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Pravilnik o pogojih za odobritev organizacij in
priznanje drugih organizacij pri reji drobnice

Na podlagi petega odstavka 48. člena, tretjega odstavka 54. člena, šestega odstavka 60. člena, tretjega odstavka
62. člena, tretjega odstavka 96. člena in drugega odstavka
98. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02,
110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o pogojih za odobritev organizacij in priznanje
drugih organizacij pri reji drobnice
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja organizacijske, kadrovske in tehnične
pogoje za odobritev organizacij iz 96. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–
ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon), njihove naloge in
postopek odobritve ter organizacijske, kadrovske in tehnične pogoje za priznanje drugih organizacij pri reji drobnice iz
98. člena zakona ter njihove naloge in postopek priznanja.
II. ODOBRENE ORGANIZACIJE PRI REJI DROBNICE
2. člen
(odobrene organizacije pri drobnici)
Odobrene organizacije pri reji drobnice, urejene s
tem pravilnikom, so testna postaja, osemenjevalno središče in pripustna postaja.
1. Testna postaja
3. člen
(pravno-organizacijska oblika)
(1) Testna postaja izkaže pravno-organizacijsko obliko, ki ji omogoča nastopanje v pravnem prometu:
– z izpiskom iz sodnega registra, če je gospodarska
družba, samostojni podjetnik posameznik, zadruga ali pravna oseba javnega prava;
– z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi pravne osebe javnega prava, kadar zakon ne določa, da se vpiše v
sodni register;
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– z izpiskom iz uradnega registra ali evidence, v katero je vpisana, če je pravna oseba zasebnega prava;
– z izpiskom iz vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčni upravi Republike Slovenije, če je
samostojni podjetnik posameznik.
(2) Z izpiskom, z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi iz prejšnjega odstavka testna postaja hkrati izkaže tudi,
da lahko opravlja dejavnosti iz predpisa, ki ureja metode za
merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter
metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemske plemenske ovce in koze.
4. člen
(pogoji za odobritev testne postaje)
Testna postaja mora za odobritev izpolnjevati zlasti
naslednje pogoje:
– da ima enega ali več objektov, kjer se izvajajo preizkusi proizvodnih in drugih lastnosti ovc ali koz;
– da ima zakonitega zastopnika testne postaje;
– da izpolnjuje tehnične pogoje za sprejem ovc ali
koz v preizkus;
– da izpolnjuje tehnične pogoje za izvajanja posameznih preizkusov;
– da zagotavlja enake pogoje za vse živali v preizkusu;
– da ima merilno in laboratorijsko opremo, ki je potrebna za izvajanje preizkusov;
– da izvaja sprotno pošiljanje podatkov v času izvajanja preizkusa priznani rejski organizaciji, za katero opravlja
preizkus ovc ali koz;
– da zagotavlja arhiviranje podatkov za obdobje najmanj petih let po zaključku vsakega posameznega preizkusa;
– da ima usposobljenega strokovnega vodjo testne
postaje, ki izpolnjuje pogoje iz 101. člena zakona, ima
najmanj univerzitetno izobrazbo s področja kmetijstva –
smer zootehnika ter najmanj pet let delovnih izkušenj s
področja selekcije živali;
– da delavci, ki izvajajo preizkuse na testni postaji, za
posamezne naloge izpolnjujejo pogoje iz 14., 15. in 101.
člena zakona.
5. člen
(vloga za odobritev testne postaje)
(1) Za odobritev testne postaje je treba ministrstvu,
pristojnemu za živinorejo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), predložiti vlogo, ki vsebuje:
– ime, sedež in pravno-organizacijsko obliko organizacije;
– naslov oziroma lokacijo posameznih objektov testne postaje z navedbo posameznih identifikacijskih številk
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kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu:
KMG-MID);
– delovno območje in podrobnejši opis delovnega področja;
– osebno ime in naslov zakonitega zastopnika organizacije in strokovnega vodje testne postaje;
– opis tehničnih pogojev za sprejem ovc ali koz v
preizkus (minimalna starost ob vhlevitvi, način vhlevitve,
možnost karantene in drugo);
– opis tehničnih pogojev izvajanja posameznih preizkusov (preizkus v skupinah, možnost individualnega preizkušanja ovc ali koz – npr. individualna konzumacijska sposobnost živali in drugo);
– skupno kapaciteto testne postaje in kapaciteto
vhlevljanja po posameznih kategorijah ovc ali koz;
– opis tehničnih pogojev, iz katerih je razvidno, da je
mogoče zagotoviti enake pogoje preizkusov za vse ovce ali
koze v obdobju izvajanja preizkusov;
– navedbo merilne in laboratorijske opreme, ki je na
testni postaji na voljo za izvajanje preizkusov;
– opis pošiljanja podatkov v času izvajanja preizkusov
priznani rejski organizaciji, za katero opravlja testna postaja preizkus ovc ali koz;
– opis načina arhiviranja podatkov za obdobje najmanj petih let po zaključku vsakega posameznega preizkusa;
– opis načina zagotavljanja veterinarskih ukrepov in
preventivnega zdravstvenega varstva živali na testni postaji;
– dokazilo o usposobljenosti strokovnega vodje testne postaje za izvajanje preizkusov z navedbo strokovnih
referenc;
– poimenski seznam vseh zaposlenih na testni postaji
z opisom delovnih mest in specifikacijo strokovne izobrazbe, tehničnega znanja, izpopolnjevanja in izkušenj pri izvajanju preizkusov plemenskih ovc in koz ter dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 14., 15. in 101. člena zakona;
– dokazilo o zaposlitvi oseb iz prejšnje alinee;
– strokovno mnenje Biotehniške fakultete, Oddelka
za zootehniko, o izpolnjevanju pogojev za odobritev testne
postaje iz prejšnjega člena ter o ustreznosti dokumentov in
prilog iz tega člena.
(2) Če vlogo za odobritev testne postaje vloži Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, poda strokovno
mnenje o izpolnjevanju pogojev komisija, ki jo v postopku
odobritve imenuje minister, pristojen za živinorejo (v nadaljnjem besedilu: minister). Komisijo sestavljajo strokovnjaki
Kmetijskega inštituta Slovenije, Veterinarske fakultete in
Fakultete za kmetijstvo, Maribor.
6. člen
(vpis testne postaje v register)
Pri vpisu testne postaje v register pri ministrstvu se
navedejo zlasti naslednji podatki:
– ime in sedež testne postaje;
– naslov oziroma lokacijo posameznih objektov testne postaje oziroma kmetijskih gospodarstev, na katerih
se izvajajo preizkusi, z navedbo posameznih KMG-MID;
– številka in datum odločbe o odobritvi testne postaje;
– področje in območje delovanja;
– obdobje veljavnosti odobritve.
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2. Osemenjevalno središče
7. člen
(pravno-organizacijska oblika)
(1) Osemenjevalno središče izkaže pravno-organizacijsko obliko, ki mu omogoča nastopanje v pravnem prometu:
– z izpiskom iz sodnega registra, če je gospodarska
družba, samostojni podjetnik posameznik, zadruga ali pravna oseba javnega prava;
– z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi pravne osebe javnega prava, kadar zakon ne določa, da se vpiše v
sodni register;
– z izpiskom iz uradnega registra ali evidence, v katero je vpisana, če je pravna oseba zasebnega prava;
– z izpiskom iz vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčni upravi Republike Slovenije, če je
samostojni podjetnik posameznik.
(2) Z izpiskom, z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi iz prejšnjega odstavka osemenjevalno središče hkrati
izkaže tudi, da lahko opravlja dejavnost reje potrebnega
števila plemenskih ovnov ali kozlov posameznih pasem,
pridobivanje, shranjevanje in promet s semenom za potrebe enega ali več potrjenih rejskih programov.
8. člen
(naloge osemenjevalnega središča)
Naloge osemenjevalnega središča so zlasti, da:
– redi plemenske ovne in kozle v skladu z rejskimi
programi;
– sodeluje z rejskimi organizacijami pri preizkusu plemenskih ovnov in kozlov v skladu z rejskimi programi;
– imenuje strokovno telo, ki ga sestavljajo predstavniki posameznih organizacij iz 84. oziroma 122. člena zakona, za katere izvaja osemenjevalno središče posamezne
naloge iz rejskega programa, in predstavniki izvajalcev
osemenjevanja za potrebe potrditve letnega programa dela
in letnih poročil o delu ter za potrebe drugih strokovnih
nalog;
– izvaja letni program dela, ki ga potrdi imenovano
strokovno telo;
– ocenjuje libido in plodnost plemenskih ovnov in kozlov;
– odvzema, pregleduje, pripravlja in označuje seme;
– opravlja promet s semenom, ki izpolnjuje pogoje iz
44. člena zakona;
– ohranjanja biotsko raznovrstnost v reji drobnice;
– vodi zbirke podatkov za svojo čredo plemenskih
ovnov ali kozlov, za pridobljeno in za porabljeno seme;
– posreduje podatke priznanim rejskim organizacijam;
– ima vzpostavljen sistem notranjega nadzora.
9. člen
(pogoji za odobritev osemenjevalnega središča)
Osemenjevalno središče mora za odobritev poleg pogojev iz tretjega odstavka 61. člena zakona izpolnjevati
tudi naslednje pogoje:
– da ima objekt in opremo za prevzem plemenskih
ovnov in kozlov na osemenjevalno središče, rejo plemenskih ovnov in kozlov, pridobivanje, obdelavo in skladiščenje semena ter objekt za oddajo semena v promet;
– da ima zakonitega zastopnika osemenjevalnega središča;
– da ima laboratorijsko in drugo opremo, ki je potrebna za delovanje osemenjevalnega središča in za preverjanje kakovosti semena;

Uradni list Republike Slovenije
– da se za vse seme posameznega osemenjevalnega
središča, ki je uporabljeno na območju Republike Slovenije, zagotavlja zbiranje podatkov v skladu s predpisom, ki
ureja evidence o razmnoževanju domačih živali;
– da izvaja sprotno pošiljanje podatkov priznani rejski
organizaciji, s katero ima sklenjeno pogodbo o izvajanju
posameznih nalog rejskega programa;
– da ima pogodbeno urejena medsebojna razmerja iz
tretjega odstavka 63. člena zakona;
– da zagotavlja arhiviranje podatkov za obdobje najmanj desetih let za pridobljeno in za porabljeno seme oziroma najmanj za obdobje shranjevanja semena, kadar je
obdobje shranjevanja daljše od desetih let;
– da zagotavlja shranjevanje semena za genetske rezerve;
– da ima usposobljenega strokovnjaka, odgovornega
za izvajanje rejskega programa, ki izpolnjuje pogoje iz 101.
člena zakona, ima najmanj univerzitetno izobrazbo s področja kmetijstva – smer zootehnika ter najmanj pet let
delovnih izkušenj s področja selekcije živali;
– da morajo delavci, ki opravljajo posamezne naloge
na osemenjevalnem središču, za te naloge izpolnjevati pogoje iz 14., 15. in 101. člena zakona;
– da zagotavlja spremljanje in analiziranje podatkov o
izdanem in porabljenem semenu in uspešnosti osemenjevanja po posameznem plemenskem ovnu ali kozlu;
– da vodi tekočo evidenco o vhlevitvi, reji in izločitvi
plemenskih ovnov in kozlov;
– da vodi dokumentacijo, potrebno za izračun parametrov plodnosti;
– da ima zagotovljeno spremljanje genetskih vrednosti plemenskih ovnov ali kozlov v osemenjevalnem središču.
10. člen
(vloga za odobritev osemenjevalnega središča)
(1) Za odobritev osemenjevalnega središča za ovne in
kozle je treba ministrstvu predložiti vlogo, ki vsebuje:
– ime, sedež in pravno-organizacijsko obliko organizacije;
– naslov oziroma lokacijo posameznih objektov osemenjevalnega središča z navedbo posameznih KMG-MID;
– delovno območje in podrobnejši opis delovnega področja;
– osebno ime in naslov zakonitega zastopnika organizacije in usposobljenega strokovnjaka osemenjevalnega
središča;
– opis tehničnih pogojev za sprejem plemenskih ovnov ali kozlov v osemenjevalno središče (zagotovitev prostorov za karanteno, načini vhlevitve v posameznih objektih, kapaciteta vhlevljanja in drugo);
– opis tehničnih pogojev za rejo plemenskih ovnov ali
kozlov v obdobju, ki je potrebno za zagotovitev s selekcijskim programom predpisanega števila doz semena posameznega plemenskega ovna ali kozla (način reje, krmni
obrok, možnost izpustov ali drugih načinov, ki omogočajo
gibanje plemenskih ovnov ali kozlov in drugo);
– opis tehničnih pogojev za odvzem semena, označevanje semena, analizo kakovosti semena in kapacitet za
shranjevanje semena;
– opis tehničnih pogojev in načina zagotavljanja shranjevanja semena za genetske rezerve;
– opis načina arhiviranja podatkov za pridobljeno in
za porabljeno seme;
– opis načina tekočega in trajnega arhiviranja podatkov za seme, ki je vključeno v genetsko rezervo;
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– opis načina spremljanja in analiziranja podatkov o
izdanem in porabljenem semenu ter uspešnosti osemenjevanja po posameznem plemenskem ovnu ali kozlu;
– opis zootehniških opravil, ki jih mora opravljati strokovnjak iz četrte alinee tega odstavka;
– seznam plemenskih ovnov in kozlov po pasmah, ki
ni starejši od dveh mesecev;
– seznam članov strokovnega telesa;
– opis načina vodenja dokumentacije, potrebne za
izračun parametrov plodnosti;
– opis načina zagotavljanja veterinarskih ukrepov in
preventivnega zdravstvenega varstva živali na osemenjevalnem središču;
– dokazilo o izpolnjevanju predpisanih veterinarskih
pogojev v skladu s prvim odstavkom 62. člena zakona;
– poimenski seznam vseh zaposlenih na osemenjevalnem središču z opisom delovnih mest in specifikacijo
strokovne izobrazbe, tehničnega znanja, izpopolnjevanja
in izkušenj s področja delovanja osemenjevalnega središča, ter dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 14., 15. in 101.
člena zakona;
– dokazilo o zaposlitvi oseb iz prejšnje alinee;
– kopijo odločbe o priznanju osemenjevalnega središča in dodelitvi veterinarske registrske številke, ki jo je
izdal pristojni organ za veterinarstvo;
– dokazilo o priznanju osemenjevalnega središča, ki
omogoča prodajo na osemenjevalnem središču pridobljenega semena državam članicam Evropske unije (če takšno
dokazilo obstaja);
– strokovno mnenje Biotehniške fakultete, Oddelka
za zootehniko, o izpolnjevanju pogojev za odobritev osemenjevalnega središča iz prejšnjega člena ter o ustreznosti
dokumentov in prilog iz tega člena.
(2) Če vlogo za odobritev osemenjevalnega središča
vloži Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, poda
strokovno mnenje o izpolnjevanju pogojev komisija, ki jo v
postopku odobritve imenuje minister. Komisijo sestavljajo
strokovnjaki Kmetijskega inštituta Slovenije, Veterinarske
fakultete in Fakultete za kmetijstvo, Maribor.
11. člen
(vpis osemenjevalnega središča v evidenco)
Pri vpisu osemenjevalnega središča v evidenco pri
ministrstvu se navedejo naslednji podatki:
– sedež osemenjevalnega središča;
– naslov oziroma lokacija objektov osemenjevalnega
središča;
– KMG-MID;
– številka in datum odločbe o odobritvi osemenjevalnega središča;
– področje in območje delovanja;
– obdobje veljavnosti odobritve.
12. člen
(promet s semenom)
(1) Če na območju Republike Slovenije ni odobrenega osemenjevalnega središča za ovne ali kozle, mora
obrazce iz predpisa, ki ureja razmnoževanje domačih živali, založiti osemenjevalno središče za drugo področje delovanja na območju Republike Slovenije v skladu z določbami iz prvega odstavka 64. člena zakona.
(2) Osemenjevalno središče iz prejšnjega odstavka,
ki izvaja promet s semenom ovnov ali kozlov na območju
Republike Slovenije, mora izpolnjevati tudi pogoje glede
spremljanja podatkov o prometu s semenom in poročati
pristojnim organom o prometu in uporabi semena v skladu
s tem pravilnikom.
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3. Pripustna postaja

skega ovna ali kozla. En izvod se v skladu z veterinarskimi
predpisi pošlje pristojni veterinarski organizaciji, ki ima koncesijo za opravljanje veterinarskih storitev. Rejec plemenskega ovna ali kozla mora do desetega v tekočem mesecu
priznani rejski organizaciji in pristojni veterinarski organizaciji poslati kopije v preteklem mesecu porabljenih obrazcev.
(3) Priznana rejska organizacija, ki v skladu z rejskim
programom prizna plemenskega ovna ali kozla za uporabo
na pripustni postaji, založi in izda obrazce iz priloge tega
pravilnika ter vodi evidenco o izdanih in porabljenih obrazcih.

