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Številka: U33207-59/2015/6 

Datum: 4. 11. 2022 
 
 
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja na podlagi 117. člena Zakona o kmetijstvu 
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12-ZdZPVHVVR 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 - odl. US, 
123/21 in 44/22), naslednji 
 
 
 

SKLEP 
o spremembi priloge sklepa št. U33207-59/2015/3 o določitvi najvišjih cen storitev 

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

 
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 cene storitev registracije drobnice, registracije premika individualno označene 
drobnice in odjave drobnice z gospodarstva, kot izhaja iz Priloge, ki je sestavni del tega 
sklepa.  

 
2. Druge določbe sklepa št. U33207-59/2015/3 ostanejo nespremenjene.  
 
 

O b r a z l o ž i t e v 
 
V juniju 2022 je bil sprejet nov Pravilnik o identifikaciji in registraciji drobnice (Uradni list RS, št. 
85/22), s katerim je implementirana nova zakonodaja s področja zdravja živali:  
- Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih 
boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali 
(„Pravila o zdravju živali“) (UL L št. 84 z dne 31. 3. 2016, str. 1), zadnjič spremenjene z 
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/139 z dne 16. novembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede upravljanja, shranjevanja in menjave zalog 
v bankah antigenov, cepiv in diagnostičnih reagentov Unije ter glede zahtev v zvezi z biološko 
zaščito, biološko varnostjo in biološkim zadrževanjem pri delovanju takih bank (UL L št.  23 z 
dne 2. 2. 2022, str. 1),  
- Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 z dne 28. junija 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in 
valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc (UL L št. 314 z dne 5. 
12. 2019, str. 115), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/2168 z dne 
21. septembra 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in 
valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc (UL L št. 438 z dne 8. 
12. 2021, str. 38),  
- Izvedbena uredba komisije (EU) 2021/520 z dne 24. marca 2021 o določitvi pravil za uporabo 
Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sledljivostjo nekaterih gojenih 
kopenskih živali (UL L št. 104 z dne 25. 3. 2021, str. 39). 
Na novo je predpisana možnost vodenja elektronskega registra drobnice na obratu (e-RDO) in 
možnost priglasitve premikov z elektronskim spremnim listom (e-SLD). Poleg implementacije 
navedenih predpisov nov pravilnik predpisuje nadgradnjo Centralnega registra drobnice (CRD) 
in uvaja obvezno priglasitev individualno označenih živali, priglasitev premikov individualno 
označenih v CRD ter odjav teh živali iz CRD. Nadgradnja CRD bo omogočila izvedbo ukrepov 
programa razvoja podeželja, ki se nanašajo na drobnico: dobrobit živali, KOPOP (GEN PAS, 
planinska paša), sheme kakovosti, v skladu s spremembami EU predpisov in novim Strateškim 
načrtom SKP, ki vključuje intervencije s področja drobnice.  



 

 
Vsled zapisanega se v tabeli, ki je priloga sklepa št. U33207-59/2015/3 z dne 1. 7. 2016, doda 
storitve: registracija drobnice, registracija premika drobnice, ki je individualno označena (ID) ter 
vnos pogina, zakola doma, kraje/izgube individualno označene drobnice, druge določbe sklepa 
št. U33207-59/2015/3 pa ostanejo nespremenjene.  

 

 

Irena Šinko 
Ministrica  

 

 

 

 

VROČITI: 
1. Veterinarska zbornica, po elektronski pošti na naslov uprava@vzb.si 
2. Kmetijsko–gozdarska zbornica Slovenije, po elektronski pošti na naslov 

kgzs@kgzs.si 
3. Veterinarska fakulteta, po elektronski pošti na naslov glavna.pisarna@vf.uni-lj.si  

 

V VEDNOST: 
- Pooblaščene organizacije po elektronski pošti 
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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 4,00 3,65 4,00    

Aplikacija dvojnika UZ  3,65 4,00 3,65 4,00    

Registracija govedi 1,18 1,30 0,91 1,00 0,27 0,30 

Registracija premika  0,68 0,74    0,68 0,74 

Preklic premika 0,68 0,74 0,68 0,74    

Izdaja nadomestnih kuponov 
za premike 0,68 0,74 0,68 0,74    

Izdaja ZPL 4,58 5,02 4,58 5,02    

Potrjevanje popravkov na PL 4,58 5,02 4,58 5,02    

Izpis iz CRG 1,37 1,50 1,37 1,50    

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 0,74 0,68 0,74    

Označitev s tetoviranjem  1,37 1,50 1,37 1,50    

Registracija drobnice 1,18 1,30 0,91 1,00 0,27 0,30 

Izdaja/izpolnjevanje SL  0,68 0,74 0,68 0,74   

Registracija premika:         

 -premik živali, ki so označene 
s SIŠ/po SL 0,68  0,74    0,68 0,74 
 -premik drobnice, ki je 
označena z ID/po živali 0,68 0,74   0,68 0,74 

- odjava drobnice, ki je 
označena z ID (pogin, zakol 
doma, kraja in izguba)/po 
živali 0,68 0,74   0,68 0,74 

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 0,74   0,68 0,74 

VPIS STALEŽA 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 

 

 

 

 


