
 

 

NAVODILA ZA PRIGLASITEV PREMIKOV GOVEDA NA PLANINO ALI 
SKUPNI PAŠNIK  

 

 

PREDPISI 

- 27. člen Pravilnika o identifikaciji in registraciji goveda (Ur. l. RS, št. 50/16 in 68/19)  

- Odločba Komisije z dne 20. avgusta 2001 o določitvi posebnih pravil za premike goveda na poletno 

pašo v gorskih območjih (2001/672/ES) s spremembami 

 

 

GOSPODARSTVO PLANINA/SKUPNI PAŠNIK 

 

Planina/skupni pašnik je v skladu s predpisi s področja identifikacije in registracije živali opredeljena kot 

gospodarstvo, kjer se pasejo živali in ima dodeljeno G-MID številko.  

 

KMG-ji planin/skupnih pašnikov, ki so bili v RKG ukinjeni, so se praviloma pretvorili v G-MID-e. En G-MID 

lahko vključuje več ID-jev planin: 

 če se živali istih imetnikov premikajo, npr. iz predplanine na planino in nato na visokogorsko 

planino, to predstavlja en G-MID, na katerega se priglasijo premiki živali; 

 če gre za ločena gospodarstva, na katerih se pasejo živali različnih imetnikov in se živali med 

seboj ne srečujejo, to predstavlja več G-MID-ov. Premiki se priglasijo za vsak G-MID posebej. 

PRIGLASITEV PREMIKOV GOVEDA NA PLANINO/SKUPNI PAŠNIK V CRG 

 

Roki za priglasitev premikovPremiki z gospodarstva na G-MID planine oz. skupnega pašnika se 

priglasijo s pomočjo zapisnika o prigonu pooblaščeni veterinarski organizaciji najpozneje štiri dni pred 

posredovanjem tega zapisnika ARSKTRP.  

Ključno je torej, da imetniki živali na planinah, ki uveljavljajo ukrepe kmetijske politike, premike goveda 

pravočasno priglasijo v CRG (15 dni po prigonu), a najpozneje do 26. 6., ter da pooblaščene veterinarske 

organizacije pravočasno vnesejo podatke o premikih v CRG (najpozneje do 29. 6.). V primeru prepoznih 

priglasitev podatkov ne bo mogoče pravočasno prenesti na zapisnik ARSKTRP.  

Planine/skupni pašniki, ki ne uveljavljajo ukrepov kmetijske politike, so dolžne priglasiti premik najpozneje 

15 dni po prigonu. 

 

Predviden datum odgona – 7-dnevni zamik ob samodejni sprožitvi odhoda 

- Ob vnosu zapisnika o prigonu v CRG pooblaščena veterinarska organizacija zabeleži tudi 

predviden datum odgona. Odhod/odgon se v CRG ne prikaže na dan zabeleženega 

predvidenega datuma odgona, pač pa 7. dan po tem datumu. S tem je omogočeno, da se 

lahko v primeru podaljšanja paše pravilen datum odgona pravočasno priglasi za skupino živali, ki 

pašo zapušča kasneje.  

- Če se žival že nahaja na domačem gospodarstvu in zapusti domače gospodarstvo (zakol, pogin, 

prodaja ipd.) v času, ko se samodejna sprožitev odhoda s planine/skupnega pašnika v CRG še ni 

izvedla, je potrebno z obrazci ODHOD/PRIHOD najprej priglasiti premik s planine/skupnega 

pašnika na domače gospodarstvo, nato pa naprej na namembno gospodarstvo.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2187


NALOGE IMETNIKA GOVEDA, KI ODDAJA ŽIVAL NA PLANINO/SKUPNI PAŠNIK 

Žival, ki gre na planino/skupni pašnik, mora biti označena in registrirana v skladu s predpisi o 

označevanju in registraciji goveda. 