13. člen
(pogoji za odobritev pripustne postaje)
Pripustna postaja mora poleg pogojev, ki jih določa
zakon, za odobritev in delovanje izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
– imeti mora urejen prostor za plemenskega ovna ali
kozla na določeni lokaciji in opremo v skladu z zakonom;
– organizirana mora biti v enem objektu znotraj kmetijskega gospodarstva;
– lastnik pripustne postaje oziroma rejec na pripustni
postaji mora biti strokovno usposobljen;
– zagotovljeni morajo biti veterinarski ukrepi in preventivno zdravstveno varstvo živali na pripustni postaji;
– zagotovljeno mora biti vodenje potrdil o pripustu na
obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika;
– uporaba plemenskih ovnov ali kozlov mora biti v
skladu s 43. členom zakona.
14. člen
(objekti in prostori)
(1) Objekti na kmetijskem gospodarstvu, kot so hlev
za rejo plemenskega ovna ali kozla, ograjen prostor za
pripust plemenskih ovnov ali kozlov (ograda, obora, pašnik) in pripustna rampa, morajo biti zgrajeni tako, da je
zagotovljena varnost ljudi in živali. V teh objektih mora biti
zagotovljeno krmljenje in napajanje živali. Na kmetijskem
gospodarstvu s pripustno postajo mora biti na vidnem mestu tudi omarica z opremo za prvo pomoč.
(2) Prostori, kjer se nahajajo plemenski ovni ali kozli
oziroma se izvaja pripust, morajo biti primerno veliki, zračni in osvetljeni, tla pa morajo biti iz materialov, ki ne drsijo.
(3) Če je vhlevljenih več plemenskih ovnov ali kozlov,
morajo biti ti med seboj fizično ločeni s privezi ali vhlevljeni
v individualne bokse.
15. člen
(naloge pripustne postaje)
Naloge pripustne postaje so zlasti naslednje:
– reja plemenskih ovnov ali kozlov;
– obnova črede plemenskih ovnov ali kozlov;
– spremljanje libida in plodnosti plemenskih ovnov ali
kozlov;
– pripuščanje plemenskih ovnov ali kozlov samo na
ovce ali koze (v nadaljnjem besedilu: plemenice), ki so
označene v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in
registracijo drobnice;
– posredovanje podatkov o pripustih organizacijam v
živinoreji iz 84. člena zakona.
16. člen
(evidenca, dokumentacija in poročanje)
(1) Rejec plemenskega ovna ali kozla mora voditi predpisano evidenco o vsakem pripustu na njegovi pripustni
postaji ter o tem poročati v skladu s tem pravilnikom in
predpisom, ki ureja razmnoževanje domačih živali. To evidenco mora hraniti še vsaj dve leti po izločitvi plemenskega ovna ali kozla iz kmetijskega gospodarstva.
(2) Rejec plemenskega ovna ali kozla mora ob opravljenem pripustu izdati rejcu potrdilo o pripustu plemenice
na predpisanem obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega
pravilnika. Obrazci so natisnjeni v štirih kopijah. Obrazce
prejmejo rejec plemenice, rejec plemenskega ovna ali kozla in priznana rejska organizacija, ki je v skladu s predpisom o sprejetju čistopasemskih plemenskih ovc in koz za
pleme izdala zootehniški dokument o priznavanju plemen-

17. člen
(postopek)
(1) Lastnik, imetnik oziroma zakupnik kmetijskega gospodarstva vloži vlogo za odobritev pripustne postaje na
pristojno upravno enoto.
(2) Po preveritvi pogojev zaprosi upravna enota ministrstvo za dodelitev zootehniške registrske številke ter izda
odločbo o odobritvi pripustne postaje za obdobje petih let,
s katero ugotovi, da ta izpolnjuje predpisane pogoje za
odobritev.
(3) En izvod odločbe vroči upravna enota ministrstvu,
en izvod pristojni območni enoti Veterinarske uprave Republike Slovenije, en izvod pa organizaciji v živinoreji, s
katero ima pripustna postaja sklenjeno pogodbo.
18. člen
(vloga za odobritev pripustne postaje)
Za odobritev pripustne postaje za ovne ali kozle je
treba na upravno enoto predložiti vlogo, ki vsebuje naslednje podatke:
– naslov kmetijskega gospodarstva – pripustne postaje;
– KMG-MID;
– ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva;
– navedbo objekta znotraj kmetijskega gospodarstva,
kjer bo plemenski oven ali kozel stalno vhlevljen oziroma v
reji;
– zemljiškoknjižni izpisek (lastništvo oziroma zakup),
ki ni starejši od treh mesecev za parcelo, na kateri se
objekt nahaja, ali overjeno pogodbo o zakupu objekta, v
katerem bo plemenski oven ali kozel vhlevljen oziroma v
reji;
– skico tlorisa objekta, kjer se bodo redili plemenski
ovni ali kozli in se bo izvajal pripust;
– predvideno število plemenskih ovnov ali kozlov po
posameznih pasmah;
– opis proizvodnih kapacitet kmetijskega gospodarstva po vrstah živali, kadar se na istem kmetijskem gospodarstvu poleg plemenskih ovnov ali kozlov redijo še druge
živali;
– opis načina zagotavljanja veterinarskih ukrepov in
preventivnega zdravstvenega varstva živali na pripustni postaji;
– opis vodenja predpisane zootehniške dokumentacije;
– dokazilo o usposobljenosti v skladu s 15. členom
zakona;
– kopijo veljavne pogodbe, ki ureja dobavo predpisanih obrazcev in poročanje o pripustih, sklenjene z organizacijo v živinoreji iz 84. člena zakona najmanj za obdobje
odobritve pripustne postaje;
– strokovno mnenje organizacije v živinoreji iz 86.,
98. člena oziroma 122. člena zakona o izpolnjevanju pogojev iz 13. člena tega pravilnika ter o ustreznosti objektov
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in prostorov v skladu s 14. členom tega pravilnika, ki ne
sme biti starejše od šestih mesecev.
19. člen
(vpis pripustne postaje v register)
Pri vpisu pripustne postaje v register pri ministrstvu se
navedejo zlasti naslednji podatki:
– ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva;
– naslov pripustne postaje;
– KMG-MID;
– številka in datum odločbe o odobritvi pripustne postaje;
– zootehniška registrska številka;
– področje delovanja;
– obdobje veljavnosti odobritve.
III. DRUGE PRIZNANE ORGANIZACIJE V REJI
DROBNICE
20. člen
(pravno-organizacijska oblika)
(1) Druga organizacija v reji drobnice izkaže pravno-organizacijsko obliko, ki ji omogoča nastopanje v pravnem prometu:
– z izpiskom iz sodnega registra, če je gospodarska
družba, samostojni podjetnik posameznik, zadruga ali pravna oseba javnega prava;
– z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi pravne osebe javnega prava, kadar zakon ne določa, da se vpiše v
sodni register;
– z izpiskom iz uradnega registra ali evidence, v katero je vpisana, če je pravna oseba zasebnega prava;
– z izpiskom iz vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčni upravi Republike Slovenije, če je
samostojni podjetnik posameznik.
(2) Z izpiskom, z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi iz prejšnjega odstavka druga organizacija v reji drobnice
hkrati izkaže tudi, da lahko opravlja dejavnosti iz prvega
odstavka 98. člena zakona.
21. člen
(naloge druge priznane organizacije v reji drobnice,
priznane za celotno območje Republike Slovenije)
Druga priznana organizacija v reji drobnice v skladu z
98. členom zakona izvaja posamezne naloge potrjenega
rejskega programa na celotnem območju Republike Slovenije. Te naloge so zlasti:
– meritve proizvodnih lastnosti;
– vodenje preizkusov v pogojih reje;
– laboratorijski preizkusi in meritve;
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk;
– razvoj in vzdrževanje enotnega informacijskega sistema v reji drobnice;
– spremljanje proizvodnosti drobnice;
– obdelava podatkov in interpretacija rezultatov;
– napovedovanje genetskih vrednosti in objava rezultatov;
– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena
zakona;
– razvoj preizkusov in metod za izvajanje rejskega progama;
– izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov;
– opravljanje nalog na področju razmnoževanja ovc
ali koz;
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona.

Št.

94 / 30. 9. 2003 / Stran 13501

22. člen
(pogoji in vloga za priznanje druge organizacije, priznane
za celotno območje Republike Slovenije)
(1) Druga priznana organizacija iz prejšnjega člena
mora za priznanje v skladu z 98. členom zakona glede na
naloge, za katere organizacija poda vlogo za priznanje,
imeti zlasti:
– ustrezen prostor oziroma potrebne laboratorije z ustrezno merilno opremo;
– strojno in programsko opremo za napovedovanje
genetske vrednosti;
– strojno in programsko opremo za vodenje informacijskih sistemov v reji drobnice;
– ustrezno opremo za izvajanje drugih posameznih
nalog;
– opremo, ki omogoča primerno hitro in zanesljivo
komunikacijo z organizacijami v živinoreji, ki izvajajo rejske
programe oziroma vodijo zbirke podatkov;
– ustrezno usposobljen kader v skladu s 101. členom
zakona za izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega člena.
(2) Strokovni vodja druge priznane organizacije iz prejšnjega člena oziroma odgovorna oseba mora izpolnjevati
pogoje iz 101. člena zakona in imeti:
– univerzitetno izobrazbo s področja kmetijstva – smer
zootehnika;
– dokazila o opravljenem dodatnem izobraževanju s
področja priznanja in najmanj deset let delovnih izkušenj s
področja priznanja;
– znanje najmanj enega tujega jezika;
– objavljena strokovna oziroma znanstvena dela s področja priznanja;
– organizacijske sposobnosti pri raziskovalnem in rutinskem delu;
– najmanj eno strokovno priporočilo.
(3) Vloga za priznanje organizacije iz prejšnjega člena
mora poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena vsebovati še:
– ime, sedež in pravno organizacijsko obliko organizacije;
– popis prostorov;
– ime in priimek strokovnega vodje organizacije oziroma odgovorne osebe z dokazili o izpolnjevanju pogojev
iz prejšnjega odstavka tega člena;
– opis področja delovanja s seznamom nalog za katere organizacija v vlogi prosi za priznanje;
– krajši opis nalog iz prejšnje alinee;
– opis delovnih mest z zahtevano izobrazbo;
– poimenski seznam vseh zaposlenih s področja priznanja s specifikacijo strokovne izobrazbe in tehničnega
znanja, izpopolnjevanja in izkušenj s področja priznanja ter
dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 101. člena zakona;
– dokazilo o zaposlitvi oseb iz prejšnje alinee.
23. člen
(naloge druge priznane organizacije v reji drobnice,
priznane za območje ene ali več upravnih enot)
Druga priznana organizacija v reji drobnice v skladu z
98. členom zakona na območju ene ali več upravnih enot
skrbi zlasti za izvajanje posameznih nalog v skladu s potrjenim rejskim programom. Te naloge so zlasti:
– spremljanje reje in prireje ovc in koz;
– nudenje pomoči pri označevanju drobnice;
– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov;
– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje;
– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa;
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– opravljanje odbire plemenskih ovc ali koz;
– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumenta-

cije;
– spremljanje staleža in strukture pasemske črede;
– načrtovanje razmnoževanja ovc ali koz in opravljanje drugih nalog na tem področju;
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk;
– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena
zakona;
– opravljanje osnovne obdelave podatkov;
– spremljanje proizvodnosti ovc in koz ter interpretiranje rezultatov;
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona.
24. člen
(pogoji in vloga za priznanje druge organizacije, priznane
za območje ene ali več upravnih enot)
(1) Druga priznana organizacija iz prejšnjega člena
mora za priznanje v skladu z 98. členom zakona glede na
naloge, za katere organizacija poda vlogo za priznanje,
imeti zlasti:
– ustrezen prostor in ustrezno merilno opremo za izvajanje nalog v skladu z rejskim programom;
– strojno in programsko opremo za enotno vodenje
podatkovnih zbirk in opravljanje osnovnih obdelav podatkov;
– opremo, ki omogoča primerno hitro in zanesljivo
komunikacijo z organizacijami v živinoreji, ki izvajajo rejske
programe oziroma vodijo zbirke podatkov;
– ustrezno usposobljen kader v skladu s 101. členom
zakona za izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega člena;
– ustrezno opremo za izvajanje drugih posameznih
nalog.
(2) Strokovni vodja druge priznane organizacije iz prejšnjega člena oziroma odgovorna oseba mora izpolnjevati
pogoje iz 101. člena zakona in imeti:
– univerzitetno izobrazbo s področja kmetijstva – smer
zootehnika;
– dokazila o opravljenem dodatnem izobraževanju s
področja priznanja in najmanj pet let delovnih izkušenj s
področja priznanja;
– organizacijske sposobnosti pri strokovnem delu.
(3) Vloga za priznanje organizacije iz prejšnjega člena
mora poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena vsebovati še:
– uradno ime, sedež in pravno-organizacijsko obliko
organizacije;
– opis območja in področja delovanja s seznamom
nalog, za katere organizacija v vlogi prosi za priznanje;
– krajši opis nalog iz prejšnje alinee;
– opis delovnih mest z zahtevano izobrazbo;
– popis prostorov;
– ime in priimek strokovnega vodje organizacije oziroma odgovorne osebe z dokazili o izpolnjevanju pogojev
iz prejšnjega odstavka;
– opis delovnih mest z zahtevano izobrazbo;
– poimenski seznam vseh zaposlenih s področja priznanja s specifikacijo strokovne izobrazbe in tehničnega
znanja, izpopolnjevanja in izkušenj s področja priznanja ter
dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 101. člena zakona;
– dokazilo o zaposlitvi oseb iz prejšnje alinee.
25. člen
(vpis druge priznane organizacije v evidence)
Za druge priznane organizacije iz 21. in 23. člena
tega pravilnika se pri vpisu v evidence drugih priznanih
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organizacij pri ministrstvu vpišejo najmanj naslednji podatki:
– ime in sedež organizacije;
– številka in datum odločbe o priznanju druge organizacije;
– področje in območje delovanja;
– obdobje veljavnosti priznanja.
26. člen
(nadzor)
Kmetijska inšpekcija izvaja nadzor nad delovanjem:
– osemenjevalnih središč najmanj dvakrat letno;
– pripustnih postaj najmanj enkrat letno;
– testnih postaj in drugih priznanih organizacij najmanj dvakrat v obdobju petih let.

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
27. člen
(prehodne določbe)
(1) Izvajalci strokovnih nalog iz 122. člena zakona, ki
na dan uveljavitve tega pravilnika opravljajo naloge javne
službe v živinoreji v skladu s potrjenim skupnim temeljnim
rejskim programom za leto 2003, opravljajo te naloge na
dosedanji način do 31. decembra 2003.
(2) Do uveljavitve predpisa, ki ureja obvezne vsebine
in najmanjši obseg strokovnega izpopolnjevanja ter postopke in načine preizkusov in preverjanja znanja, iz 101.
člena zakona se šteje, da so fizične osebe, ki izvajajo
strokovne naloge iz prvega odstavka 101. člena zakona,
ustrezno usposobljene, če so opravljale te naloge najmanj
dve leti pred uveljavitvijo tega pravilnika. Prav tako se šteje, da so fizične osebe, ki izvajajo strokovne naloge iz
drugega odstavka 101. člena zakona, ustrezno usposobljene, če so opravljale te naloge najmanj tri leta pred uveljavitvijo tega pravilnika.
(3) Vsa kmetijska gospodarstva, na katerih se na dan
uveljavitve tega pravilnika izvaja pripust plemenskih ovnov
ali kozlov v smislu prvega odstavka 60. člena zakona,
morajo izvajanje pripusta plemenskih ovnov ali kozlov na
plemenice, ki so vpisane v registre drugih kmetijskih gospodarstev, uskladiti s tem pravilnikom do 31. decembra
2004.
(4) Rejci, ki so najmanj eno leto pred uveljavitvijo tega
pravilnika izvajali pripust s priznanimi plemenskimi ovni ali
kozli, niso dolžni vlogi za odobritev pripustne postaje predložiti dokazila o usposobljenosti, vendar ga morajo predložiti najpozneje v roku dveh let po uveljavitvi predpisa iz
drugega odstavka tega člena.
28. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-06-187/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2003-2311-0209
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Pravilnik o metodah za merjenje in ocenjevanje
proizvodnih in drugih lastnosti ter metodah za
napovedovanje genetskih vrednosti za
čistopasemske plemenske ovce in koze

Na podlagi četrtega odstavka 24. člena, prvega odstavka 25. člena, tretjega odstavka 29. člena, petega odstavka 48. člena in četrtega odstavka 51. člena zakona o
živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in
110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

