Premiki drobnice
S kmetijskega gospodarstva na kmetijsko
gospodarstvo se lahko premika le označena drobnica
(ovce, koze).
Rejec je dolžan ob nakupu in prodaji izpolniti spremni list. Enako pravilo velja pri odhodu in prihodu na
pašo, sejem ali razstavo. Rejec premike javi pooblaščeni veterinarski organizaciji ali sam registrira podatke preko aplikacije VOLOS (vloga za dostop do VOLOS-a je na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
Rejec je dolžan enkrat letno javiti stalež drobnice na
kmetijskem gospodarstvu. V letu 2012 velja datum
1. februar 2012. V primeru oddaje vloge za izplačilo
neposrednih plačil in izpolnjenega obrazca B je stalež
sporočen, zato dodatno sporočanje staleža živali ni
potrebno.
V letu 2011 je bila uvedena novost pri spremnih
listih za drobnico. Dodatna kopija za oddajatelja je
namenjena evidenci rejca ob oddaji živali. Le-ta ni
obvezna, zato se ne kontrolira v okviru Navzkrižne
skladnosti. Prav tako se od 1. januarja 2011 na
spremne liste vpisujejo identifikacijske številke
živali, ki se premikajo. Številke so lahko napisane na
ustreznem seznamu, ki je priloga spremnemu listu (na
primer zapisnik o prigonu na planino/skupni pašnik).

Posledice nepravilne identifikacije
in registracije drobnice
Pravilna in pravočasna registracija ter sporočanje
premikov v CRD se kontrolira v okviru izvajanja zahtev Navzkrižne skladnosti. Nepravilno izpolnjevanje
identifikacije in registracije lahko za imetnika živali
pomeni 1 do 5 odstotno znižanje sredstev iz naslova
neposrednih plačil v tekočem letu. V okviru Navzkrižne skladnosti se od leta 2010 izvaja administrativna kontrola pri izvajanju obveznosti v zvezi z identifikacijo in registracijo (pravočasna označitev, vodenje
registra, javljanje premikov), kar pomeni, da se omenjene zahteve kontrolirajo za vse speciese (govedo,
drobnica in prašiči). Kontrola pri drobnici se izvaja na
določenem vzorcu kontroliranih gospodarstev.

Pomembno za imetnike drobnice
• vodi register drobnice na gospodarstvu,
• živali označi do starosti 6 mesecev v intenzivni in 9 mesecev v ekstenzivni reji,
• v primeru izgube ušesnih znamk naroči nadomestne
ušesne znamke,
• ob oddaji ali prejemu drobnice pravočasno sporoči dogodek območnemu veterinarju, da podatke o premikih
vnese v CRD,
• če ima rejec dostop do aplikacije VOLOS lahko podatke
registrira sam.

D o d a t ne i nf o rm a c i j e . . .
Dodatne informacije s področja identifikacije in
registracije živali urejajo na:
Ministrstvu za kmetijstvo
in okolje Republike Slovenije
Sektorju za identifikacijo in registracijo živali (SIR)
Dunajska 22
1000 Ljubljana
informacijski telefon: 01 436 20 46
Faks št.: 01 436 13 06
elektronski naslov: info.sir@gov.si

Označevanje in
vodenje registra
drobnice na
kmetijskem
gospodarstvu

Pojasnila v zvezi z identifikacijo in registracijo drobnice lahko imetniki drobnice pridobijo tudi na izpostavah kmetijske svetovalne službe pri Kmetijsko
gozdarski zbornici Slovenije in Oddelkih za živinorejo Kmetijsko gozdarskih zavodov.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Pripravili: Alberta Zorko
in Maja Vilfan (MKO)

Celovška 135, 1000 Ljubljana
tel.: 01/51 36 600, faks: 01/51 36 650
kgzs@kgzs.si, www.kgzs.si

Oz n ač itev drobn ice
Po vstopu v Evropsko Unijo leta 2004 je tudi Slovenija
dolžna izvajati določila evropskega sistema za
označevanje in registracijo drobnice. Živali morajo
biti označene zaradi spremljanja premikov, vodenja
registrov na kmetijskih gospodarstvih in registracije
imetnikov živali v evidenci imetnikov drobnice.

