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Novo mesto, 9.4.2020

Obvestilo za rejce
Izvedba identifikacije in registracije živali ter premiki živali za čas trajanja
epidemije COVID– 19

Obveščamo vas, da je bila za čas trajanja razglasitve epidemije sprejeta ODREDBA
o začasnih ukrepih v zvezi z izvajanjem ukrepov glede najmanjšega obsega
zdravstvenega varstva živali ter označevanja in registracije živali (v nadaljevanju:
Odredba). Stopila je v veljavo 3.4.2020. Glede označevanja in registracije živali
dopušča naslednje odloge:
• Označitev in priglasitev označitve za govedo mora biti opravljena najpozneje pred
premikom:
- Imetniki goveda, ki živali označujete sami, govedo čimprej označite,
najkasneje do starosti 20 dni. V kolikor imate tudi dostop do spletnega portala
VOLOS svetujemo, da podatke o označitvi goveda čimprej priglasite v
Centralni register goveda oziroma sporočite podatke pooblaščeni organizaciji.
- Imetniki goveda, pri katerih govedo označujejo pooblaščene organizacije (na
primer KGZS – Zavod NM, Oddelek za živinorejo), pokličete svojega
kontrolorja in se z njim dogovorite za nujno označitev. Označitev bo v tem
primeru priglašena v Centralni register govedi na ustaljen način s stran KGZSZavod NM. Na KGZS – Zavod NM smo poskrbeli, da bodo kontrolorji prišli na
kmetijo z osnovno zaščitno opremo, ob tem pa imajo navodilo o omejevanju
stika s stranko. Rejec govedi, ki bo prisoten ob označitvi, naj ima v naprej
pripravljen osemenjevalni list in naj ima ob prihodu označevalca (v
nadaljevanju: kontrolorja) z zaščitno masko, ruto ali šalom prekrita uta in nos.
V času označevanja naj bo ob kontrolorju oseba, ki ni v karanteni ali
preventivni samo-izolaciji. Skladno z navodili ni dovoljeno rokovanje. Rejce pa
naprošamo, da se v času izvajanja storitve označevanja, med vami in
kontrolorjem, obvezno spoštuje varnostna razdalja 2 metrov.
- Rok za priglasitev premikov že označenega in registriranega goveda je 14 dni
po premiku. Premiki se priglasijo na že ustaljen način. Pooblaščene
organizacije so dolžne zagotoviti vnos premikov v Centralni register govedi.
• Rok za označitev drobnice je najpozneje pred premikom, rok za priglasitev
premikov v Centralni register drobnice je 14 dni po premiku.
Če povzamem skrajni rok priglasitve premika goveda in drobnice se s sedem
podaljša na štirinajst dni. Po prenehanju veljavnosti ukrepov iz omenjene Odredbe
bo potrebno govedo in drobnico, ki ni označena, pa je rok za označitev goveda
oziroma drobnice, že potekel, označiti najpozneje v 30 dneh oziroma pred
premikom.
• Rok za označitev in registracijo prašičev ostaja nespremenjen in to zaradi grožnje
afriške prašičje kuge.

• V primeru, ko se pri kopitarjih skrajni rok za identifikacijo z identifikacijskim
dokumentom (12 mesecev po rojstvu) izteče v času veljavnosti začasnih ukrepov,
se ta rok podaljša na 30. dan po prenehanja ukrepov. V kolikor je imetnik oddal
vlogo za izdajo identifikacijskega dokumenta najpozneje osem dni po prenehanju
ukrepov iz Odredbe.
Z Odlokom o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in
površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin z dne, 30.3.2020 do
preklica (v nadaljevanju: Odlok) je za opravljanje kmetijske ali gozdarske dejavnosti
določena izjema od omejitev gibanja izven domače občine. Premiki (nakup, prodaja
ali zakol živali) živali spadajo med opravljanje gospodarske in kmetijske dejavnosti in
se lahko opravljajo ne glede na občino prebivališča. Kar pomeni, da je nakup
oziroma prodaja živali v oziroma iz drugih občin dovoljena. Ob tem svetujemo, da
imajo rejci pri sebi naslednja dokazila o nujnosti za gibanje v svoji ali drugi občini:
- v primeru izvedenega nakupa živali: mora imeti rejec pri sebi pravilno izpolnjen
potni list o nakupu živali.
- v kolikor potuje proti mestu nakupa »s prazno prikolico«, svetujemo, da ima s
seboj kontaktne podatke kmetije pri kateri bo izvedel nakup živali: telefonska
številka imetnika živali, ime ter priimek imetnika živali ter polni naslov kmetije
oziroma imetnika živali. V kolikor je dogovor o prodaji oziroma nakupu potekal
preko elektronske pošte, velja kopija elektronskega sporočila kot dodatno
dokazilo.
- v primeru zakola živali: na poti do klavnice ima rejec seboj izpolnjen potni list,
kjer je zapisan tudi naslov klavnice. Po odhodu iz klavnice rejec dobi v roke
izpolnjen kupon-odhod. Vsekakor pa svetujemo, da imate seboj še polni
naslov klavnice.
Kmetijsko ali gozdarsko dejavnost lahko kmet ali gozdar izvaja, kjer ima svoje
površine, to je v občini svojega stalnega ali začasnega prebivališča ali drugi občini.
Ob tem svetujemo, da ima kmet ali gozdar pri sebi dokazilo o nujnosti za gibanje v
svoji ali drugi občini npr. izpisek iz RKG za GERK-e, izpisek iz zemljiške knjige,
posestni list ipd.. V kolikor gre kmet izvajati strojno storitev (prek strojnega krožka ali
dopolnilne dejavnosti), naj ima pri sebi podatke o lokaciji izvajanja storitve, kontaktne
podatke naročnika ter dokument s katerim dokazuje registracijo za opravljanje
storitev.
Z namenom poenotenja prakse smo v uporabo pripravili tudi osnutek Potrdila o
izvajanju kmetijske prakse. Osnutek omenjenega potrdila lahko dobite na Izpostavah
KGZS – Zavod NM. V potrdilo se bodo zapisali preverjeni podatki iz vaših uradnih
evidenc. Potrdilo za čas trajanja epidemije in za dokazovanje potrebnosti premikanja
po ali med občinami na kratko, a pravilno povzema lastnosti kmetije (kje ima kmetija
površine, kdo dela na kmetiji, kaj delajo na kmetiji …).
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