PRAVILNIK
o metodah za merjenje in ocenjevanje
proizvodnih in drugih lastnosti ter metodah za
napovedovanje genetskih vrednosti za
čistopasemske plemenske ovce in koze*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa metode za merjenje in ocenjevanje
proizvodnih in drugih lastnosti, metode za napovedovanje
genetskih vrednosti za čistopasemske plemenske ovce in
koze, zbirke podatkov o proizvodnih in drugih lastnostih ter
način izmenjave podatkov.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– žival je vsaka žival vrste ovca ali koza;
– preizkus v pogojih reje je spremljanje proizvodnih in
drugih lastnosti živali, izveden pri reji živali izven testne postaje;
– agregatni genotip je sestavljena aditivna genetska vrednost živali;
– kolateralni sorodniki so sorodniki ne glede na delež
skupnih genov;
– sorodniki pomenijo potomce oziroma druge kolateralne sorodnike;
– ICAR je mednarodna organizacija za kontrolo proizvodnosti živali;
– pravila ICAR so postopki, navodila, priporočila in standardi za preizkuse in vrednotenje proizvodnih lastnosti ovc ali
koz, ki jih sprejme ICAR, ter so dostopni in na vpogled na
ministrstvu, pristojnem za živinorejo.
II. METODE ZA MERJENJE IN OCENJEVANJE
PROIZVODNIH IN DRUGIH LASTNOSTI OVC IN KOZ
3. člen
(metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih
lastnosti ovc in koz)
(1) Metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in
drugih lastnosti ovc in koz po tem pravilniku se nanašajo na:
– lastno preizkušnjo na testni postaji, kjer poteka preizkus živali pod enakimi pogoji;
– lastno preizkušnjo v pogojih reje;
– preizkušnjo sorodnikov (čistopasemskih oziroma križancev) na testni postaji;
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije
90/256/EGS, UL L 145
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– preizkušnjo sorodnikov (čistopasemskih oziroma križancev) v pogojih reje;
– preizkušnjo na osnovi informacij, zbranih v klavnicah;
– ocenjevanje zunanjosti;
– biološke in genske teste;
– preizkušnje v laboratorijih (npr. analize lastnosti mlečnosti, mesnatosti).
(2) Proizvodne in druge lastnosti merimo ali ocenjujemo
z namenom, da vrednotimo mlečnost, rast, klavno kakovost
in kakovost mesa, plodnost, odpornost, življenjsko prirejo,
zunanjost, porabo krme in druge lastnosti, ki se uporabljajo v
selekcijske namene.
(3) Selekcijski program mora vsebovati opis vseh izbranih metod iz prvega odstavka tega člena, ki se uporabljajo pri
izvajanju rejskega programa. Opisane morajo biti predvsem
metode, načini meritev in ocen posameznih lastnosti ter opis
statističnih postopkov za vrednotenje genetskih vrednosti z
navedbo uporabljenih genetskih parametrov.
(4) Metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in
drugih lastnosti iz prvega odstavka tega člena morajo biti
usklajene s pravili ICAR.
4. člen
(lastna preizkušnja na testni postaji)
(1) Lastna preizkušnja živali na testni postaji pomeni
spremljanje, merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih
lastnosti živali, ki so predvidene za pleme. V testno postajo se
lahko vhlevljajo živali, ki izpolnjujejo pogoje, določene s selekcijskim programom.
(2) Lastna preizkušnja živali iz prejšnjega odstavka se
lahko izvaja tudi na kmetijskih gospodarstvih (posameznih
lokacijah), izbranih za ta namen, ki pogodbeno sodelujejo s
priznano rejsko organizacijo za določene preizkuse živali pri
izvajanju rejskega programa.
5. člen
(lastna preizkušnja v pogojih reje)
(1) Lastna preizkušnja živali v pogojih reje pomeni spremljanje, merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti
neposredno v reji na tistih živalih, ki so z rejskim programom
vključene v kontrolo proizvodnih in drugih lastnosti.
(2) Lastna preizkušnja v pogojih reje je namenjena zlasti
preizkusu za lastnosti mlečnosti, rasti, klavnih, reprodukcijskih in drugih lastnosti.
(3) Lastna preizkušnja v pogojih reje se lahko izvaja na
načine, ki so usklajeni s pravili ICAR.
6. člen
(preizkušnja sorodnikov – čistopasemskih oziroma
križancev)
(1) Preizkušnja sorodnikov (čistopasemskih oziroma križancev) pomeni spremljanje, merjenje in ocenjevanje lastnosti na testni postaji ali v pogojih reje na sorodnikih tistih živali,
ki so predvidene za pleme. Dovoljeni so zlasti naslednji načini
preizkušnje sorodnikov:
– na testni postaji;
– v pogojih reje;
– na liniji klanja na identificiranih klavnih trupih.
(2) Živali za preizkus morajo biti razdeljene med čredami
na način, ki omogoča zanesljivo primerjavo med plemenskimi
živalmi. Preizkus se opravi tudi na križancih, kadar je to določeno z rejskim programom.
7. člen
(ocenjevanje zunanjosti)
Ocenjevanje zunanjosti je sestavni del odbire in selekcije ovc in koz. Pri ocenjevanju je treba upoštevati zunanje
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značilnosti pasem in kondicijo živali ter oceniti noge, stojo,
hojo živali in drugo. Zunanjost se prvič ocenjuje ob spolni
zrelosti, kjer se ocenijo zlasti tip in splošni videz, okvir, noge,
spolni organi in prirojene napake. Ob ocenjevanju zunanjosti
se za posamezne plemenske živali ugotovijo tudi pomanjkljivosti zunanjosti. Izbor in definicija lastnosti ter načini ocenjevanja vsake lastnosti zunanjosti za posamezno pasmo ovc in
koz morajo biti usklajeni s pravili ICAR in določeni v rejskem
programu za posamezno pasmo.
8. člen
(preizkušnja na osnovi podatkov, zbranih v klavnicah)
(1) V klavnici izmerjene in ocenjene lastnosti klavne kakovosti v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in razvrščanje trupov ovc ali koz na liniji klanja (masa klavnih polovic,
razred mesnatosti in zamaščenosti), se zabeleži in uporabi za
potrebe selekcije, če jih določa rejski program za posamezno
pasmo.
(2) Če so znani podatki o drugih lastnostih klavne kakovosti oziroma kakovosti mesa, se te podatke zabeleži in uporabi za potrebe selekcije, če jih določa rejski program za
posamezno pasmo.
9. člen
(biološki in genski testi)
(1) Biološki in genski testi se opravljajo za zbiranje podatkov v podporo selekcijskim odločitvam in preveritvi porekla. V rejskem programu mora biti podrobneje opisano izvajanje bioloških in genskih testov. Opis mora vsebovati:
– način in čas jemanja vzorcev oziroma meritev in ocen;
– metodo in postopek dela;
– način uporabe rezultatov v selekcijske namene.
(2) Metode bioloških in genskih testov morajo biti v
skladu s pravili ICAR in določene v rejskem programu. Rezultati testov iz prejšnjega odstavka morajo biti vključeni in uporabljeni pri odbiri plemenskih ovc in koz.
10. člen
(preizkušnje v laboratorijih)
Za selekcijo se lahko uporabijo le meritve, pridobljene
v laboratorijih, ki so usposobljeni za analizo mleka, molekularno-biološke analize, ugotavljanje kvalitete mesa in druge
analize, ki so določene v rejskem programu. V selekcijskem
programu morajo biti navedeni in opisani postopki preizkušnje v laboratorijih, ki so usklajeni s pravili ICAR. Opis mora
vsebovati:
– način in čas jemanja vzorcev;
– metodo in postopek dela;
– način uporabe rezultatov v selekcijske namene.
11. člen
(ovce in koze v preizkusih)
Ovce in koze, ki so vključene v katerikoli preizkus proizvodnih lastnosti, morajo:
– biti označene v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo drobnice;
– biti izbrane in obravnavane na način, ki zagotavlja nepristransko ocenjevanje;
– glede na način preizkusov izpolnjevati pravila ICAR.
12. člen
(postopki in načini preizkusov)
(1) Postopki in načini preizkusov morajo biti podrobno
opisani v selekcijskem programu. Za posamezno metodo iz
prvega odstavka 3. člena tega pravilnika mora biti pri postopkih glede na način preizkusov upoštevano zlasti, da:
– se preizkus izvaja po eni od metod iz 3. člena tega
pravilnika;
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– se preizkusi znotraj posameznih pasem oziroma genotipov izvajajo v znanih pogojih (način reje, talna površina na
žival pri reji v boksih, velikost boksov, način vhlevitve, sistem
zračenja, osvetlitve in drugo);
– je za izvajanje meritev zagotovljena in uporabljena merilna in laboratorijska oprema, ki mora biti priznana in umerjena v skladu s pravili ICAR;
– sta krmni obrok in način krmljenja določena v selekcijskem programu in sta znanstveno sprejemljiva. Če se isti
preizkus izvaja na več lokacijah, morajo biti krmni obroki med
lokacijami primerljivi;
– je predvideno letno število živali v preizkusih po genotipih znanstveno sprejemljivo in v skladu z velikostjo populacije in selekcijskim programom;
– so določeni pogoji za sprejem živali v preizkus (starost, telesna masa in drugo);
– je določena dolžina predtestnega obdobja in obdobja
preizkusa;
– so določene proizvodne in druge lastnosti, način in
mesto meritev posameznih lastnosti, število ponovitev ter merilna sredstva in naprave, pri čemer morajo biti glede na
genotip upoštevana najmanj pravila ICAR;
– se lastnosti zunanjosti ocenjujejo v skladu s 7. členom
tega pravilnika in da je treba meritve in linearne ocene vključiti
v napoved genetskih vrednosti;
– je opisana potrebna dokumentacija za zbiranje podatkov o preizkusih živali, da so opisane zbirke podatkov, način
arhiviranja ter postopki obdelave podatkov;
– je razporeditev živali v preizkusih izvedena na način, ki
zagotavlja zanesljivo primerjavo med živalmi.
(2) Na testnih postajah in v pogojih reje, kjer se izvaja
lastna preizkušnja, morajo biti merjene in ocenjene najmanj
tiste lastnosti, ki jih za posamezen genotip ali za posamezno
proizvodno usmeritev (prireja mleka, prireja mesa) določajo
pravila ICAR.
(3) V pogojih reje morajo biti poleg lastnosti, ki so predpisane v drugem odstavku tega člena, ocenjene in zabeležene tudi lastnosti plodnosti in življenjske prireje živali. Beležijo
se zlasti naslednji podatki: datum osemenitve oziroma pripusta, datum jagnjitve oziroma jaritve, uspešnost obrejitve ob
prvem pripustu ali osemenitvi, potek jagnjitve oziroma jaritve,
datum in vzrok izločitve.
(4) Če so pred prihodom živali na testno postajo znani
rezultati proizvodnih in drugih lastnosti, morajo biti tudi ti
podatki vključeni v dokumentacijo za zbiranje podatkov o
preizkusu živali, ki je navedena v deseti alinei prvega odstavka tega člena.
III. METODE ZA NAPOVEDOVANJE GENETSKIH
VREDNOSTI ZA ČISTOPASEMSKE PLEMENSKE OVCE IN
KOZE
13. člen
(metode za napovedovanje genetskih vrednosti za
čistopasemske plemenske ovce in koze)
(1) Napovedovanje genetskih vrednosti plemenske živali
izvajajo priznane rejske oziroma druge priznane organizacije v
živinoreji v skladu s selekcijskim programom in mora zajemati
zlasti:
– lastnosti mlečnosti pri mlečnih pasmah;
– pitovne in klavne lastnosti pri mesnih pasmah.
(2) Pri vseh usmeritvah reje se v skladu z rejskim programom napovedujejo genetske vrednosti za lastnosti plodnosti
in zunanjosti ter za vse ostale lastnosti, za katere se pri uporabljenih načinih preizkusa zbirajo informacije.
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(3) Metode za napovedovanje genetskih vrednosti morajo biti usklajene s pravili ICAR in morajo zagotavljati nepristransko vrednotenje genetskih vrednosti, na katere ne bodo
vplivali glavni dejavniki okolja in struktura podatkov. Statistični modeli za napovedovanje genetskih vrednosti morajo
biti podrobno opisani v selekcijskem programu.
(4) Pri napovedovanju genetskih vrednosti je treba navesti točnost ocenjevanja v skladu s pravili ICAR. Pri objavi
rezultatov genetskih vrednosti je treba navesti točnost ocene in datum ocenjevanja.
(5) Priznana rejska organizacija mora v skladu s svojimi
pravili zagotoviti objavo vseh genetskih posebnosti in morebitnih prirojenih napak živali, ki so vključene v testiranje v
skladu s potrjenim rejskim programom.
(6) Poleg opisa statističnega modela za napovedovanje
genetskih vrednosti mora selekcijski program vključevati tudi opis:
– strukture varianc oziroma kovarianc in potrebnih predpostavk;
– strukture agregatnega genotipa;
– postopkov odbire in razvrščanja plemenskih živali v
kakovostne razrede glede na izračunane genetske vrednosti;
– prikazovanja genetskih vrednosti, njihove objave in
interpretacije rezultatov.
14. člen
(genetsko ocenjevanje ovnov in kozlov za osemenjevanje)
(1) Pri ovnih in kozlih je treba genetsko oceniti vse
lastnosti, ki jih kot obvezne določajo pravila ICAR. Pristojne
organizacije v živinoreji iz 84. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1;
v nadaljnjem besedilu: zakon) morajo objaviti vse genetske
vrednosti v skladu z rejskim programom in genetske vrednosti za druge znane lastnosti,.
(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja za pasme, ki
se v skladu s predpisom, ki ureja biotsko raznovrstnost v
živinoreji, štejejo za ogrožene.
15. člen
(genetsko ocenjevanje ovnov in kozlov za osemenjevanje
glede lastnosti mlečnosti)
Za genetsko ocenjevanje ovnov in kozlov glede lastnosti mlečnosti se uporabijo podatki o proizvodnosti in sestavi
mleka (vsebnost maščobe in beljakovin v mleku) ter drugi
razpoložljivi podatki o genetski vrednosti za lastnosti mlečnosti.
16. člen
(genetsko ocenjevanje ovnov in kozlov za osemenjevanje
glede pitovnih in klavnih lastnosti)
(1) Ocenjevanje genetskih vrednosti ovnov in kozlov
glede pitovnih in klavnih lastnosti se opravlja po eni od
naslednjih testnih metod:
– lastna preizkušnja živali na testni postaji ali v skladu z
drugim odstavkom 4. člena tega pravilnika;
– preizkušnja sorodnikov na testni postaji ali v skladu z
drugim odstavkom 4. člena tega pravilnika;
– preizkušnja sorodnikov v pogojih reje, in sicer tako,
da se potomci razporedijo v kontrolirane črede na način, ki
omogoča primerjavo ovnov in kozlov;
– preizkušnja sorodnikov z zbiranjem podatkov v pogojih reje, ob prodaji ali v klavnicah tako, da se lahko opravi
primerjava ovnov in kozlov.
(2) Če se spremlja masa klavnega trupa, lastnosti kakovosti mesa, rast in potek jagnjitve oziroma jaritve, je treba
te in vse druge pomembne lastnosti vključiti v genetsko
oceno ovna in kozla.
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IV. ZBIRKE PODATKOV O PROIZVODNIH IN DRUGIH
LASTNOSTIH TER NAČIN IZMENJAVE PODATKOV
17. člen
(zbirke podatkov o proizvodnih in drugih lastnostih ter
način izmenjave podatkov)
(1) Organizacije v živinoreji iz 84. člena zakona so
dolžne voditi zbirke podatkov o proizvodnih in drugih lastnostih živali. Če izvajajo posamezna strokovna opravila
iz rejskega programa odobrene ali druge priznane organizacije v živinoreji, morajo zbrane podatke v skladu z rejskim programom pošiljati priznani rejski organizaciji. Zbrane podatke morajo odobrene ali druge priznane
organizacije v živinoreji arhivirati za obdobje najmanj pet
let. Za živali, vključene v rejski program, mora priznana
rejska organizacija trajno vzdrževati in voditi zbirke podatkov o izvoru, poreklu, proizvodnih in drugih lastnosti v
skladu z določili rejskega programa.
(2) Podatki, ki jih je treba zbirati v selekcijske namene, morajo biti določeni v selekcijskem programu. Če
selekcijski program predvideva tudi uporabo podatkov iz
26. člena zakona, morajo biti vključeni v izvajanje selekcijskega programa. Za potrebe izvajanja rejskega programa pri drobnici se morajo uporabljati tudi podatki, zbrani
v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo
drobnice. Temelj izvajanja selekcijskega programa so proizvodne in druge lastnosti, zbrane na načine iz 3. člena
tega pravilnika. Za izvajanje posameznih opravil iz rejskega programa (npr. izvajanje meritev, beleženje in posredovanje podatkov) morajo imeti izvajalci ustrezno merilno, laboratorijsko, programsko in strojno opremo, ki
izpolnjuje predpisane pogoje, kar mora biti opredeljeno v
rejskem programu in usklajeno s pravili ICAR.
(3) Podatki, pridobljeni v preizkusih iz 3. člena tega
pravilnika, se uporabljajo za potrebe izvajanja rejskega
programa in za vrednotenje genetskih vrednosti, analize
tujih genov, primerjalne analize med rejci, spremljanje in
analizo fenotipskih sprememb, vrednotenje učinkov selekcije ter drugo. Kadar se podatki zbirajo v okviru javne
službe v živinoreji, so v skladu s 24. členom zakona
zbirke teh podatkov last Republike Slovenije in so javno
dostopne v skladu z zakonom in zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja. V vseh drugih primerih so zbirke podatkov iz tega odstavka last priznanih
rejskih organizacij, ki vodijo rodovniške knjige, in se mora uporabnik za dostop in uporabo teh zbirk podatkov
dogovoriti z lastniki.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka morajo
biti vse navedene zbirke podatkov na voljo inšpekcijskim
službam in ministrstvu, pristojnemu za živinorejo.
V. KONČNA DOLOČBA
18. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003.
Št. 321-06-186/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0081
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Pravilnik o poreklu za čistopasemske plemenske
ovce in koze, njihovo seme, jajčne celice in
zarodke

noreji iz 86. in 98. člena zakona o živinoreji (Uradni list
RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1; v
nadaljnjem besedilu: zakon).

Na podlagi drugega odstavka 32. člena, petega odstavka 39. člena, četrtega odstavka 44. člena in tretjega
odstavka 45. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št.
18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4. člen
(vsebina zootehniškega spričevala za čistopasemske
plemenske ovce in koze)
(1) Zootehniško spričevalo za čistopasemske plemenske ovce in koze mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in naslov izdajatelja;
– ime rodovniške knjige;
– rodovniško številko živali;
– datum izdaje;
– način označevanja živali (ušesna znamka, tetoviranje, skica rovašenja,…);
– identifikacijsko oznako živali;
– ime živali (če obstaja);
– datum rojstva;
– pasmo;
– spol;
– ime in naslov rejca;
– ime in naslov lastnika;
– poreklo z navedbo rodovniških številk staršev in
starih staršev.
(2) V zootehniškem spričevalu morajo biti navedeni
rezultati s selekcijskim programom določenih lastnosti,
tekoči rezultati napovedi genetskih vrednosti živali, njenih
staršev in starih staršev v skladu s predpisom, ki ureja
metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih
lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemske plemenske ovce in koze, in pristojna organizacija, ki napoveduje genetske vrednosti.