Imetnik živali na zadnjo stran potnega lista za govedo v rubriko »premiki na planino/skupni pašnik« 

vpiše datum odhoda in G-MID planine/skupnega pašnika, na katerega se žival premika. 

Potne liste za govedo imetnik živali izroči imetniku goveda na planini/skupnem pašniku. V register 

goveda na gospodarstvu vpiše odhod na pašo v rubriko »premiki na planino/skupni pašnik«. 

 

NALOGE IMETNIKA GOVEDA NA PLANINI/SKUPNEM PAŠNIKU 

Imetnik goveda na planini/skupnem pašniku izpolni obrazec 'Zapisnik o prigonu živali na pašo na 

planino/skupni pašnik' in ga posreduje pooblaščeni veterinarski organizaciji, ki podatke priglasi v CRG.  

V primeru, da ga pooblaščeni veterinar obvesti o napačnih podatkih, jih je dolžan preveriti z imetniki in 

jih poslati na SIRIS. 

 

OPOZORILO! V primeru, da poteka prigon živali na planino/skupni pašnik v več skupinah ob 

različnih dnevih, je potrebno izpolniti obrazec 'Zapisnik o prigonu na pašo na planino ali skupni 

pašnik' za vsak posamezen dan prigona. 

(npr.: na določeno planino gre na pašo skupina živali 10. 5., druga skupina pa 15. 5.; potrebno je 

izpolniti dva zapisnika o prigonu in premike priglasiti v CRG). 

Ob rojstvu živali oziroma drugih dogodkih (pogin, predčasni odhod s planine/skupnega pašnika), mora 

imetnik goveda na planini/skupnem pašniku priglasiti dejanske podatke v CRG.  

Imetnik goveda na planini/skupnem pašniku je dolžan voditi register goveda na gospodarstvu (RGG). 

Tisti imetniki goveda na planini/skupnem pašniku, ki so si pridobili dostop do spletnega portala Volos, 

lahko RGG vodijo elektronsko (e-RGG). V tem primeru jim ni treba voditi registra v papirni obliki. 

Imetnik goveda na planini/skupnem pašniku si lahko pridobi dostop do spletnega portala Volos tako, 

da izpolni vlogo in pošlje podpisan sken na naslov info.sir@gov.si. Vloga za dostop do spletnega 

portala Volos je na voljo na spletnem naslovu uprave uvhvvr.gov.si. 

 

NALOGE POOBLAŠČENIH VETERINARSKIH ORGANIZACIJ 

Pooblaščeni veterinar vnese podatke o premikih z obrazca 'Zapisnik o prigonu na pašo na planino ali 

skupni pašnik' najpozneje v treh dneh po prejemu zapisnika. Podatki o premikih na planino/skupni 

pašnik se praviloma vnašajo na podlagi omenjenega obrazca in le izjemoma v obliki drugih 

ekvivalentnih zapisov (obrazci ODHOD/PRIHOD). 

Za ta namen je na spletnem portalu Volos nameščena povezava Planina/skupni pašnik.  

 

Pri vnosu zapisnika o prigonu je potrebno pri ženskih živalih, ki so vsaj enkrat telile, označiti polje 

kategorija žival. Pri teh živalih je treba izbrati kategorijo DOJ za krave dojilje ali MOL za krave 

molznice.  

 

Za primere, ko se živali premaknejo s planine/skupnega pašnika na drugo planino/skupni pašnik, je na 

spletnem portalu Volos nameščena povezava Planina/skupni pašnik2. Pooblaščeni veterinar vnese 

podatke o premikih s planine/skupnega pašnika na drugo planino/skupni pašnik na podlagi obrazca 

'Zapisnik o prigonu na pašo na planino ali skupni pašnik' najpozneje 7 dni po premiku. 

