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Gospodarstva
• Gospodarstvo (G-MID) je obrat, objekt ali, če gre za
lokacijo na prostem, katerikoli kraj, kjer se živali nahajajo
(bivajo, redijo, pasejo ali oskrbujejo).
• Če imetnik redi ali pase živali na dveh ali več lokacijah, ki
so ločene in medsebojno oddaljene, je potrebno
registrirati več gospodarstev. Izjema je dnevna paša na
bližnjih pašnikih, če govedo ne prihaja v stik z govedom z
drugih gospodarstev.
• Med gospodarstvi je potrebno sporočati premike živali na
običajen način (s kuponi odhod/prihod) in za posamezno
gospodarstvo voditi tudi Register govedi na gospodarstvu
(RGG).

G-MID planine/skupnega pašnika
Planina/skupni pašnik je v skladu s predpisi s področja identifikacije jn
registracije živali gospodarstvo, kjer se pasejo živali, in ima dodeljeno G-MID
številko. 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 priglašajo
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 priglašajo za vsak G-MID posebej.

Planine/skupni pašniki
• Novost pri priglasitvi premikov goveda s pomočjo obrazca 'Zapisnik o
prigonu živali na pašo na planino/skupni pašnik' v letu 2018 je v tem, da se
bodo podatki o premikih goveda ob vnosu zapisnika na ARSKTRP
avtomatsko prenesli iz CRG.
• Nosilec KMG mora zato obvezno priglasiti premike goveda na
planino/skupni pašnik s pomočjo zapisnika o prigonu pooblaščeni
veterinarski organizaciji vsaj štiri dni pred posredovanjem tega zapisnika
ARSKTRP oz. najkasneje 15 dni po prigonu.
• Pri priglasitvi premikov drobnice in kopitarjev v Centralni register drobnice
in Centralni register kopitarjev v letu 2018 ni sprememb.

Planine/skupni pašniki
Zapisnik o prigonu živali na pašo na planino/skupni
pašnik
• Podatkov iz 'Zapisnika o prigonu živali na pašo na planino/skupni
pašnik za govedo ne bo treba ponovno vnašati, ker se bodo
avtomatsko prenesli iz CRG.
• Za drobnico in kopitarje se bodo podatki iz zapisnika vnašali enako kot
doslej.
• Vodenje RGG in RDG na planini/skupnem pašniku

Stalež živali
• Pri izpolnjevanju obrazca Stalež živali na gospodarstvu obvezno
preveriti, če ima imetnik več G-MID ov.
• Stalež se vnese na posamezen G-MiD, na katerem dejansko redijo
živali.
• Če ima imetnik dve ločeni gospodarstvi in na enem redi drobnico, na
drugem pa govedo, mora sporočiti stalež za vsak posamezen G-MID.

Ukrep dobrobit živali (DŽ)
Pripombe iz revizijskega poročila za leto 2016:
• Pri imetnikih, ki uveljavljajo ukrep DŽ prašiči so bila ugotovljena
odstopanja pri sporočanju staleža na 1. 2. na zbirni vlogi in sporočanju
staleža za ukrep DŽ prašiči na isti datum.
• Pri imetnikih, ki uveljavljajo ukrep DŽ drobnica mora biti v primeru, da
je stalež za ukrep DŽ večji kot ob oddaji zbirne vloge, v CRD zabeležen
premik živali po 1. 2. .
• Pri imetnikih, ki uveljavljajo ukrep DŽ drobnica so se pri kontroli na
kraju samem pokazale razlike med dejanskim staležem drobnice na
gospodarstvu in staležem sporočenem v CRD.