PRAVILNIK
o poreklu za čistopasemske plemenske ovce in
koze, njihovo seme, jajčne celice in zarodke*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za popolno
in delno poreklo ter načine in metode preverjanja porekla, vsebino, obliko in pogoje za izdajo zootehniških spričeval za čistopasemske plemenske ovce in koze, njihovo
seme, jajčne celice in zarodke ter potrjevanje zootehniških spričeval.
2. člen
(popolno in delno poreklo)
(1) Popolno poreklo za čistopasemske plemenske
ovce in koze, njihovo seme, jajčne celice in zarodke
pomeni, da sta znani prvi dve generaciji prednikov.
(2) Delno poreklo za čistopasemske plemenske ovce in koze, njihovo seme, jajčne celice in zarodke pomeni, da manjka podatek o poreklu za enega od starih staršev.
3. člen
(načini in metode preverjanja porekla)
(1) Za preverjanje porekla so dovoljeni načini in znanstvene metode, ki so mednarodno priznani, in sicer:
– pregled podatkov iz zootehniške dokumentacije;
– pregled zunanjosti ovc ali koz;
– analiza krvnih skupin;
– molekularno biološke metode za analizo genoma z
najmanj 99% zanesljivostjo.
(2) Načini in metode preverjanja porekla iz prejšnjega odstavka so sestavni del rejskega programa in morajo
zagotavljati zanesljivost preverjanja porekla.
(3) Metode iz prve in druge alinee prvega odstavka
tega člena se pri preverjanju porekel obvezno uporabljajo. Z rejskim programom se določijo primeri, ko se za
preverjanje porekel obvezno uporabljajo poleg metod iz
prve in druge alinee prvega odstavka tega člena tudi
metode iz tretje oziroma četrte alinee prvega odstavka
tega člena.
(4) Preverjanje porekla iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena opravljajo organizacije v živinoreji, določene z zakonom, ki ureja živinorejo.
(5) Preverjanja porekla iz tretje in četrte alinee prvega odstavka tega člena lahko izvajajo organizacije v živi-

* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije
90/258/EGS, UL L 145

5. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za čistopasemske
plemenske ovce in koze)
(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:
– v zootehniškem spričevalu, ki ga določa priloga 1,
ki je sestavni del tega pravilnika, ali
– v dokumentih, ki spremljajo čistopasemske plemenske ovce in koze.
(2) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka
mora pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega člena z naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v 1.
členu Odločbe Komisije 90/258/EGS.«.
6. člen
(zootehniško spričevalo za seme čistopasemskih
plemenskih ovnov in kozlov)
Zootehniško spričevalo za seme čistopasemskih plemenskih ovnov in kozlov mora vsebovati:
– vse podatke, določene v 4. členu tega pravilnika,
za ovna ali kozla, ki je dal seme;
– podatke, ki omogočajo identifikacijo semena, podatke o odvzemu semena, datum odvzema, naslov in ime
organizacije, kjer je bilo seme odvzeto, ter naslov prejemnika.
7. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za seme
čistopasemskih plemenskih ovnov in kozlov)
(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:
– v zootehniškem spričevalu, ki ga določa priloga 2,
ki je sestavni del tega pravilnika, ali
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– v dokumentih, ki spremljajo seme čistopasemskih
plemenskih ovnov in kozlov.
(2) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka mora pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona
potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega
člena z naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti
dokumenti vsebujejo podatke, navedene v 3. členu Odločbe Komisije 90/258/EGS.«.
8. člen
(zootehniško spričevalo za jajčne celice čistopasemskih
plemenskih ovc in koz)
(1) Zootehniško spričevalo za jajčne celice čistopasemskih plemenskih ovc in koz mora vsebovati:
– vse podatke, določene v 4. členu tega pravilnika,
za ovco ali kozo dajalko;
– podatke, ki omogočajo identifikacijo jajčnih celic,
podatke o odvzemu jajčnih celic, datum odvzema, naslov
in ime organizacije, kjer so bila jajčne celice odvzete, ter
naslov prejemnika.
(2) V zootehniškem spričevalu mora biti navedeno, če
je v slamici več kot ena jajčna celica. Vse jajčne celice
morajo imeti isto poreklo.
9. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za jajčne celice
čistopasemskih plemenskih ovc in koz)
(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:
– v zootehniškem spričevalu, ki ga določa priloga 3,
ki je sestavni del tega pravilnika, ali
– v dokumentih, ki spremljajo jajčne celice čistopasemskih plemenskih ovc in koz.
(2) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka mora pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona
potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega
člena z naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti
dokumenti vsebujejo podatke, navedene v 5. členu Odločbe Komisije 90/258/EGS.«.
10. člen
(zootehniško spričevalo za zarodke čistopasemskih
plemenskih ovc in koz)
(1) Zootehniško spričevalo za zarodke čistopasemskih plemenskih ovc in koz mora vsebovati:
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– vse podatke, določene v 4. členu tega pravilnika,
za plemenico dajalko in ovna ali kozla, katerega seme je
bilo uporabljeno za oploditev,
– podatke, ki omogočajo identifikacijo zarodkov, podatke o osemenitvi ali oploditvi, datum odvzema, naslov
in ime organizacije, kjer so bili zarodki odvzeti, ter naslov
prejemnika.
(2) V zootehniškem spričevalu mora biti navedeno,
če je v slamici več kot en zarodek. Vsi zarodki morajo
imeti isto poreklo.
11. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za zarodke
čistopasemskih plemenskih ovc in koz)
(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:
– v zootehniškem spričevalu, ki ga določa priloga 4,
ki je sestavni del tega pravilnika, ali
– v dokumentih, ki spremljajo zarodke čistopasemskih plemenskih ovc in koz.
(2) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka
mora pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega člena z naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v 7.
členu Odločbe Komisije 90/258/EGS.«.
12. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003, določbe drugega odstavka 5. člena, drugega odstavka
7. člena, drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka
11. člena tega pravilnika pa se začnejo uporabljati z dnem
pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 321-06-184/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0051
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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4249.

Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih
organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško
knjigo za čistopasemske plemenske ovce in
koze

Na podlagi četrtega odstavka 87. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in
110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

PRAVILNIK
o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki
vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za
čistopasemske plemenske ovce in koze*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za priznanje
rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za čistopasemske plemenske ovce in koze (v nadaljnjem
besedilu: rejska organizacija).
2. člen
(pravna-organizacijska oblika)
(1) Rejska organizacija izkaže pravno-organizacijsko
obliko, ki ji omogoča samostojno nastopanje v pravnem
prometu:
– z izpiskom iz sodnega registra, če je gospodarska
družba, samostojni podjetnik posameznik, zadruga ali pravna oseba javnega prava;
– z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi pravne osebe javnega prava, kadar zakon ne določa, da se vpiše v
sodni register;
– z izpiskom iz uradnega registra ali evidence, v katero
je vpisana, če je pravna oseba zasebnega prava;
– z izpiskom iz vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčni upravi Republike Slovenije, če je samostojni podjetnik posameznik.
(2) Z izpiskom, z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi
iz prejšnjega odstavka rejska organizacija hkrati izkaže tudi,
da lahko opravlja dejavnosti iz rejskega programa.
3. člen
(organiziranost rejske organizacije)
(1) Organiziranost rejske organizacije mora zagotavljati
izvajanje zlasti naslednjih nalog:
– pripravo in izvajanje rejskega programa;
– spremljanje, merjenje in preizkušanje proizvodnih lastnosti ovc ali koz;
– vrednotenje ter interpretacijo rezultatov in napovedovanje genetskih vrednosti;
– vodenje rodovniške knjige za čistopasemske plemenske ovce in koze;
– zadostno število plemenskih ovnov oziroma kozlov.
(2) Rejska organizacija mora imenovati strokovni svet,
ki daje mnenja in predloge o strokovnih vprašanjih iz prejšnjega odstavka. Strokovni svet sprejme pravila o načinu
delovanja. Kadar priznana rejska organizacija ne izvaja vseh
nalog iz rejskega programa sama in določene naloge v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo, prenese na za to usposobljene izvajalce, morajo biti v strokovni svet imenovani
tudi predstavniki teh izvajalcev.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije
90/254/EGS, UL L 145
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4. člen
(kadrovski pogoji)
Rejska organizacija mora izpolnjevati naslednje kadrovske pogoje:
– imeti usposobljenega strokovnjaka, odgovornega za izvajanje rejskega programa, ki izpolnjuje pogoje iz 101. člena
zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon), ki ima
najmanj univerzitetno izobrazbo s področja kmetijstva – smer
zootehnika ter najmanj pet let delovnih izkušenj s področja
selekcije živali;
– delavci, ki opravljajo posamezne strokovne naloge iz
rejskega programa, morajo za te naloge izpolnjevati pogoje iz
101. člena zakona.
5. člen
(tehnični pogoji)
Rejska organizacija mora izpolnjevati naslednje tehnične
pogoje:
– imeti prostor, ki zagotavlja opravljanje strokovnih nalog
za izvajanje rejskega programa ter vodenje in shranjevanje
potrebne dokumentacije;
– imeti strojno in programsko opremo, ki omogoča izvajanje nalog rejskega programa in ustrezno povezanost v domače
in mednarodne informacijske sisteme v živinoreji v skladu s
postopki, navodili, priporočili in standardi za preizkuse in vrednotenje proizvodnih lastnosti ovc ali koz, ki jih sprejme mednarodna organizacija za kontrolo proizvodnosti živali (ICAR), ter
so dostopni in na vpogled na ministrstvu, pristojnem za živinorejo;
– razpolagati s tehničnimi pripomočki, ki omogočajo učinkovito merjenje in ugotavljanje lastnosti ovc ali koz, ki so določene z rejskim programom;
– imeti opremo za merjenje proizvodnih lastnosti, genetske analize in ugotavljanje oziroma preverjanje porekla ovc in
koz, kadar to določa rejski program;
– zagotavljati vodenje predpisanih evidenc, registrov in
drugih zbirk podatkov s področja označevanja, rodovništva,
razmnoževanja ovc in koz, odbire in testiranja, prometa s plemenskim materialom in drugih predpisanih evidenc ter izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov z njenega področja
in območja delovanja v skladu s potrjenim rejskim programom.
6. člen
(kontrola in registriranje porekel)
Rejska organizacija mora za izpolnjevanje pogoja kontrole in registriranja porekel, ki ga določa zakon:
– sprejeti strokovna pravila za kontrolo in registriranje porekel;
– imeti informacijski sistem, ki omogoča sestavljanje in
kontrolo porekel, usklajen z mednarodno primerljivimi informacijskimi sistemi na tem področju;
– imeti izdelane postopke in metode za vodenje rodovniške knjige, ki omogočajo ugotavljanje, kontrolo in registriranje
porekel.
7. člen
(velikost črede plemenskih ovc ali koz)
Rejska organizacija mora zagotoviti, da:
– razpolaga z zadostnim številom čistopasemskih plemenskih ovc in koz posameznih pasem, ki zagotavlja izvajanje
rejskega programa za to pasmo. To dokaže s podatki o velikosti čred plemenskih ovc ali koz po posameznih lokacijah, z
navedbo identifikacijske številke kmetijskega gospodarstva
(KMG-MID), in o lastnikih ovc ali koz v skladu z rejskim programom ter s podpisanimi izjavami lastnikov ovc ali koz o sodelovanju v rejskem programu;
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– velikost črede plemenskih ovc ali koz zagotavlja
ohranjanje pasme;
– z izbiro ustreznih plemenskih ovnov ali kozlov koeficient sorodstva med partnerjema ne presega meje, ki je
določena s selekcijskim programom v skladu s 55. členom zakona.
8. člen
(uporaba proizvodnih podatkov ovc ali koz)
Rejska organizacija mora zagotavljati uporabo proizvodnih podatkov ovc ali koz, potrebnih za izvajanje rejskega programa tako, da:
– izvaja meritve gospodarsko pomembnih lastnosti,
ki jih vključuje selekcijski program;
– napoveduje genetsko vrednost v skladu s predpisom, ki ureja metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemske plemenske ovce in
koze;
– ima izdelane sisteme za zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov, ki se uporabljajo pri vrednotenju in
ocenjevanju ovc ali koz za izboljšanje, selekcijo in ohranjanje pasme.
9. člen
(strokovna pravila)
Rejska organizacija mora sprejeti naslednja strokovna pravila:
– za identifikacijo in registracijo drobnice, ki zagotavljajo njihovo enotno označevanje na območju Republike
Slovenije;
– o načinu reje čistopasemskih plemenskih ovc in
koz, ki so vključene v rejski program;
– za vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v
posamezne razdelke rodovniške knjige v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za vpis čistopasemskih plemenskih
ovc in koz v rodovniško knjigo;
– za določanje lastnosti pasem oziroma populacij, ki
jih zajema rodovniška knjiga, za opredelitev rejskih ciljev
ter za uporabo proizvodnih podatkov, na osnovi katerih se
lahko ocenjuje in razvršča ovce ali koze;
– za podrobnejšo razdelitev rodovniške knjige, če so
za vpis plemenskih ovc in koz določeni različni pogoji ali
postopki.
10. člen
(načelo nediskriminacije)
Rejska organizacija mora sprejeti pravila, s katerimi je
zagotovljeno izvajanje načela nediskriminacije v skladu z
zakonom.
11. člen
(vloga za priznanje)
Rejska organizacija mora za priznanje vložiti vlogo s
predpisanimi prilogami na ministrstvo, pristojno za živinorejo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Vloga za priznanje mora poleg sestavin iz 90. člena zakona vsebovati tudi
naslednje priloge:
– opis posamezne pasme z opisom lastnosti zunanjosti in z barvnim slikovnim materialom;
– dokazilo o pravno-organizacijski obliki iz drugega
odstavka 2. člena tega pravilnika;
– dokazilo o imenovanju strokovnega sveta iz 3. člena tega pravilnika,
– poimenski seznam vseh zaposlenih oseb v rejski
organizaciji iz 4. člena tega pravilnika s specifikacijo strokovne izobrazbe in tehničnega znanja, izpopolnjevanja in
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izkušenj s področja priznanja ter dokazila o izpolnjevanju
pogojev iz 101. člena zakona;
– dokazilo o zaposlitvi oseb iz prejšnje alinee;
– opis izpolnjevanja tehničnih pogojev iz 5. člena
tega pravilnika;
– kopijo strokovnih pravil iz 6. in 9. člena tega pravilnika;
– podatke o velikosti črede plemenskih ovc ali koz
in kopije podpisanih izjav iz prve alinee 7. člena tega
pravilnika;
– kopije dokazil iz 10. in 12. člena tega pravilnika.
12. člen
(dokazila o izvajanju nalog)
(1) Če opravlja priznana rejska organizacija vse naloge iz rejskega programa sama, mora k vlogi priložiti
dokazila, določena s predpisom, ki ureja pogoje za odobritev organizacij oziroma priznanje drugih organizacij pri
drobnici.
(2) Kadar izvajajo za potrebe rejske organizacije posamezna strokovna opravila rejskega programa odobrene
oziroma druge priznane organizacije v živinoreji, je potrebno vlogi za priznanje priložiti tudi veljavne pogodbe o
medsebojnem sodelovanju za izvajanje nalog iz rejskega
programa.
13. člen
(vpis v seznam)
Rejska organizacija se po priznanju vpiše v seznam
priznanih rejskih organizacij pri ministrstvu. Pri vpisu se
navedejo najmanj naslednji podatki:
– ime in sedež rejske organizacije;
– številka in datum odločbe o priznanju rejske organizacije;
– področje in območje delovanja;
– obdobje veljavnosti priznanja.
14. člen
(obveščanje Komisije Evropske unije)
(1) Ministrstvo obvesti Komisijo Evropske unije in
države članice Evropske unije o priznanju rejske organizacije za določeno pasmo oziroma o priznanju rejske
organizacije za določeno pasmo, za katero že obstaja
priznana rejska organizacija.
(2) Ministrstvo obvesti Komisijo Evropske unije tudi
o zavrnitvi vloge za priznanje nove rejske organizacije za
določeno pasmo, za katero že obstaja priznana rejska
organizacija, in bi priznanje nove rejske organizacije ogrozilo obstoj pasme ali izvajanje rejskega programa že obstoječe rejske organizacije.
15. člen
(prehodna določba)
Do uveljavitve predpisa, ki ureja obvezne vsebine in
najmanjši obseg strokovnega izpopolnjevanja ter postopke in načine preizkusov in preverjanja znanja, iz 101.
člena zakona, se šteje, da so fizične osebe, ki izvajajo
strokovne naloge iz prvega odstavka 101. člena zakona,
ustrezno usposobljene, če so opravljale te naloge najmanj dve leti pred uveljavitvijo tega pravilnika. Prav tako
se šteje, da so fizične osebe, ki izvajajo strokovne naloge
iz drugega odstavka 101. člena zakona, ustrezno usposobljene, če so opravljale te naloge najmanj tri leta pred
uveljavitvijo tega pravilnika.
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16. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003, določba drugega odstavka 14. člena tega pravilnika pa se začne
uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski
uniji.
Št. 321-06-182/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0086
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4250.