 

 

https://storitve-mkgp.gov.si/dad/sir/w_pastures.STARTUP
https://storitve-mkgp.gov.si/dad/sir/w_pastures_move.STARTUP
https://storitve-mkgp.gov.si/dad/sir/w_pastures.STARTUP


Podatki o premiku se shranijo samo v primeru, če se podatki v CRG in na obrazcu ujemajo. Za živali, ki v 

CRG niso registrirane oz. so registrirane na drugo gospodarstvo kot je napisano na obrazcu, se premik 

ne izvede. Ob koncu vnosa se izpišejo živali, za katere premik ni bil izveden. V tem primeru pooblaščeni 

veterinar natisne podatke in obvesti imetnika goveda na planini/skupnem pašniku. Po uskladitvi podatkov 

v CRG je potrebno vnesti še premike živali na planino/skupni pašnik, za katere premik ni bil izveden. 

 

POSEBNI PRIMERI 

Telitev na planini/skupnem pašniku 

Imetnik goveda na planini/skupnem pašniku je dolžan poskrbeti za označitev teleta najkasneje do starosti 

20 dni in registracijo teleta na planini/skupnem pašniku. Opozarjamo, da je potrebno v primeru, ko krava 

teli na planini, tele registrirati na G-MID planine in ne na G-MID kmetije, torej prejme potni list imetnik 

goveda na planini/skupnem pašniku. Priloženi obrazci ODHOD/PRIHOD imajo vpisan naslov in G-MID 

planine/skupnega pašnika. V CRG se ob registraciji teleta na planino/skupni pašnik avtomatsko zapiše 

tudi predviden datum odgona s planine/skupnega pašnika, ki je enak kot pri njegovi materi. Priglasitev 

odhoda teleta s planine/skupnega pašnika torej ni potrebna. 

Če novorojeno tele ne pride v domači hlev ob predvidenem datumu, pač pa planino/skupni pašnik zapusti 

prej, se za priglasitev premika uporabijo obrazci ODHOD/PRIHOD, ki glasijo na planino/skupni pašnik. 

Telitev v domačem hlevu 

V primeru, da žival pride s paše v domači hlev, kjer teli in se vrne nazaj na pašo, tele pa ostane v hlevu, 

se tele registrira na pašo. Imetnik goveda na paši priglasi odhod, imetnik goveda na kmetiji pa prihod 

teleta na gospodarstvo.  

Premik na skupni pašnik – živali se vsakodnevno vračajo na kmetijo 

Na skupnih pašnikih, kjer se živali vsakodnevno vračajo v hlev, se premik na pašo vnese za celotno 

obdobje, ko so živali na paši. To pomeni, da so živali v CRG v času paše registrirane na skupnem 

pašniku.  

Tudi pri telitvah krav, ki se vsakodnevno vračajo v hlev, se zaradi telitve ne izvede premik na domače 

gospodarstvo, ampak se tele registrira na pašo.  

V primerih, ko namerava imetnik tele prodati, najprej priglasi premik s paše na kmetijo, nato pa odhod na 

drugo gospodarstvo.  

Živali se ne vrnejo s paše na predviden datum odgona (predčasni ali kasnejši povratek, prodaja, 

zakol, pogin ipd.) 

V primeru, ko se živali vrnejo s paše pred predvidenim datumom odgona (predčasni povratek, prodaja na 

drugo gospodarstvo, zakol, pogin ipd.), se premik živali priglasi na običajen način z obrazci 

ODHOD/PRIHOD. Pri tem je potrebno paziti, da se podatki v CRG priglasijo pravočasno (najpozneje 7 

dni po datumu odgona). 

V primeru podaljšanja paše, to pomeni, da se živali vrnejo po predvidenem datumu odgona, je potrebno 

najkasneje v 7 dneh po zabeleženem predvidenem datumu odgona pooblaščeni veterinarski organizaciji 

priglasiti dejanski datum odgona. 

 

 



PREMIK GOVEDA NA PLANINO/SKUPNI PAŠNIK 
 

 

 

 

 

Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme, 

17. 1. 2020 
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