijo Uredbe 262/2015/EU je Vlada Republike 

Slovenija sprejela Uredbo o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o določitvi pravil v zvezi z 

metodami za identifikacijo enoprstih kopitarjev (Uradni list RS, št. 103/15) (uredba Vlade RS). 

Pristojni organ za izvajanje Uredbe 262/2015/EU in uradnega nadzora v Republiki Sloveniji je 

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). V 

skladu s četrtim odstavkom 3. člena, prvim odstavkom 9. člena in 16. členom Uredbe 

262/2015/EU mora država članica zagotoviti, da imetniki kopitarjev in organi izdaje 

izpolnjujejo svoje obveznosti, ter da so informacije v identifikacijskem dokumentu preverjene s 

strani organa izdaje ali oseb, ki delujejo v njegovem imenu. V skladu z drugim odstavkom 117. 

člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12-ZdZPVHVVR in 32/15 

minister predpiše cene storitev posamezne javne službe. 

Postopke identifikacije kopitarjev za rejo in rabo kot so opis in oris individualnih in značilnih 

znamenj kopitarja lahko v skladu s 4. členom uredbe Vlade RS izvajajo pregledniki, ki so 

opravili usposabljanje za označevanje kopitarjev, vstavitev mikročipa pa lahko v skladu s 6. 

členom omenjene uredbe opravljajo veterinarji, ki izvajajo veterinarsko dejavnost pri 

veterinarski organizaciji, ki ima koncesijo za opravljanje dejavnosti označevanja živali in 

vodenje registra živali kot javne veterinarske službe v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarstvo. 

Pristojni organ lahko v skladu z drugim odstavkom 5. člena Uredbe 262/2015/EU nalogo 

izdajanja identifikacijskih dokumentov prenese na drug organ, ki izpolnjuje predpisane pogoje. 

Najvišja cena označitve kopitarja za rejo in rabo vključuje sprejem vloge, pot na gospodarstvo, 

mikročip in aplikacijo mikročipa, izdelavo zapisnika z opisom in orisom v skladu s smernicami 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4113


 

mednarodne konjeniške in konjerejske organizacije, vnos podatkov vključno s skenom 

diagrama opis/oris in arhiviranje dokumentacije. Imetniki, ki žrebeta ne bodo priglasili sami v 

centralni register kopitarjev (CRK), lahko za to zaprosijo organ izdaje ali pooblaščeno 

veterinarsko organizacijo. V ceno za izdajo identifikacijskega dokumenta (ID) so všteti osnovni 

materialni in režijski stroški. Za vpis uvoženih kopitarjev v CRK v skladu s 14. členom Uredbe 

2015/262 se zaračuna preverjanje podatkov, vpis kopitarja v CRK, arhiviranje dokumentacije in 

vrnitev ID. Cena identifikacijskega pregleda kopitarja je določena za primere, ko je potrebno 

ponovno ugotavljati identifikacijo (brez čipiranja) npr. v primeru izdaje dvojnika ID. 

Registracija premikov kopitarjev se obračunava enako kot premiki drugih živali.  

V tabeli, ki je priloga sklepa št. U33207-59/2015/1, z dne 1. 6. 2015, se doda storitve 

identifikacije kopitarjev za rejo in rabo, zato je potrebno dopolniti prilogo Najvišje cene storitev 

identifikacije in registracije živali kot izhaja iz tega sklepa.  

 

 

 

Mag. Dejan Židan 

Minister za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano 

 

 

 

 

VROČITI: 

1. Veterinarska zbornica, C. 25. junija 24, Ljubljana 

2. Kmetijsko – gozdarska zbornica Slovenije, Celovška 135, Ljubljana 

3. Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana 

4. Arhiv, tu 

 

V VEDNOST: 

- Pooblaščene organizacije 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

Skupna cena storitve  

Delež, ki ga plača 

imetnik 

Delež sofinanciranja 

po 117. členu ZKme-1 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

brez_DDV  z_DDV brez_DDV  z_DDV brez_DDV  z_DDV 

GOVEDO          

Označitev govedi 3,65 4 3,65 4    

Aplikacija dvojnika UZ  3,65 4 3,65 4    

Registracija govedi 1,19 1,3 0,91 1 0,27 0,3 

Registracija premika  0,68 0,75    0,68 0,75 

Preklic premika 0,68 0,75 0,68 0,75    

Izdaja nadomestnih 

kuponov za premike 0,68 0,75 0,68 0,75    

Izdaja ZPL 4,58 5,01 4,58 5,01    

Potrjevanje popravkov na 

PL 4,58 5,01 4,58 5,01    

Izpis iz CRG 1,37 1,5 1,37 1,5    

Pregled gospodarstva na 

zahtevo UVHVVR          

     - po gospodarstvu 3,81 4,17    3,81 4,17 

     - po živali  0,76 0,83    0,76 0,83 

PRAŠIČI / DROBNICA          

Označitev z ušesno 

znamko 0,68 0,75 0,68 0,75    

Označitev s tetoviranjem  1,37 1,5 1,37 1,5    

Izdaja/izpolnjevanje SL  0,68 0,75 0,68 0,75    

Registracija premika  0,68 0,75    0,68 0,75 

Pregled gospodarstva na 

zahtevo UVHVVR          

        - po gospodarstvu 3,81 4,17    3,81 4,17 

        - po živali  0,19 0,21    0,19 0,21 

KOPITARJI       

Označitev kopitarja za 

rejo in rabo 44,13 48,32 44,13 48,32   

Identifikacijski pregled  31,96 35,00 31,96 35,00   

Izdaja ID 8,84 9,68 8,84 9,68   

Priglasit. žrebeta v CRK 5,48 6,00 5,48 6,00   

Vpis uvoza v CRK 30,29 33,17 30,29 33,17   

Registracija premika 0,68 0,75   0,68 0,75 

 VPIS STALEŽA 

ŽIVALI V ERŽ      1,37,85 1,50   1,37 1,50 

 

Priloga  

NAJVIŠJE CENE STORITEV IDENTIFIKACIJE IN REGISTRACIJE ŽIVALI, KI JIH 

KOT NALOGE JAVNE SLUŽBE OPRAVLJAJO POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE 

 

 

 

 