Pravilnik o zootehniških standardih za
čistopasemske plemenske ovce in koze

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena, četrtega odstavka 36. člena in drugega odstavka 44. člena zakona o
živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in
110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

PRAVILNIK
o zootehniških standardih za čistopasemske
plemenske ovce in koze*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa zootehniške standarde za čistopasemske plemenske ovce in koze, njihovo seme, jajčne celice in zarodke.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. čistopasemska plemenska ovca ali koza je vsaka
žival vrste ovca ali koza, ki izpolnjuje pogoje za plemensko
ovco ali kozo v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo, in
katere starši in stari starši so vpisani v rodovniški knjigi iste
pasme ter je sama vpisana v rodovniško knjigo;
2. rodovniška številka je vpisna številka živali v rodovniško knjigo čistopasemskih plemenskih ovc ali koz in v Republiki Sloveniji ni ponovljiva;
3. identifikacijska oznaka je neponovljiva številka, dodeljena v skladu s predpisom o identifikaciji in registraciji
drobnice.
II. RODOVNIŠKA KNJIGA
3. člen
(rodovniška knjiga)
(1) Rodovniško knjigo vodi priznana rejska organizacija
iz 86. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02,
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta
89/361/EGS, UL L 153
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110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Pri reji drobnice se vodijo rodovniške knjige za
čistopasemske plemenske ovce in koze in izvorne rodovniške knjige za avtohtone pasme ovc in koz; te knjige morajo
imeti ime.
4. člen
(rodovniška knjiga za čistopasemske plemenske ovce in
koze)
(1) V rodovniško knjigo za čistopasemske plemenske
ovce in koze (v nadaljnjem besedilu: rodovniška knjiga) se
vpišejo čistopasemske plemenske ovce in koze določene
pasme z navedbo njihovih prednikov, v skladu s predpisom,
ki ureja pogoje za vpis v rodovniško knjigo.
(2) Rodovniška knjiga se vodi za posamezno pasmo
čistopasemskih plemenskih ovc in koz ter je glede na njihove značilnosti razdeljena na glavni del z razdelki in dodatni
del z razdelki.
(3) V glavni del rodovniške knjige so vpisane čistopasemske plemenske ovce in koze, ki izpolnjujejo predpisane
pogoje za vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v
rodovniško knjigo in pogoje iz potrjenega rejskega programa.
(4) V dodatni del rodovniške knjige so vpisane ostale
plemenske ovce in koze v skladu s predpisanimi pogoji in v
skladu s pogoji iz potrjenega rejskega programa.
5. člen
(vsebina rodovniške knjige)
Rodovniška knjiga mora vsebovati zlasti naslednje rubrike oziroma podatke:
– ime rodovniške knjige;
– rodovniško številko živali;
– načini označevanja;
– identifikacijsko oznako živali;
– datum rojstva;
– pasmo;
– spol;
– identifikacijsko oznako očeta;
– identifikacijsko oznako matere;
– ime rejca živali;
– naslov rejca živali;
– ime lastnika živali;
– naslov lastnika živali;
– datum prodaje;
– ime kupca živali;
– naslov kupca živali;
– datum izločitve;
– vzrok izločitve.
6. člen
(izvorna rodovniška knjiga za slovenske avtohtone pasme
ovc in koz)
(1) Izvorna rodovniška knjiga za slovenske avtohtone
pasme ovc in koz (v nadaljnjem besedilu: izvorna rodovniška knjiga) mora vsebovati podatke iz prejšnjega člena in
podatke o starih starših ter mora biti usklajena z določili
4. člena tega pravilnika.
(2) Za slovenske avtohtone pasme ovc in koz vodi za
posamezno pasmo izvorno rodovniško knjigo priznana rejska organizacija iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika
(v nadaljnjem besedilu: priznana rejska organizacija). Za
vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v glavni del
izvorne rodovniške knjige morajo biti znani podatki o poreklu vsaj dveh generacij, ostale plemenske ovce in koze pa
se vpišejo v dodatni del izvorne rodovniške knjige. Priznana
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rejska organizacija, ki vodi izvorno rodovniško knjigo, v
rejskem programu določi postopke odbire, meritve proizvodnih lastnosti in druge pogoje za vpis avtohtonih pasem čistopasemskih plemenskih ovc in koz v izvorno rodovniško knjigo.
(3) Druge rejske organizacije, ki vodijo rodovniško
knjigo za določeno avtohtono pasmo ovc in koz, za katero se že vodi izvorna rodovniška knjiga, morajo upoštevati vsa navodila za vodenje izvorne rodovniške knjige priznane rejske organizacije.

Uradni list Republike Slovenije
V. KONČNA DOLOČBA
11. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003, določba 8. člena tega pravilnika pa se začne uporabljati z
dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 321-06-181/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0033
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

III. MEŠANO SEME
7. člen
(mešano seme)
Uporaba mešanega semena je dovoljena le v skladu
z rejskim programom in kadar so potomci namenjeni samo za pitanje.

4251.
IV. POGOJI ZA PROMET S ČISTOPASEMSKIM
PLEMENSKIM MATERIALOM
8. člen
(pogoji za promet s čistopasemskimi plemenskimi
ovcami in kozami)
Priznane rejske organizacije morajo na zahtevo rejca
vpisati čistopasemske plemenske ovce in koze, ki izvirajo
iz držav članic Evropske unije, v svojo rodovniško knjigo,
če izpolnjujejo pogoje iz 10. člena tega pravilnika.
9. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za čistopasemski
plemenski material)
(1) Organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona izda
zootehniško spričevalo za čistopasemski plemenski material lastniku živali na njegovo zahtevo.
(2) Podrobnejši pogoji za izdajo zootehniških spričeval iz prejšnjega odstavka se določijo v skladu s predpisom, ki ureja poreklo za čistopasemske plemenske ovce
in koze.
(3) Čistopasemski plemenski material je lahko v prometu le, če je predpisano označen in če je zanj izdano
zootehniško spričevalo v skladu zakonom ter s prvim in
drugim odstavkom tega člena.
10. člen
(izpolnjevanje drugih pogojev čistopasemskega
plemenskega materiala v prometu)
Čistopasemski plemenski material v prometu mora
poleg pogojev, ki so določeni z zakonom in tem pravilnikom, izpolnjevati tudi pogoje po predpisih, ki urejajo:
– metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in
drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih
vrednosti za čistopasemske plemenske ovce in koze;
– priznavanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za čistopasemske plemenske
ovce in koze;
– poreklo za čistopasemske plemenske ovce in koze, njihovo seme, jajčne celice in zarodke;
– vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v rodovniško knjigo.
– identifikacijo in registracijo drobnice.

Pravilnik o pogojih za vpis čistopasemskih
plemenskih ovc in koz v rodovniško knjigo

Na podlagi četrtega odstavka 36. člena, drugega odstavka 52. člena in sedmega odstavka 104. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–
ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o pogojih za vpis čistopasemskih plemenskih ovc
in koz v rodovniško knjigo*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa natančnejše pogoje za odbiro, ocenjevanje in priznavanje čistopasemskih plemenskih ovc in
koz, pogoje za vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v
rodovniško knjigo in razdelitev rodovniške knjige.
2. člen
(odbira, ocenjevanje in priznavanje)
Za odbiro, ocenjevanje in priznavanje čistopasemskih
plemenskih ovc in koz morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– označeni morajo biti v skladu s predpisi, ki urejajo
označevanje drobnice;
– morajo imeti znano poreklo;
– njihovi starši morajo izpolnjevati s selekcijskim programom določene pogoje glede proizvodnih lastnosti in genetskih vrednosti;
– zunanjost mora ustrezati lastnostim pasme ali populacije v skladu z rejskim programom;
– ne smejo imeti prirojenih napak;
– proizvodne lastnosti morajo biti v skladu z rejskim
programom, s katerim je določena tudi minimalna in maksimalna starost oziroma telesna masa ob odbiri;
– imeti morajo ovrednoteno genetsko vrednost v skladu s selekcijskim programom.
3. člen
(pogoji za vpis v glavni del rodovniške knjige)
Čistopasemske plemenske ovce in koze morajo za vpis
v glavni del rodovniške knjige za določeno pasmo izpolnjevati naslednje pogoje:
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije
90/255/EGS, UL L 145
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– izvirati morajo od staršev in starih staršev vpisanih
v rodovniško knjigo iste pasme (popolno poreklo);
– označene morajo biti v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje drobnice, in v skladu z rejskim programom;
– njihova porekla morajo biti v skladu s predpisom,
ki ureja poreklo za čistopasemsko plemensko drobnico.
4. člen
(pogoji za vpis v razdelke glavnega dela rodovniške
knjige)
Glavni del rodovniške knjige je lahko razdeljen v več
razdelkov. Z rejskim programom morajo biti določeni pogoji za vpis ovc ali koz v posamezne razdelke glavnega
dela rodovniške knjige. Samo čistopasemske plemenske
ovce in koze, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena,
se v skladu s temi pogoji vpišejo v enega od razdelkov
glavnega dela rodovniške knjige.
5. člen
(pogoji za vpis ženskih živali v razdelke dodatnega dela
rodovniške knjige)
(1) Priznana rejska organizacija, ki vodi rodovniško
knjigo, lahko odloči, da se ženske živali, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev za vpis v glavni del rodovniške
knjige po 3. členu tega pravilnika, vpišejo v razdelke
dodatnega dela rodovniške knjige, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– ob rojstvu morajo biti označene v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo drobnice;
– po oceni zunanjosti morajo ustrezati osnovnim značilnostim pasme;
– njihove proizvodne lastnosti morajo presegati minimalne vrednosti za lastnosti, ki so določene z rejskim
programom.
(2) Ne glede na določbe iz druge in tretje alinee
prejšnjega odstavka se lahko žensko žival, ki pripada
določeni pasmi, vpiše v razdelke dodatnega dela rodovniške knjige tudi, če njen izvor ni znan ali če je žival
rezultat programa križanja, ki ga je odobrila priznana rejska organizacija; takšen vpis je dovoljen le, če tako določa rejski program.

Št.

– proizvodne lastnosti morajo presegati minimalne
vrednosti za lastnosti, ki so določene z rejskim programom.
8. člen
(vpis čistopasemskih ovc ali koz iz druge države članice
Evropske unije)
Kadar ima glavni del rodovniške knjige več razdelkov, se čistopasemske plemenske ovce in koze iz druge
države članice Evropske unije vpiše v razdelek, za katerega izpolnjuje s tem pravilnikom predpisane pogoje za
vpis.
9. člen
(vpis v rodovniško knjigo za čistopasemske plemenske
ovce in koze)
Priznana rejska organizacija lahko vpiše čistopasemske plemenske ovce ali koze v rodovniško knjigo, če so
izpolnjeni pogoji, določeni:
– z rejskim programom,
– s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za
čistopasemske plemenske ovce in koze in,
– s tem pravilnikom.
10. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003, določba 8. člena tega pravilnika pa se začne uporabljati z
dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 321-06-183/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0058
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4252.
6. člen
(vpis ženske živali v glavni del rodovniške knjige)
Ženska žival, katere mati in materina mati sta vpisani
v razdelek dodatnega dela rodovniške knjige v skladu s
prvim odstavkom prejšnjega člena in katere oče in oba
stara očeta sta vpisana v glavni del rodovniške knjige v
skladu s 3. členom tega pravilnika, se šteje za čistopasemsko žensko žival in se vpiše v glavni del rodovniške
knjige, kot je določeno v 3. členu tega pravilnika.
7. člen
(vpis moških živali v dodatni del rodovniške knjige)
Priznana rejska organizacija, ki vodi izvorno rodovniško knjigo, lahko določi, da je moška žival, ki pripada
pasmam belokranjska pramenka, bovška ovca, istrska
pramenka in drežniška koza in ne izpolnjuje pogojev iz 3.
člena tega pravilnika, lahko vpisana v dodatni del rodovniške knjige, če tako določa rejski program za te pasme
in izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je ob rojstvu označena v skladu s predpisom, ki
ureja identifikacijo in registracijo drobnice;
– da po oceni zunanjosti ustreza osnovnim značilnostim pasme;
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Pravilnik o sprejetju čistopasemskih plemenskih
ovc in koz za pleme

Na podlagi drugega odstavka 32. člena, tretjega odstavka 37. člena, četrtega odstavka 44. člena, četrtega
odstavka 61. člena in tretjega odstavka 103. člena zakona
o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in
110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

PRAVILNIK
o sprejetju čistopasemskih plemenskih ovc in
koz za pleme*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa sprejetje čistopasemskih ovc ali
koz za pleme ter sprejetje čistopasemskih ovnov ali kozlov
za pripust oziroma osemenjevanje in uporabo semena čistopasemskih ovnov in kozlov.
* Ta pravilnik vsebinsko
90/257/EGS, UL L 145

povzema

Direktivo

Sveta
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2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. čistopasemska plemenska ovca ali koza je vsaka
žival vrste ovca ali koza, ki izpolnjuje pogoje za plemenske živali v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo, in katere starši in stari starši so vpisani v rodovniški knjigi iste
pasme ter je sama vpisana v rodovniško knjigo;
2. sprejetje za pleme pomeni odbiro, ocenjevanje in
vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v rodovniško
knjigo v skladu s predpisom, ki ureja vpis čistopasemskih
plemenskih ovc in koz v rodovniško knjigo.
3. člen
(sprejetje za pleme)
(1) V Republiki Sloveniji je ob upoštevanju predpisov
o zdravstvenem varstvu živali, na podlagi zakona, ki ureja
živinorejo, predpisa, ki ureja pogoje za vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v rodovniško knjigo, predpisa, ki ureja zootehniške standarde za čistopasemske plemenske ovce in koze, tega pravilnika in drugih predpisov,
izdanih na podlagi zakona, ki ureja živinorejo, dovoljen
promet s čistopasemskim plemenskim materialom.
(2) V skladu s prejšnjim odstavkom je v Republiki
Sloveniji dovoljeno:
– sprejetje čistopasemskih ovc in koz za pleme in
uporabljati njihove jajčne celice in zarodke;
– sprejetje čistopasemskih ovnov in kozlov za pripust in osemenjevanje;
– uporabljati seme čistopasemskih ovnov in kozlov v
skladu z določili 4. člena tega pravilnika.
4. člen
(uporaba čistopasemskih plemenskih ovnov in kozlov ter
njihovega semena)
(1) V Republiki Sloveniji je dovoljeno osemenjevanje
s semenom čistopasemskih plemenskih ovnov in kozlov,
kadar je za te živali izdan zootehniški dokument o priznavanju plemenskega ovna ali kozla v skladu s 6. členom
tega pravilnika ter 43., 44., 63. in 64. členom zakona o
živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in
110/02–ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon) in na podlagi preizkusa proizvodnih lastnosti in napovedi genetske
vrednosti v skladu s predpisom, ki ureja metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter
metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemske plemenske ovce in koze.
(2) V Republiki Sloveniji je dovoljen preizkus čistopasemskih ovnov in kozlov oziroma uporaba njihovega
semena v obsegu, ki je potreben, da organizacije iz 84.
člena zakona opravijo preizkuse v skladu s predpisom, ki
ureja metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in
drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih
vrednosti za čistopasemske plemenske ovce in koze
(Odločba Komisije 90/256/EGS).
(3) V Republiki Sloveniji je dovoljena uporaba čistopasemskih ovnov in kozlov za osemenjevanje ali uporaba
njihovega semena, če so bili ti ovni in kozli sprejeti za
osemenjevanje v Republiki Sloveniji oziroma v drugi državi
članici Evropske unije (Odločba Komisije 90/256/EGS).
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(4) Na območju Republike Slovenije se lahko uporabljajo samo tisti čistopasemski ovni in kozli ali njihovo
seme, ki imajo znano poreklo.
5. člen
(promet s plemenskim materialom)
Seme ovnov ali kozlov, jajčne celice in zarodke smejo odvzemati, obdelovati, shranjevati in dajati v promet le
pristojne organizacije iz 96. člena zakona v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu živali in v skladu s 44., 61.,
62., 63. in 64. členom zakona.
6. člen
(zootehniški dokument o priznavanju plemenskega ovna
ali kozla)
(1) Priznana rejska organizacija mora v skladu s potrjenim rejskim programom izvajati odbiro, ocenjevanje in
priznavanje plemenskih ovnov ali kozlov za uporabo na
pripustnih postajah oziroma na osemenjevalnih središčih
ter plemenskih ovnov ali kozlov, ki se v skladu z rejskim
programom uporabljajo za pripust znotraj kmetijskega gospodarstva, ki je vključeno v rejski program.
(2) Za potrebe izvajanja prejšnjega odstavka se v
rejskem programu podrobneje določi:
– postopek in pogostnost odbire;
– pogoje za razvrščanje plemenskih ovnov ali kozlov
v kakovostne razrede;
– obdobje za katerega se plemenski ovni ali kozli
priznavajo;
– način poročanja v skladu z 61. členom zakona;
– način javne objave seznamov priznanih plemenskih ovnov ali kozlov.
(3) Rejska organizacija o vsaki odbiri plemenskih
ovnov ali kozlov vodi zapisnik in v skladu z zakonom, ki
ureja živinorejo, izda zootehniški dokument o priznavanju
plemenskega ovna ali kozla na obrazcu, ki je kot priloga
sestavni del tega pravilnika.
(4) Rejska organizacija mora ministrstvu, pristojnemu za živinorejo, skupaj s poročilom iz 94. člena zakona
predložiti kot prilogo tudi seznam priznanih plemenskih
ovnov ali kozlov.
7. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha
uporabljati odredba o izvajanju letnega ocenjevanja odbire in priznavanja plemenjakov v naravnem pripustu v delu, ki ureja ocenjevanje, odbiro in priznavanje ovnov in
kozlov (Uradni list RS, št. 16/99, 43/00, 33/01, 59/99,
42/00 in 7/01).
8. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003.
Št. 321-06-169-2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0043
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Pravilnik o zootehniških standardih za
plemenske prašiče

