Navodila za izvajanje sistema identifikacije in registracije živali v času trajanja
razglasitve epidemije COVID-19
Za čas trajanja razglasitve epidemije je sprejeta ODREDBA o začasnih ukrepih v
zvezi z izvajanjem ukrepov glede najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali
ter označevanja in registracije živali. V nadaljevanju povzemamo določbe iz
navedene Odredbe s področja identifikacije in registracije živali.
Pooblaščene organizacije so dolžne zagotoviti vnos podatkov v centralne registre
živali. Druge naloge pooblaščenih organizacij se izvajajo le v nujnih primerih zaradi
zagotavljanja zdravja ljudi in živali oziroma zagotavljanja najmanjšega obsega
zdravstvenega varstva živali.
Identifikacija in registracija goveda
-

-

Rok za označitev goveda je najpozneje pred premikom
 Imetnikom goveda, ki živali označujejo sami svetujemo, da govedo čimprej
označijo (do starosti 20 dni), ušesne znamke lahko naročijo na običajen način;
 Imetniki goveda, pri katerih označujejo pooblaščene organizacije, lahko
posredujejo naročila ušesnih znamk preko pooblaščenih organizacij ali direktno
pri dobaviteljih.
Rok za priglasitev označitve goveda je najpozneje pred premikom
 Imetnikom goveda, ki imajo dostop preko spletnega portala Volos svetujemo,
da podatke o označitvi goveda čimprej priglasijo v Centralni register goveda (v
nadaljevanju CRG);
 Imetniki goveda, ki priglasijo podatke preko pooblaščenih organizacij, to lahko
storijo na običajen način, pooblaščene organizacije so dolžne zagotoviti vnos
podatkov v CRG.

Po prenehanju veljavnosti ukrepov je treba govedo, ki še ni označeno, pa je rok za
označitev v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo že potekel, označiti
v roku 30 dni oziroma pred premikom.
-

Rok za priglasitev premikov že označenega in registriranega goveda je 14
dni po premiku.

Premiki se priglasijo na običajen način, pooblaščene organizacije so dolžne zagotoviti
vnos premikov v CRG.
Identifikacija in registracija drobnice
Rok za označitev drobnice je najpozneje pred premikom, rok za priglasitev premikov
je 14 dni po premiku.
Po prenehanju veljavnosti ukrepov je treba drobnico, ki še ni označena, pa je rok za
označitev v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo že potekel, označiti v roku 30 dni
oziroma pred premikom.
Identifikacija in registracija prašičev

Pri označevanju in registraciji prašičev zaradi nevarnosti afriške prašičje kuge (APK)
niso dovoljene izjeme in veljajo obstoječi predpisi.
Identifikacija kopitarjev
Pri kopitarjih se v primeru, ko se skrajni rok za identifikacijo z identifikacijskim
dokumentom (12 mesecev po rojstvu) izteče v času veljavnosti začasnih ukrepov iz
Odredbe, ta rok podaljša na 30. dan po prenehanju ukrepov, če je imetnik oddal vlogo
za izdajo identifikacijskega dokumenta najpozneje osem dni po prenehanju ukrepov iz
Odredbe.
Evidenca rejnih živali
Rok za vsakoletno sporočanje staleža rejnih živali na dan 1. februar tekočega leta, ki
je 30. junij tekočega leta, se v primeru, da se izteče v času veljavnosti začasnih
ukrepov iz Odredbe, podaljša na 14. dan po prenehanju ukrepov iz Odredbe.