Prav tako veljajo za pravilno identificirane in registrirane tiste
živali, ki so bile v času do 31. decembra 2004 označene na
enega od naslednjih načinov:
• z enojno ali dvojno ušesno znamko selekcijske službe
• z veterinarsko ušesno znamko,
• s tetoviranjem.
Primera individualne in skupinske identifikacije:

Pravilna registracija drobnice pomeni:
• vpis v evidenco imetnikov rejnih živali,
• drobnica označena z dvema ušesnima znamka v obe
ušesi,
• sporočeni premiki v Centralni register drobnice (v
nadaljevanju CRD)
• pravilno vpisane živali v RDG.

I z g ub a uš e s ni h z na m k
Živali je potrebno označiti do starosti 6 mesecev v
intenzivni in 9 mesecev v ekstenzivni reji oziroma
pred odhodom s kmetije. Označuje se z dvema
plastičnima ušesnima znamkama v obe ušesi.
Znamki sta štirioglati, rumene barve ter vsebujeta
individualno identifikacijsko številko živali. Za živali
vključene v kontrolo porekla in proizvodnje velja,
da imajo lahko ušesno številko v enem ušesu, v
drugem pa tetovirano številko. Klavna jagnjeta in
kozlički do starosti 12 mesecev so lahko označena
s SIŠ (okroglo znamko), če le-ti niso namenjeni za
trgovino med državami članicami ali izvoz v tretje
države. V primeru, da so živali namenjene nadaljnji
reji, trgovanju med državami članicami in izvozu v
tretje države, je potrebno živali označiti v skladu z
navodili.
Uredba Sveta (ES) št. 21/2004 s spremembami, določa od 31. decembra 2009 elektronsko identifikacijo
drobnice za vse države članice, razen v državah z manj
kot 600 000 glav drobnice. Slovenija je sicer izjema pri
obvezni identifikaciji vseh živali, vendar je potrebno z
tehnološko prilagojenim mikročipom, označiti vse živali
s katerimi se trguje v državah članicah evropske Unije.

Rejec je v primeru izgube ali nečitljivosti ušesne znamke dolžan le-to nadomestiti čim prej, najpozneje pa v štirih tednih
od dneva ko to opazi. Dvojnik je potrebno namestiti v uho
takoj oziroma najpozneje v sedmih dneh od dneva prejema
dvojnika ušesne znamke. Izgubljena ušesna znamka se lahko
nadomesti tudi z novim parom ušesnih znamk na katerih je
odtisnjena druga identifikacijska številka le pod pogojem, da
sledljivost ni ogrožena. Imetnik mora staro ušesno znamko
odstraniti iz ušesa.

V ode nje r e gis t r a dr obnic e
Izredno pomembno je pravočasno in natančno vpisovanje
podatkov v register drobnice na kmetijskem gospodarstvu (v nadaljevanju RDG). V letu 2010 so bile uvedene
novosti, zato so vsi rejci prejeli nove RDG z naslednjimi
zahtevami:
• živali rojene po 1. januarju 2010 je potrebno
najkasneje v sedmih dneh po označitvi z rumenini
ušesnimi številkami, vpisati v RDG (tabela 3),
• prav tako je potrebno v RDG vpisati vse živali, ki pridejo
na gospodarstvo po 1. januarju 2010 (tabela 3),
• v tabelo 3 vpisati vse prihode in odhode iz kmetijskega
gospodarstva,
• v tabelo 4 vpisati skupinske odhode (klavna jagnjeta
in kozlički) do starosti 12 mesecev, ki gredo v zakol,
odhodi na pašo, sejme in razstavo. Prav tako je
potrebna evidenca poginov in zakola živali na domu.