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena, četrtega
odstavka 36. člena in drugega odstavka 44. člena (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 –
ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o zootehniških standardih za plemenske prašiče*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa zootehniške standarde za plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. plemenski prašiči so čistopasemski ali hibridni plemenski prašiči;
2. čistopasemski plemenski prašič je vsaka domača
žival vrste prašič (Sus scrofa domesticus), ki izpolnjuje pogoje za plemenske prašiče v skladu z zakonom, ki ureja
živinorejo, in katere starši in stari starši so vpisani v rodovniški knjigi iste pasme ter je sama vpisana v rodovniško knjigo;
3. hibridni plemenski prašič je vsaka domača žival vrste prašič, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
a) da je potomec načrtnega križanja:
– med čistopasemskimi plemenskimi prašiči različnih
pasem ali linij;
– med prašiči, ki so sami potomci križanja različnih
pasem ali linij;
– ali med čistopasemskimi prašiči in prašiči iz prve ali
druge alinee te točke;
b) da je vpisan v register hibridnih plemenskih prašičev;
4. rodovniška številka je vpisna številka prašiča v rodovniško knjigo čistopasemskih plemenskih prašičev in v
Republiki Sloveniji ni ponovljiva;
5. identifikacijska oznaka je sestavljena iz rodovniške
številke matere in zaporedne številke pujska.
II. RODOVNIŠKA KNJIGA IN REGISTER
3. člen
(rodovniška knjiga)
(1) Rodovniško knjigo vodi priznana rejska organizacija
iz 86. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02,
110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) V prašičereji se vodijo rodovniške knjige za čistopasemske plemenske prašiče, izvorne rodovniške knjige za
avtohtone pasme domačih prašičev in registri za hibridne
plemenske prašiče; te knjige oziroma registri morajo imeti
ime.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta
88/661/EGS, UL L 382
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4. člen
(rodovniška knjiga za čistopasemske plemenske prašiče)
(1) V rodovniško knjigo za čistopasemske plemenske
prašiče (v nadaljnjem besedilu: rodovniška knjiga) se vpišejo čistopasemski plemenski prašiči določene pasme z navedbo njihovih prednikov, v skladu s predpisom, ki ureja
pogoje za vpis v rodovniško knjigo.
(2) Rodovniška knjiga se vodi za vsako pasmo čistopasemskih plemenskih prašičev in je glede na njihove značilnosti razdeljena na glavni del z razdelki in dodatni del z
razdelki.
(3) V glavni del rodovniške knjige so vpisani čistopasemski plemenski prašiči, ki izpolnjujejo predpisane pogoje
za vpis čistopasemskih plemenskih prašičev v rodovniško
knjigo in pogoje iz potrjenega rejskega programa.
(4) V dodatni del rodovniške knjige se vpišejo plemenski prašiči, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka,
v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za vpis čistopasemskih plemenskih prašičev v rodovniško knjigo in v skladu s
pogoji iz potrjenega rejskega programa.
5. člen
(vsebina rodovniške knjige)
Rodovniška knjiga mora vsebovati zlasti naslednje rubrike oziroma podatke:
– ime rodovniške knjige;
– rodovniško številko živali;
– identifikacijsko oznako živali;
– način označevanja;
– datum rojstva;
– pasmo;
– spol;
– identifikacijsko oznako očeta;
– identifikacijsko oznako matere;
– ime rejca živali;
– naslov rejca živali;
– ime lastnika živali;
– naslov lastnika živali;
– genski test, za priznane plemenjake obvezno, za
ostale živali, če obstaja;
– datum prodaje;
– ime kupca živali;
– naslov kupca živali;
– datum izločitve;
– vzrok izločitve.
6. člen
(izvorna rodovniška knjiga za slovenske avtohtone pasme
prašičev)
(1) Izvorna rodovniška knjiga za slovenske avtohtone
pasme prašičev (v nadaljnjem besedilu: izvorna rodovniška
knjiga) mora vsebovati podatke iz prejšnjega člena in podatke o starih starših ter se mora voditi v skladu z določili 4.
člena tega pravilnika.
(2) Za slovenske avtohtone pasme prašičev vodi za posamezno pasmo izvorno rodovniško knjigo priznana rejska
organizacija iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika (v
nadaljnjem besedilu: priznana rejska organizacija). Za vpis
plemenskih prašičev v glavni del izvorne rodovniške knjige
morajo biti znani podatki o poreklu vsaj treh generacij, ostali
plemenski prašiči pa se vpišejo v dodatni del izvorne rodovniške knjige. Priznana rejska organizacija, ki vodi izvorno rodovniško knjigo, v rejskem programu določi postopke odbire,
meritve proizvodnih lastnosti in druge pogoje za vpis avtohtonih pasem prašičev v izvorno rodovniško knjigo.
(3) Druge rejske organizacije, ki vodijo rodovniško knjigo za določeno avtohtono pasmo prašičev, za katero se že
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vodi izvorna rodovniška knjiga, morajo upoštevati vsa navodila za vodenje izvorne rodovniške knjige od priznane rejske
organizacije.
7. člen
(register hibridnih plemenskih prašičev)
(1) Register hibridnih plemenskih prašičev (v nadaljnjem besedilu: register) je rodovniška knjiga za hibridne
plemenske prašiče, in je vsaka knjiga, datoteka, elektronski
medij ali drug pisni dokument, v katerega se vpišejo hibridni
plemenski prašiči, ki izpolnjujejo z rejskimi programi določene pogoje ter so odbrani za razmnoževanje.
(2) Register vodi priznana rejska organizacija.
8. člen
(oblika registra)
(1) Register je glede na genotip ali linijo in značilnosti
hibridnih plemenskih prašičev razdeljen na glavni del z razdelki.
(2) V register se vpišejo hibridni plemenski prašiči, ki
izpolnjujejo pogoje po predpisu, ki ureja vpis hibridnih plemenskih prašičev v register, z navedbo njihovih prednikov.
9. člen
(vsebina registra)
Register mora vsebovati zlasti naslednje rubrike oziroma podatke:
– ime registra;
– rodovniško številko živali;
– identifikacijsko oznako živali;
– način označevanja;
– datum rojstva;
– genotip oziroma linijo;
– spol;
– identifikacijsko oznako očeta;
– identifikacijsko oznako matere;
– ime rejca živali;
– naslov rejca živali;
– ime lastnika živali;
– naslov lastnika živali;
– genski test, za priznane plemenjake obvezno, za
ostale živali, če obstaja;
– datum prodaje;
– ime kupca živali;
– naslov kupca živali;
– datum izločitve;
– vzrok izločitve.
III. MEŠANO SEME
10. člen
(mešano seme)
Uporaba mešanega semena je dovoljena za osemenjevanje čistopasemskih in hibridnih prašičev pri načrtnih križanjih na zadnjih stopnjah razmnoževanja, le kadar so vsi potomci namenjeni samo za pitanje. Mešano seme se lahko
uporablja sveže ali zamrznjeno.
IV. POGOJI ZA PROMET S ČISTOPASEMSKIM
PLEMENSKIM MATERIALOM
11. člen
(pogoji za promet s čistopasemskimi plemenskimi prašiči)
(1) Priznane rejske organizacije morajo na zahtevo rejca vpisati čistopasemske plemenske prašiče, ki izvirajo iz
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držav članic Evropske unije, v svojo rodovniško knjigo, če
prašiči izpolnjujejo pogoje iz 13. člena tega pravilnika.
(2) Čistopasemske plemenske prašiče, ki se glede na
poreklo in pasemske značilnosti razlikujejo od populacije
iste pasme, lahko priznane rejske organizacije vpišejo v
dodatni del rodovniške knjige za pasmo, ki ji pripadajo, pod
pogoji in na način, ki ga določa rejski program.
12. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za čistopasemski
plemenski material)
(1) Organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona izda
zootehniško spričevalo za čistopasemski plemenski material lastniku živali na njegovo zahtevo.
(2) Podrobnejši pogoji izdaje zootehniških spričeval iz
prejšnjega odstavka se določijo v skladu s predpisom, ki
ureja poreklo za čistopasemske plemenske prašiče.
(3) Čistopasemski plemenski material je lahko v prometu le, če je predpisano označen in je zanj izdano zootehniško spričevalo v skladu z zakonom ter s prvim in drugim
odstavkom tega člena.
13. člen
(izpolnjevanje drugih pogojev čistopasemskega
plemenskega materiala)
Čistopasemski plemenski material v prometu mora poleg pogojev, ki so določeni z zakonom in tem pravilnikom,
izpolnjevati tudi pogoje po predpisih, ki urejajo:
– metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in
drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemske plemenske prašiče;
– vpis čistopasemskih plemenskih prašičev v rodovniško knjigo;
– priznavanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za čistopasemske plemenske prašiče;
– poreklo za čistopasemske plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke;
– indentifikacijo in registracijo prašičev.
V. POGOJI ZA PROMET S HIBRIDNIM PLEMENSKIM
MATERIALOM
14. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za hibridni plemenski
material)
(1) Zootehniško spričevalo za hibridni plemenski material izda lastniku živali na njegovo zahtevo organizacija v
živinoreji iz 84. člena zakona.
(2) Podrobnejši pogoji izdaje zootehniških spričeval iz
prejšnjega odstavka se določijo v skladu s predpisom, ki
ureja poreklo za hibridne plemenske prašiče.
(3) Hibridni plemenski material je lahko v prometu le,
če je predpisano označen in je zanj izdano zootehniško
spričevalo v skladu z zakonom ter s prvim in drugim odstavkom tega člena.
15. člen
(izpolnjevanje drugih pogojev hibridnega plemenskega
materiala)
Hibridni plemenski material v prometu mora poleg pogojev, ki so določeni z zakonom in tem pravilnikom, izpolnjevati tudi pogoje po predpisih, ki urejajo:
– metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in
drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti za hibridne plemenske prašiče;
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– vpis hibridnih plemenskih prašičev v register;
– priznavanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo register za hibridne plemenske prašiče;
– poreklo za hibridne plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke;
– indentifikacijo in registracijo prašičev.
VI. KONČNA DOLOČBA
16. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003, določba
prvega odstavka 11. člena tega pravilnika pa se začne uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 321-06-124/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0032
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4254.

Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih
organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško
knjigo za čistopasemske plemenske prašiče

Na podlagi četrtega odstavka 87. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in
110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

PRAVILNIK
o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki
vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za
čistopasemske plemenske prašiče*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za priznanje
rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za čistopasemske plemenske prašiče (v nadaljnjem besedilu: rejska organizacija).
2. člen
(pravno-organizacijska oblika)
(1) Rejska organizacija izkaže pravno-organizacijsko
obliko, ki ji omogoča samostojno nastopanje v pravnem
prometu:
– z izpiskom iz sodnega registra, če je gospodarska
družba, samostojni podjetnik posameznik, zadruga ali pravna oseba javnega prava;
– z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi pravne osebe javnega prava, kadar zakon ne določa, da se vpiše v
sodni register;
– z izpiskom iz uradnega registra ali evidence, v katero
je vpisana, če je pravna oseba zasebnega prava;
– z izpiskom iz vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčni upravi Republike Slovenije, če je samostojni podjetnik posameznik.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije
89/501/EGS, UL L 247
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(2) Z izpiskom, z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi
iz prejšnjega odstavka rejska organizacija hkrati izkaže tudi,
da lahko opravlja dejavnosti iz rejskega programa.
3. člen
(organiziranost rejske organizacije)
(1) Organiziranost rejske organizacije mora zagotavljati
izvajanje zlasti naslednjih nalog:
– pripravo in izvajanje rejskega programa;
– spremljanje, merjenje in preizkušanje proizvodnih lastnosti prašičev;
– vrednotenje in interpretacijo rezultatov ter napovedovanje genetskih vrednosti;
– vodenje rodovniške knjige za čistopasemske plemenske prašiče;
– zadostno število plemenskih merjascev.
(2) Rejska organizacija mora imenovati strokovni svet,
ki daje mnenja in predloge o strokovnih vprašanjih iz prejšnjega odstavka. Strokovni svet sprejme pravila o načinu
svojega delovanja. Kadar priznana rejska organizacija ne
izvaja vseh nalog iz rejskega programa sama in določene
naloge v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo, prenese na
za to usposobljene izvajalce, morajo biti v strokovni svet
imenovani tudi predstavniki teh izvajalcev.
4. člen
(kadrovski pogoji)
Rejska organizacija mora izpolnjevati naslednje kadrovske pogoje:
– imeti usposobljenega strokovnjaka, odgovornega za
izvajanje rejskega programa, ki izpolnjuje pogoje iz 101.
člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02
– ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon), ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo s področja kmetijstva – smer zootehnika ter najmanj pet let delovnih izkušenj s področja selekcije živali;
– delavci, ki opravljajo posamezne strokovne naloge iz
rejskega programa, morajo za te naloge izpolnjevati pogoje
iz 101. člena zakona.
5. člen
(tehnični pogoji)
Rejska organizacija mora izpolnjevati naslednje tehnične pogoje:
– imeti prostor, ki zagotavlja opravljanje strokovnih nalog za izvajanje rejskega programa ter vodenje in shranjevanje potrebne dokumentacije;
– imeti strojno in programsko opremo, ki omogoča
izvajanje nalog rejskega programa in povezanost v domače
in mednarodne informacijske sisteme v živinoreji;
– razpolagati s tehničnimi pripomočki, ki omogočajo
učinkovito merjenje in ugotavljanje lastnosti prašičev, ki so
določene z rejskim programom;
– imeti opremo za merjenje proizvodnih lastnosti, genetske analize in ugotavljanje oziroma preverjanje porekla
prašičev, kadar to določa rejski program;
– zagotavljati vodenje predpisanih evidenc, registrov in
drugih zbirk podatkov s področja razmnoževanja prašičev, odbire in testiranja, rodovništva, označevanja, prometa s plemenskim materialom in drugih predpisanih evidenc ter izdajanje
predpisanih zootehniških dokumentov z njenega področja in
območja delovanja v skladu s potrjenim rejskim programom.
6. člen
(kontrola in registriranje porekel)
Rejska organizacija mora za izpolnjevanje pogoja kontrole in registriranja porekel, ki ga določa zakon:
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– sprejeti strokovna pravila za kontrolo in registriranje
porekel;
– imeti informacijski sistem, ki omogoča sestavljanje in
kontrolo porekel, usklajenim z mednarodno primerljivimi informacijskimi sistemi na tem področju;
– imeti izdelane postopke in metode za vodenje rodovniške knjige, ki omogočajo ugotavljanje, kontrolo in registriranje porekel.
7. člen
(velikost črede plemenskih prašičev)
Rejska organizacija mora zagotoviti, da:
– razpolaga z zadostnim številom čistopasemskih plemenskih prašičev posameznih pasem, ki zagotavlja izvajanje rejskega programa za to pasmo. To dokaže s podatki o
velikosti čred plemenskih prašičev po posameznih lokacijah, z navedbo identifikacijske številke kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), in o lastnikih prašičev v skladu z rejskim
programom ter njihovimi podpisanimi izjavami o sodelovanju
v rejskem programu;
– velikost črede plemenskih prašičev zagotavlja ohranjanje pasme;
– z izbiro ustreznih plemenskih merjascev koeficient sorodstva med partnerjema ne presega meje, ki je določena s
selekcijskim programom v skladu s 55. členom zakona.
8. člen
(uporaba proizvodnih podatkov prašičev)
Rejska organizacija mora zagotavljati uporabo proizvodnih podatkov prašičev, potrebnih za izvajanje rejskega programa, tako da:
– izvaja meritve gospodarsko pomembnih lastnosti, ki
jih vključuje selekcijski program;
– napoveduje genetske vrednosti v skladu s predpisom, ki ureja metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemske in hibridne plemenske
prašiče;
– ima izdelane sisteme za zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov, ki se uporabljajo pri vrednotenju in ocenjevanju prašičev za izboljšanje, selekcijo in ohranjanje pasme.
9. člen
(strokovna pravila)
Rejska organizacija mora sprejeti naslednja strokovna
pravila:
– za identifikacijo in registracijo prašičev, ki zagotavljajo njihovo enotno označevanje na območju Republike Slovenije;
– o načinu reje čistopasemskih plemenskih prašičev,
ki so vključeni v rejski program;
– za vpis čistopasemskih plemenskih prašičev v posamezne razdelke rodovniške knjige v skladu s predpisom, ki
ureja pogoje za vpis čistopasemskih plemenskih prašičev v
rodovniško knjigo;
– za določanje lastnosti pasem oziroma populacij, ki
jih zajema rodovniška knjiga, za opredelitev rejskih ciljev ter
za uporabo proizvodnih podatkov, na osnovi katerih se lahko ocenjuje in razvršča prašiča;
– razdelitev rodovniške knjige, če so za vpis plemenskih prašičev določeni različni pogoji ali postopki.
10. člen
(načelo nediskriminacije)
Rejska organizacija mora sprejeti pravila, s katerimi je
zagotovljeno izvajanje načela nediskriminacije v skladu z
zakonom.
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11. člen
(vloga za priznanje)
Rejska organizacija mora za priznanje vložiti vlogo s
predpisanimi prilogami na ministrstvo, pristojno za živinorejo
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Vloga za priznanje mora poleg sestavin iz 90. člena zakona vsebovati tudi naslednje priloge:
– opis posamezne pasme z opisom lastnosti zunanjosti in barvnim slikovnim materialom;
– dokazilo o pravno-organizacijski obliki iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika;
– dokazilo o imenovanju strokovnega sveta iz 3. člena
tega pravilnika,
– poimenski seznam vseh zaposlenih oseb v rejski organizaciji iz 4. člena tega pravilnika s specifikacijo strokovne izobrazbe in tehničnega znanja, izpopolnjevanja in izkušenj s področja priznanja ter dokazila o izpolnjevanju pogojev
iz 101. člena zakona;
– dokazilo o zaposlitvi oseb iz prejšnje alinee;
– opis izpolnjevanja tehničnih pogojev iz 5. člena tega
pravilnika;
– kopijo strokovnih pravil iz 6. in 9. člena tega pravilnika;
– podatke o velikosti črede plemenskih prašičev in
kopije podpisanih izjav z lastniki prašičev iz 7. člena tega
pravilnika;
– kopije dokazil iz 10. in 12. člena tega pravilnika.
12. člen
(dokazila o izvajanju nalog)
(1) Če priznana rejska organizacija opravlja vse naloge
iz rejskega programa sama, mora k vlogi priložiti dokazila,
določena s predpisom, ki ureja pogoje za odobritev organizacij oziroma priznanje drugih organizacij v prašičereji.
(2) Kadar izvajajo za potrebe rejske organizacije posamezna strokovna opravila rejskega programa odobrene oziroma druge priznane organizacije v živinoreji, je potrebno
vlogi priložiti tudi veljavne pogodbe o medsebojnem sodelovanju za izvajanje nalog iz rejskega programa.
13. člen
(vpis v seznam)
Rejska organizacija se po priznanju vpiše v seznam
priznanih rejskih organizacij pri ministrstvu. Pri vpisu se navedejo najmanj naslednji podatki:
– ime in sedež rejske organizacije;
– številka in datum odločbe o priznanju rejske organizacije;
– področje in območje delovanja;
– obdobje veljavnosti priznanja.
14. člen
(obveščanje Komisije Evropske unije)
(1) Ministrstvo obvesti Komisijo Evropske unije o priznanju rejske organizacije za določeno pasmo oziroma o
priznanju rejske organizacije za določeno pasmo, za katero
že obstaja priznana rejska organizacija.
(2) Ministrstvo obvesti Komisijo Evropske unije tudi o
zavrnitvi vloge za priznanje nove rejske organizacije, za določeno pasmo, za katero že obstaja priznana rejska organizacija in bi priznanje nove rejske organizacije ogrozilo obstoj pasme ali izvajanje rejskega programa že obstoječe
rejske organizacije.
15. člen
(prehodna določba)
Do uveljavitve predpisa, ki ureja obvezne vsebine in
najmanjši obseg strokovnega izpopolnjevanja ter postopke

