
 
 

VLOGA ZA REGISTRACIJO NOSILCEV DEJAVNOSTI, OBRATOV ALI OBJEKTOV V  
SKLADU S 23. členom Uredbe (ES) št. 1069/2009,  

razen nosilcev dejavnosti, ki opravljajo dejavnost prevoza  
(2. člen Pravilnika o živalskih stranskih proizvodih) 

 
 
 
I. Splošni podatki o nosilcu dejavnosti 
 
1.1 Osebno ime / firma / naslov:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

1.2 EMŠO / Davčna številka / Matična številka poslovnega subjekta: 

__________________________________________________________________________ 

1.3 Kontaktna oseba (telefon /elektronski naslov): 

__________________________________________________________________________ 

II. Podatki o obratu ali objektu  

2.1 Ime obrata ali objekta:  

__________________________________________________________________________ 

2.2 Naslov obrata ali objekta: 

__________________________________________________________________________ 

2.3 Številka, če je nosilec dejavnosti  že odobren ali registriran za delovanje na področju živalskih   
stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi (v nadaljnjem besedilu: ŽSP) 

__________________________________________________________________________ 

III. Podatki o nameravani dejavnosti:  
 
3.1 Vhodni material: 
 
3.1.1  Živalski stranski proizvodi (obvezno navesti kategorijo v skladu s čl. 8. čl. 9 in čl. 10 Uredbe 
1069/2009 in opis snovi ):  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
3.1.2   Pridobljeni proizvodi (obvezno navesti kategorijo v skladu s čl. 8. čl. 9 in čl. 10 Uredbe 
1069/2009, način predhodne obdelave, predelave ali transformacije v skladu s čl. 12. čl. 13 in čl. 
14Uredbe 1069/2009 in opis snovi):  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 



 
3.2  Nameravane dejavnosti, obrat ali objekt(2): 
 

1. Ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi ali pridobljenimi proizvodi za namene zunaj krmne 
verige (obkrožite ustrezno številko pred opisom): 

 
1.1  Kri, krvni proizvodi, medicinski pripomočki 
1.2 Kri in krvni proizvodi, pridobljeni od kopitarjev (konj) 
1.3 Živalske kože in proizvodi iz njih, dejavnosti strojenja 
1.4 Lovske trofeje, trofeje za namene nagačenja in drugačnega prepariranja 
1.5 Volna, dlaka, prašičje ščetine, perje, deli perja in puh 
1.6 Čebelarski stranski proizvodi 
1.7 Kosti, proizvodi iz kosti, rogovi, proizvodi iz rogov, kopita/parklji, proizvodi iz 

kopit/parkljev 
1.8 Mleko, izdelki na osnovi mleka; izdelki, pridobljeni iz mleka, kolostrumi, izdelki 

na osnovi kolostrumov 
1.9 Drugo:_______________________________________________ 

 

 

2. Uporaba ŽSP ter pridobljenih proizvodov za posebne namene iz členov 16(f), 16(g), 17(1), 18(1) 
in 18(2) Uredbe (ES) št. 1069/2009 (obkrožite ustrezno številko pred opisom): 

 

 

 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
OPOMBA: Za uporabo ŽSP in pridobljenih proizvodov za namene iz te točke je potrebno pridobiti 

dovoljenje v skladu s Pravilnikom o živalskih stranskih proizvodih, ki niso namenjeni 
prehrani ljudi (Ur. l. RS, št. 35/2015) 

 

2.1 Uporaba za pripravo biodinamičnih pripravkov 
2.2 Dajanje na trg ŽSP kategorije 3 za prehrano hišnih živali 
2.3 Uporaba za raziskave in druge posebne namene 
2.4 
2.5 

Uporaba za krmljenje plazilcev in ujed, gojenih v ujetništvu 
Dajanje na trg ŽSP kategorije 3 za krmljenje plazilcev in ujed, gojenih v 
ujetništvu 

2.6 Uporaba za krmljenje prostoživečih živali s snovmi kategorije 3 
2.7 
2.8 

Uporaba za krmljenje živali v živalskih vrtovih 
Uporaba za krmljenje psov in mačk v zavetiščih 

2.9 Uporaba za krmljenje ogroženih in zavarovanih vrst živali s snovmi 
kategorije 1 

2.10 Zakopavanje mrtvih hišnih živali 

 

3. Zbirni center 
 

 

4. Oleokemijski obrat 
 

 

5. Maloprodaja surove hrane za hišne živali  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6. Druge dejavnosti (obkrožite ustrezno številko pred opisom): 
 

6.1 Obrat ali objekt, ki daje na trg kozmetične izdelke 
6.2 Obrat ali objekt, ki daje na trg aktivne vsadljive medicinske pripomočke 
6.3  Obrat ali objekt, ki daje na trg medicinske pripomočke 
6.4 Obrat ali objekt, ki daje na trg in vitro diagnostične medicinske pripomočke 
6.5 Obrat ali objekt, ki daje na trg zdravila za uporabo v veterinarski medicini 
6.6 Obrat ali objekt, ki daje na trg zdravila 
6.7 Obrat ali objekt, ki ravna z vmesnimi proizvodi 
6.8 Registrirani trgovec (vključno z uvozniki) 
6.9 Druge dejavnosti:_______________________________________ 

 

 

(2) Ustrezno označiti v tabeli 
 
 
III. Izjava nosilca dejavnosti  
 
Spodaj podpisani nosilec dejavnosti izjavljam:  
  
a) Da sem seznanjen z zahtevami glede zbiranja, označevanja in prevoza živalskih stranskih 

proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi in pridobljenih proizvodov iz njih, ki so določene: 
 
- v  Uredbi (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi 

zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni 
prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002, z vsemi spremembami, in  

 
- z zahtevami glede posamezne zgoraj označene dejavnosti v Uredbi Komisije (EU) št. 142/2011 z 

dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o 
določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso 
namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in 
predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo, z vsemi 
spremembami  

     
b)  Da bom v zvezi z zgoraj navedeno dejavnostjo zagotovil pristojnemu organu vse trenutno 

pomembne informacije in sporočal posodobljene informacije, vključno z vsemi pomembnimi 
spremembami v dejavnostih.  
 

 
 
 
Datum:                                                          Podpis in žig nosilca dejavnosti/ vlagatelja vloge 
 
___________________   ______________________________________ 
                           
 
 

(1)Ta vloga se nanaša na obvezo glede registracije za nosilce dejavnosti ki delujejo na področju živalskih 
stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ki izhaja iz 23. člena Uredbe (ES) št. 1069/2009 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske 
stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe 
(ES) št. 1774/2002, z vsemi spremembami v povezavi z drugim členom Uredbe o izvajanju Uredbe 
(ES) o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (UL 
RS, št. 58/11). 