Stran

13528 / Št. 94 / 30. 9. 2003

in načine preizkusov in preverjanja znanja, iz 101. člena
zakona, se šteje, da so fizične osebe, ki izvajajo strokovne
naloge iz prvega odstavka 101. člena zakona, ustrezno
usposobljene, če so opravljale te naloge najmanj dve leti
pred uveljavitvijo tega pravilnika. Prav tako se šteje, da so
fizične osebe, ki izvajajo strokovne naloge iz drugega odstavka 101. člena zakona, ustrezno usposobljene, če so
opravljale te naloge najmanj tri leta pred uveljavitvijo tega
pravilnika.
16. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003, določba
drugega odstavka 14. člena tega pravilnika pa se začne
uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski
uniji.
Št. 321-06-125/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0085
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4255.

Pravilnik o pogojih za vpis čistopasemskih
plemenskih prašičev v rodovniško knjigo

Na podlagi četrtega odstavka 36. člena, drugega odstavka 52. člena in sedmega odstavka 104. člena zakona o
živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in
110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

PRAVILNIK
o pogojih za vpis čistopasemskih plemenskih
prašičev v rodovniško knjigo*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa natančnejše pogoje za odbiro, ocenjevanje in priznavanje čistopasemskih plemenskih prašičev, pogoje za vpis čistopasemskih plemenskih prašičev v
rodovniško knjigo in razdelitev rodovniške knjige.
2. člen
(odbira, ocenjevanje in priznavanje)
Za odbiro, ocenjevanje in priznavanje čistopasemskih plemenskih prašičev morajo biti izpolnjeni naslednji
pogoji:
– označeni morajo biti v skladu s predpisi, ki urejajo
označevanje prašičev, in rejskim programom;
– morajo imeti znano poreklo;
– njihovi starši morajo izpolnjevati s selekcijskim programom določene pogoje glede proizvodnih lastnosti in genetskih vrednosti;
– zunanjost mora ustrezati lastnostim pasme ali populacije v skladu z rejskim programom;
– ne smejo imeti prirojenih napak;

* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije
89/502/EGS, UL L 247
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– proizvodne lastnosti morajo biti v skladu z rejskim
programom, s katerim je določena tudi minimalna in maksimalna starost oziroma telesna masa ob odbiri;
– ob odbiri je treba izmeriti debelino hrbtne slanine z
ultrazvokom pri merjascih in mladicah v testu v skladu s
selekcijskim programom;
– imeti morajo ovrednoteno genetsko vrednost v skladu s selekcijskim programom.
3. člen
(pogoji za vpis v glavni del rodovniške knjige)
Čistopasemski plemenski prašiči morajo za vpis v
glavni del rodovniške knjige za določeno pasmo izpolnjevati naslednje pogoje:
– izvirati morajo od staršev in starih staršev iste pasme, ki so že vpisani v rodovniško knjigo (popolno poreklo);
– označeni morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja
označevanje prašičev, in v skladu z rejskim programom;
– njihovo poreklo mora biti v skladu s predpisom, ki
ureja poreklo za čistopasemske plemenske prašiče.
4. člen
(pogoji za vpis v razdelke glavnega dela rodovniške
knjige)
Glavni del rodovniške knjige je lahko razdeljen v več
razdelkov. Z rejskim programom morajo biti določeni pogoji za vpis prašičev v posamezne razdelke glavnega dela
rodovniške knjige. Samo čistopasemski plemenski prašiči, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se v skladu s
temi pogoji vpišejo v enega od razdelkov glavnega dela
rodovniške knjige.
5. člen
(pogoji za vpis ženskih živali v razdelke dodatnega dela
rodovniške knjige)
(1) Priznana rejska organizacija, ki vodi rodovniško
knjigo, lahko odloči, da se ženske živali, ki ne izpolnjujejo
predpisanih pogojev za vpis v glavni del rodovniške knjige
po 3. členu tega pravilnika, vpišejo v razdelke dodatnega
dela rodovniške knjige, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– ob rojstvu morajo biti označene v skladu s predpisom, ki ureja označevanje prašičev oziroma rejskim programom;
– po oceni zunanjosti morajo ustrezati osnovnim značilnostim pasme;
– njihove proizvodne lastnosti morajo presegati minimalne vrednosti za lastnosti, ki so določene z rejskim programom.
(2) Ne glede na določbe iz druge in tretje alinee
prejšnjega odstavka se lahko žensko žival, ki pripada določeni pasmi, vpiše v razdelke dodatnega dela rodovniške
knjige tudi, če njen izvor ni znan ali če je žival rezultat
programa križanja, ki ga je odobrila priznana rejska organizacija; takšen vpis je dovoljen le, če tako določa rejski
program.
6. člen
(vpis ženske živali v glavni del rodovniške knjige)
Ženska žival, katere mati in materina mati sta vpisani v
razdelek dodatnega dela rodovniške knjige v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena in katere oče in oba stara
očeta sta vpisana v glavni del rodovniške knjige v skladu s
3. členom tega pravilnika, se šteje za čistopasemsko žensko žival in se vpiše v glavni del rodovniške knjige, kot je
določeno v 3. členu tega pravilnika.
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7. člen
(vpis čistopasemskih plemenskih prašičev iz druge države
članice Evropske unije)
Kadar ima glavni del rodovniške knjige več razdelkov,
se čistopasemske plemenske prašiče iz druge države članice Evropske unije vpiše v razdelek, za katerega izpolnjujejo
s tem pravilnikom predpisane pogoje za vpis.
8. člen
(vpis v rodovniško knjigo za čistopasemske plemenske
prašiče)
Priznana rejska organizacija lahko vpiše čistopasemske plemenske prašiče v rodovniško knjigo, če so izpolnjeni
pogoji, določeni:
– z rejskim programom,
– s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemenske prašiče in
– tem pravilnikom.
9. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003, določba
7. člena tega pravilnika pa se začne uporabljati z dnem
pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 321-06-126-2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0057
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4256.

Pravilnik o poreklu za čistopasemske plemenske
prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke

Na podlagi drugega odstavka 32. člena, petega odstavka 39. člena, četrtega odstavka 44. člena in tretjega
odstavka 45. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št.
18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o poreklu za čistopasemske plemenske prašiče,
njihovo seme, jajčne celice in zarodke*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za popolno
in delno poreklo, načine in metode preverjanja porekla,
vsebino, obliko in pogoje za izdajo zootehniških spričeval
za čistopasemske plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke ter potrjevanje zootehniških spričeval.
2. člen
(popolno in delno poreklo)
(1) Popolno poreklo za čistopasemske plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke pomeni, da sta
znani prvi dve generaciji prednikov.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije
89/503/EGS, UL L 247
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(2) Delno poreklo za čistopasemske plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke pomeni, da
manjka podatek o poreklu za enega od starih staršev.
3. člen
(načini in metode preverjanja porekla)
(1) Za preverjanje porekla so dovoljeni načini in znanstvene metode, ki so mednarodno priznani, in sicer:
– pregled podatkov iz zootehniške dokumentacije;
– pregled zunanjosti prašičev;
– analiza krvnih skupin;
– molekularno biološke metode za analizo genoma z
najmanj 99,0% zanesljivostjo.
(2) Načini in metode preverjanja porekla iz prejšnjega odstavka so sestavni del rejskega programa in morajo
zagotavljati zanesljivost preverjanja porekla.
(3) Metode iz prve in druge alinee prvega odstavka
tega člena se pri preverjanju porekel obvezno uporabljajo. Z
rejskim programom se določijo primeri, ko se za preverjanje
porekel obvezno uporabljajo poleg metod iz prve in druge
alinee prvega odstavka tega člena tudi metode iz tretje oziroma četrte alinee prvega odstavka tega člena.
(4) Preverjanje porekla iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena opravljajo organizacije v živinoreji, določene z zakonom, ki ureja živinorejo.
(5) Preverjanja porekla iz tretje in četrte alinee prvega odstavka tega člena lahko izvajajo organizacije v živinoreji iz 86. in 98. člena zakona o živinoreji (Uradni list
RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1; v
nadaljnjem besedilu: zakon).
4. člen
(vsebina zootehniškega spričevala za čistopasemske
plemenske prašiče)
(1) Zootehniško spričevalo za čistopasemske plemenske prašiče mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in naslov izdajatelja;
– ime rodovniške knjige;
– rodovniško številko živali;
– datum izdaje;
– način označevanja živali;
– identifikacijsko oznako živali;
– datum rojstva;
– pasmo;
– spol;
– ime in naslov rejca;
– ime in naslov lastnika;
– poreklo z navedbo rodovniških številk staršev in
starih staršev.
(2) V zootehniškem spričevalu morajo biti navedeni
rezultati s selekcijskim programom določenih lastnosti, tekoči rezultati napovedi genetske vrednosti živali, njenih
staršev in starih staršev v skladu s predpisom, ki ureja
metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih
lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti
za čistopasemske in hibridne plemenske prašiče, in pristojna organizacija, ki napoveduje genetske vrednosti.
5. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za čistopasemske
plemenske prašiče)
(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:
– v zootehniškem spričevalu, ki ga določa priloga 1,
ki je sestavni del tega pravilnika, ali
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– v dokumentih, ki spremljajo čistopasemske plemenske prašiče.
(2) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka mora
pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega člena z
navedbo naslednjega besedila: »Podpisani potrjujem, da ti
dokumenti vsebujejo podatke, navedene v 1. členu Odločbe Komisije 89/503/EGS.«.

– v dokumentih, ki spremljajo jajčne celice čistopasemskih plemenskih prašičev.
(2) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka
mora pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega člena z naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v 5.
členu Odločbe Komisije 89/503/EGS.«.

6. člen
(zootehniško spričevalo za seme čistopasemskih
plemenskih prašičev)
Zootehniško spričevalo za seme čistopasemskih plemenskih prašičev mora vsebovati:
– vse podatke, določene v 4. členu tega pravilnika, za
merjasca, ki je dal seme;
– podatke, ki omogočajo identifikacijo semena, podatke o odvzemu semena, datum odvzema, naslov in ime organizacije, kjer je bilo seme odvzeto, ter naslov prejemnika.

10. člen
(zootehniško spričevalo za zarodke čistopasemskih
plemenskih prašičev)
(1) Zootehniško spričevalo za zarodke čistopasemskih plemenskih prašičev mora vsebovati:
– vse podatke, določene v 4. členu, za svinjo dajalko in merjasca, katerega seme je bilo uporabljeno za
oploditev;
– podatke, ki omogočajo identifikacijo zarodkov, podatke o osemenitvi ali oploditvi, datum odvzema, naslov
in ime organizacije, kjer so bili zarodki odvzeti, ter naslov
prejemnika.
(2) V zootehniškem spričevalu mora biti navedeno,
če je v slamici več kot en zarodek. Vsi zarodki morajo
imeti isto poreklo.

7. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za seme čistopasemskih
plemenskih prašičev)
(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:
– v zootehniškem spričevalu, ki ga določa priloga 2, ki
je sestavni del tega pravilnika, ali
– v dokumentih, ki spremljajo seme čistopasemskih
plemenskih prašičev.
(2) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka mora
pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega člena z
naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v 3. členu Odločbe
Komisije 89/503/EGS.«.
8. člen
(zootehniško spričevalo za jajčne celice čistopasemskih
plemenskih prašičev)
(1) Zootehniško spričevalo za jajčne celice čistopasemskih plemenskih prašičev mora vsebovati:
– vse podatke, določene v 4. členu tega pravilnika, za
svinjo dajalko,
– podatke, ki omogočajo identifikacijo jajčnih celic,
podatke o odvzemu jajčnih celic, datum odvzema, naslov in
ime organizacije, kjer so bile jajčne celice odvzete, ter naslov prejemnika.
(2) V zootehniškem spričevalu mora biti navedeno, če
je v slamici več kot ena jajčna celica. Vse jajčne celice
morajo imeti isto poreklo.
9. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za jajčne celice
čistopasemskih plemenskih prašičev)
(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:
– v zootehniškem spričevalu, ki ga določa priloga 3, ki
je sestavni del tega pravilnika, ali

11. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za zarodke
čistopasemskih plemenskih prašičev)
(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:
– v zootehniškem spričevalu, ki ga določa priloga 4,
ki je sestavni del tega pravilnika, ali
– v dokumentih, ki spremljajo zarodke čistopasemskih plemenskih prašičev.
(2) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka
mora pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega člena z naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v
7. členu Odločbe Komisije 89/503/EGS.«.
12. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003, določbe drugega odstavka 5. člena, drugega odstavka
7. člena, drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka
11. člena tega pravilnika pa se začnejo uporabljati z dnem
pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 321-06-127/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0050
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1
ZOOTEHNIŠKO SPRIČEVALO
za čistopasemske plemenske prašiče
I. Izdajatelj: ...............................................................................................................................................
Ime rodovniške knjige: .............................................................................................................................
Rodovniška št. živali: ...............................................................................................................................
Način označevanja živali (značka, tetoviranje, ušesna znamka, skica rovašenja, vžig itd.): ....................
...................................................................................................................................................................
Identifikacijska oznaka: ............................................................................................................................
Ime živali (neobvezno): ............................................................................................................................
Datum rojstva: ...................................... Pasma: ................................... Spol: .......................................
Ime in naslov rejca: ...................................................................................................................................
Ime in naslov lastnika: ..............................................................................................................................
Oče

Stari oče

Stara mati

Rodovniška št. ......................... Rodovniška št. ........................ Rodovniška št. .......................
Poreklo:
Mati

Stari oče

Stara mati

Rodovniška št. ......................... Rodovniška št. ........................ Rodovniška št. .......................
II. Vsi rezultati s selekcijskim programom določenih lastnosti in tekoči rezultati napovedi genetske
vrednosti živali, njenih staršev in starih staršev, z navedbo organizacije, ki napoveduje genetsko
vrednost:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
V ......................................... , dne ..........................
......................................................................................
(podpis)
......................................................................................
(ime s tiskanimi črkami in naziv podpisnika)

Stran

13532 / Št. 94 / 30. 9. 2003

Uradni list Republike Slovenije

Priloga 2
ZOOTEHNIŠKO SPRIČEVALO
za seme čistopasemskih plemenskih merjascev
A) Podatki o merjascu dajalcu:
I. Izdajatelj: ...............................................................................................................................................
Ime rodovniške knjige: .............................................................................................................................
Rodovniška št. živali: ................................................................................................................................
Način označevanja živali (značka, tetoviranje, ušesna znamka, skica rovašenja, vžig itd.): ....................
...................................................................................................................................................................
Identifikacijska oznaka: ............................................................................................................................
Ime živali (neobvezno): ............................................................................................................................
Datum rojstva: ........................................................ Pasma: ...................................................................
Ime in naslov rejca: ...................................................................................................................................
Ime in naslov lastnika: ..............................................................................................................................
Oče

Stari oče

Stara mati

Rodovniška št. ......................... Rodovniška št. ........................ Rodovniška št. .......................
Poreklo:
Mati

Stari oče

Stara mati

Rodovniška št. ......................... Rodovniška št. ........................ Rodovniška št. .......................
II. Vsi rezultati s selekcijskim programom določenih lastnosti in tekoči rezultati napovedi genetske
vrednosti živali, njenih staršev in starih staršev, z navedbo organizacije, ki napoveduje genetsko
vrednost:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
V ..............................., dne ...........................
......................................................................................
(podpis)
......................................................................................
(ime s tiskanimi črkami in naziv podpisnika)
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B) Podatki o semenu:
Sistem označevanja semena (barva, številka): ..........................................................................................
Označitev: .................................................................................................................................................
I.
Število doz

Datum odvzema

Identifikacijska oznaka
merjasca dajalca

Pasma

II. Izvor semena:
Ime in sedež osemenjevalnega središča: ...................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Destinacija semena:
Ime in naslov prejemnika: ........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
V ..............................., dne ...........................
......................................................................................
(podpis)
......................................................................................
(ime s tiskanimi črkami in naziv podpisnika)
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Priloga 3
ZOOTEHNIŠKO SPRIČEVALO
za jajčne celice čistopasemskih plemenskih prašičev
A) Podatki o svinji dajalki:
I. Izdajatelj: ...............................................................................................................................................
Ime rodovniške knjige: .............................................................................................................................
Rodovniška št. živali: ................................................................................................................................
Način označevanja živali (značka, tetoviranje, ušesna znamka, skica rovašenja, vžig itd.): ....................
...................................................................................................................................................................
Identifikacijska oznaka: ............................................................................................................................
Ime živali (neobvezno): ............................................................................................................................
Datum rojstva: ............................................ Pasma: ................................................................................
Ime in naslov rejca: ...................................................................................................................................
Ime in naslov lastnika: ..............................................................................................................................
Oče

Stari oče

Stara mati

Rodovniška št. ......................... Rodovniška št. ........................ Rodovniška št. .......................
Poreklo:
Mati

Stari oče

Stara mati

Rodovniška št. ......................... Rodovniška št. ........................ Rodovniška št. .......................
II. Vsi rezultati s selekcijskim programom določenih lastnosti in tekoči rezultati napovedi genetske
vrednosti živali, njenih staršev in starih staršev, z navedbo organizacije, ki napoveduje genetsko
vrednost:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
V ..............................., dne ...........................
......................................................................................
(podpis)
......................................................................................
(ime s tiskanimi črkami in naziv podpisnika)
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B) Podatki o jajčnih celicah:
Sistem označevanja jajčnih celic (barva, številka): ..................................................................................
Označitev: .................................................................................................................................................
Število jajčnih celic v slamici: ..................................................................................................................
I.
Število jajčnih celic

Datum odvzema

Identifikacijska oznaka
svinje dajalke

Pasma

II. Izvor jajčnih celic:
Ime in sedež organizacije za zbiranje, pridobivanje in presajanje zarodkov: ...........................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Destinacija jajčnih celic:
Ime in naslov prejemnika: ........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
V ..............................., dne ...........................
......................................................................................
(podpis)
......................................................................................
(ime s tiskanimi črkami in naziv podpisnika)
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Priloga 4
ZOOTEHNIŠKO SPRIČEVALO
za zarodke čistopasemskih plemenskih prašičev
A) Podatki o merjascu dajalcu:
I. Izdajatelj: ...............................................................................................................................................
Ime rodovniške knjige: .............................................................................................................................
Rodovniška št. živali: ................................................................................................................................
Način označevanja živali (značka, tetoviranje, ušesna znamka, skica rovašenja, vžig itd.): ....................
...................................................................................................................................................................
Identifikacijska oznaka: ............................................................................................................................
Ime živali (neobvezno): ............................................................................................................................
Datum rojstva: ............................................ Pasma: ................................................................................
Ime in naslov rejca: ...................................................................................................................................
Ime in naslov lastnika: ..............................................................................................................................
Oče

Stari oče

Stara mati

Rodovniška št. ......................... Rodovniška št. ........................ Rodovniška št. .......................
Poreklo:
Mati

Stari oče

Stara mati

Rodovniška št. ......................... Rodovniška št. ........................ Rodovniška št. .......................
II. Vsi rezultati s selekcijskim programom določenih lastnosti in tekoči rezultati napovedi genetske
vrednosti živali, njenih staršev in starih staršev, z navedbo organizacije, ki napoveduje genetsko
vrednost:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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B) Podatki o svinji dajalki:
I. Izdajatelj: ...............................................................................................................................................
Ime rodovniške knjige: .............................................................................................................................
Rodovniška št. živali: ................................................................................................................................
Način označevanja živali (značka, tetoviranje, ušesna znamka, skica rovašenja, vžig itd.): ....................
...................................................................................................................................................................
Identifikacijska oznaka: ............................................................................................................................
Ime živali (neobvezno): ............................................................................................................................
Datum rojstva: ............................................ Pasma: ................................................................................
Ime in naslov rejca: ...................................................................................................................................
Ime in naslov lastnika: ..............................................................................................................................
Oče

Stari oče

Stara mati

Rodovniška št. ......................... Rodovniška št. ........................ Rodovniška št. .......................
Poreklo:
Mati

Stari oče

Stara mati

Rodovniška št. ......................... Rodovniška št. ........................ Rodovniška št. .......................
II. Vsi rezultati s selekcijskim programom določenih lastnosti in tekoči rezultati napovedi genetske
vrednosti živali, njenih staršev in starih staršev, z navedbo organizacije, ki napoveduje genetsko
vrednost:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
V ..............................., dne ...........................
......................................................................................
(podpis)
......................................................................................
(ime s tiskanimi črkami in naziv podpisnika)

Stran

13538 / Št. 94 / 30. 9. 2003

Uradni list Republike Slovenije

C) Podatki o zarodkih:
Sistem označevanja zarodkov (barva, številka): .......................................................................................
Označitev: .................................................................................................................................................
Število zarodkov v slamici: ......................................................................................................................
I.
Število
zarodkov

Datum osemenitve
ali oploditve

Datum odvzema

Identifikacijska oznaka
svinje dajalke in
merjasca dajalca

Pasma

II. Izvor zarodkov:
Ime in sedež organizacije za zbiranje, pridobivanje in presajanje zarodkov: ...........................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Destinacija zarodkov:
Ime in naslov prejemnika: .........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
V ..............................., dne ...........................
......................................................................................
(podpis)
......................................................................................
(ime s tiskanimi črkami in naziv podpisnika)
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4257.

Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih
organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo register za
hibridne plemenske prašiče

Na podlagi četrtega odstavka 87. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in
110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

PRAVILNIK
o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki
vodijo ali ustanavljajo register za hibridne
plemenske prašiče*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za priznanje
rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo register za hibridne plemenske prašiče (v nadaljnjem besedilu: rejska
organizacija).
2. člen
(pravna-organizacijska oblika)
(1) Rejska organizacija izkaže pravno-organizacijsko
obliko, ki ji omogoča samostojno nastopanje v pravnem
prometu:
– z izpiskom iz sodnega registra, če je gospodarska
družba, samostojni podjetnik posameznik, zadruga ali pravna oseba javnega prava;
– z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi pravne osebe javnega prava, kadar zakon ne določa, da se vpiše v
sodni register;
– z izpiskom iz uradnega registra ali evidence, v katero je vpisana, če je pravna oseba zasebnega prava;
– z izpiskom iz vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčni upravi Republike Slovenije, če je
samostojni podjetnik posameznik.
(2) Z izpiskom, z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi iz prejšnjega odstavka rejska organizacija hkrati izkaže
tudi, da lahko opravlja dejavnosti iz rejskega programa.
3. člen
(organiziranost rejske organizacije)
(1) Organiziranost rejske organizacije mora zagotavljati izvajanje zlasti naslednjih nalog:
– pripravo in izvajanje rejskega programa;
– spremljanje, merjenje in preizkušanje proizvodnih
lastnosti prašičev;
– vrednotenje in interpretacijo rezultatov ter napovedovanje genetskih vrednosti;
– vodenje registra za hibridne plemenske prašiče;
– zadostno število plemenskih merjascev.
(2) Rejska organizacija mora imenovati strokovni svet,
ki daje mnenja in predloge o strokovnih vprašanjih iz prejšnjega odstavka. Strokovni svet sprejme pravila o načinu
svojega delovanja. Kadar priznana rejska organizacija ne
izvaja vseh nalog iz rejskega programa sama in določene
naloge v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo, prenese na
za to usposobljene izvajalce, morajo biti v strokovni svet
imenovani tudi predstavniki teh izvajalcev.

* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije
89/504/EGS, UL L 247

Št.
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4. člen
(kadrovski pogoji)
Rejska organizacija mora izpolnjevati naslednje kadrovske pogoje:
– imeti usposobljenega strokovnjaka, odgovornega
za izvajanje rejskega programa, ki izpolnjuje pogoje iz
101. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02,
110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1; v nadaljnjem
besedilu: zakon), ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo
s področja kmetijstva – smer zootehnika ter najmanj pet
let delovnih izkušenj s področja selekcije živali;
– delavci, ki opravljajo posamezne strokovne naloge
iz rejskega programa, morajo za te naloge izpolnjevati
pogoje iz 101. člena zakona.
5. člen
(tehnični pogoji)
Rejska organizacija mora izpolnjevati naslednje tehnične pogoje:
– imeti prostor, ki zagotavlja opravljanje strokovnih
nalog za izvajanje rejskega programa ter vodenje in shranjevanje potrebne dokumentacije;
– imeti strojno in programsko opremo, ki omogoča
izvajanje nalog rejskega programa in povezanost v domače in mednarodne informacijske sisteme v živinoreji;
– razpolagati s tehničnimi pripomočki, ki omogočajo
učinkovito merjenje in ugotavljanje lastnosti prašičev, ki
so določene z rejskim programom;
– imeti opremo za merjenje proizvodnih lastnosti,
genetske analize in ugotavljanje oziroma preverjanje porekla prašičev, kadar to določa rejski program;
– zagotavljati vodenje predpisanih evidenc, registrov
in drugih zbirk podatkov s področja razmnoževanja prašičev, odbire in preizkušnje, rodovništva, označevanja, prometa s plemenskim materialom in drugih predpisanih evidenc ter izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov
z njenega področja in območja delovanja v skladu s potrjenim rejskim programom.
6. člen
(kontrola in registriranje porekel)
Rejska organizacija mora za izpolnjevanje pogoja
kontrole in registriranja porekel, ki ga določa zakon:
– sprejeti strokovna pravila za kontrolo in registriranje porekel;
– imeti informacijski sistem, ki omogoča sestavljanje in kontrolo porekel, usklajenim z mednarodno primerljivimi informacijskimi sistemi na tem področju;
– imeti izdelane postopke in metode za vodenje registra, ki omogočajo ugotavljanje, kontrolo in registriranje porekel.
7. člen
(velikost črede plemenskih prašičev)
Rejska organizacija mora zagotoviti, da:
– razpolaga z zadostnim številom hibridnih plemenskih prašičev posameznih linij, ki zagotavlja izvajanje rejskega programa za to linijo. To dokaže s podatki o velikosti čred plemenskih prašičev po posameznih lokacijah, z
navedbo identifikacijske številke kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), in o lastnikih prašičev v skladu z rejskim
programom ter njihovimi podpisanimi izjavami o sodelovanju v rejskem programu;
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– velikost črede plemenskih prašičev zagotavlja
ohranjanje linij.
8. člen
(uporaba proizvodnih podatkov prašičev)
Rejska organizacija mora zagotavljati uporabo proizvodnih podatkov prašičev, potrebnih za izvajanje rejskega
programa, tako da:
– izvaja meritve gospodarsko pomembnih lastnosti,
ki jih vključuje selekcijski program;
– napoveduje genetske vrednosti v skladu s predpisom, ki ureja metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemske in hibridne plemenske
prašiče;
– ima izdelane sisteme za zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov, ki se uporabljajo pri vrednotenju in
ocenjevanju prašičev za izboljšanje in selekcijo.
9. člen
(strokovna pravila)
Rejska organizacija mora sprejeti naslednja strokovna pravila:
– za identifikacijo in registracijo prašičev, ki zagotavljajo njihovo enotno označevanje na območju Republike Slovenije;
– o načinu reje hibridnih plemenskih prašičev, ki so
vključeni v rejski program;
– za vpis hibridnih plemenskih prašičev v register v
skladu s predpisom, ki ureja pogoje za vpis hibridnih
plemenskih prašičev v register;
– za določanje lastnosti linij, ki jih zajema register
hibridnih plemenskih prašičev, za opredelitev rejskih ciljev ter za uporabo proizvodnih podatkov, na osnovi katerih se lahko ocenjuje in razvršča prašiča.
10. člen
(načelo nediskriminacije)
Rejska organizacija mora sprejeti pravila, s katerimi
je zagotovljeno izvajanje načela nediskriminacije v skladu
z zakonom.
11. člen
(vloga za priznanje)
Rejska organizacija mora za priznanje vložiti vlogo s
predpisanimi prilogami na ministrstvo, pristojno za živinorejo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Vloga za priznanje mora poleg sestavin iz 90. člena zakona vsebovati
tudi naslednje priloge:
– opis posamezne linije oziroma genotipa z opisom
lastnosti zunanjosti in barvnim slikovnim materialom;
– dokazilo o pravno-organizacijski obliki iz drugega
odstavka 2. člena tega pravilnika;
– dokazilo o imenovanju strokovnega sveta iz 3. člena tega pravilnika,
– poimenski seznam vseh zaposlenih oseb v rejski
organizaciji iz 4. člena tega pravilnika s specifikacijo strokovne izobrazbe in tehničnega znanja, izpopolnjevanja in
izkušenj s področja priznanja ter dokazila o izpolnjevanju
pogojev iz 101. člena zakona;
– dokazilo o zaposlitvi oseb iz prejšnje alinee;
– opis izpolnjevanja tehničnih pogojev iz 5. člena
tega pravilnika;
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– kopijo strokovnih pravil iz 6. in 9. člena tega pravilnika;
– podatke o velikosti črede plemenskih prašičev in
kopije podpisanih izjav z lastniki prašičev iz 7. člena tega
pravilnika;
– kopije dokazil iz 10. in 12. člena tega pravilnika.
12. člen
(dokazila o izvajanju nalog)
(1) Če priznana rejska organizacija opravlja vse naloge iz rejskega programa sama, mora k vlogi priložiti
dokazila, določena s predpisom, ki ureja pogoje za odobritev organizacij oziroma priznanje drugih organizacij v
prašičereji.
(2) Kadar izvajajo za potrebe rejske organizacije posamezna strokovna opravila rejskega programa odobrene
oziroma druge priznane organizacije v živinoreji, je treba
vlogi priložiti tudi veljavne pogodbe o medsebojnem sodelovanju za izvajanje nalog iz rejskega programa.
13. člen
(vpis v seznam)
Rejska organizacija se po priznanju vpiše v seznam
priznanih rejskih organizacij pri ministrstvu. Pri vpisu se
navedejo najmanj naslednji podatki:
– ime in sedež rejske organizacije;
– številka in datum odločbe o priznanju rejske organizacije;
– področje in območje delovanja;
– obdobje veljavnosti priznanja.
14. člen
(obveščanje Komisije Evropske unije)
Ministrstvo obvesti Komisijo Evropske unije o priznanju rejske organizacije za določeno linijo oziroma genotip
oziroma o priznanju rejske organizacije za določeno linijo
oziroma genotip, za katero že obstaja priznana rejska
organizacija.
15. člen
(prehodna določba)
Do uveljavitve predpisa, ki ureja obvezne vsebine in
najmanjši obseg strokovnega izpopolnjevanja ter postopke in načine preizkusov in preverjanja znanja, iz 101.
člena zakona, se šteje, da so fizične osebe, ki izvajajo
strokovne naloge iz prvega odstavka 101. člena zakona,
ustrezno usposobljene, če so opravljale te naloge najmanj dve leti pred uveljavitvijo tega pravilnika. Prav tako
se šteje, da so fizične osebe, ki izvajajo strokovne naloge
iz drugega odstavka 101. člena zakona, ustrezno usposobljene, če so opravljale te naloge najmanj tri leta pred
uveljavitvijo tega pravilnika.
16. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003.
Št. 321-06-128/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0089
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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4258.

Pravilnik o pogojih za vpis hibridnih plemenskih
prašičev v register

Na podlagi četrtega odstavka 36. člena in drugega
odstavka 52. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št.
18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o pogojih za vpis hibridnih plemenskih prašičev v
register*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje določa pogoje za odbiro, ocenjevanje in priznavanje hibridnih plemenskih prašičev ter
pogoje za vpis hibridnih plemenskih prašičev v register.
2. člen
(odbira, ocenjevanje in priznavanje)
Za odbiro, ocenjevanje in priznavanje hibridnih plemenskih prašičev morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– označeni morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja
označevanje prašičev, in rejskim programom;
– njihovi starši morajo izpolnjevati s selekcijskim programom določene pogoje glede proizvodnih lastnosti in genetskih vrednosti;
– zunanjost mora ustrezati lastnostim populacije v skladu z rejskim programom;
– ne smejo imeti prirojenih napak;
– proizvodne lastnosti morajo biti v skladu z rejskim
programom, s katerim je določena tudi minimalna in maksimalna starost oziroma telesna masa ob odbiri.
3. člen
(pogoji za vpis v register hibridnih plemenskih prašičev)
Hibridni plemenski prašiči morajo za vpis v register
izpolnjevati naslednje pogoje:
– označeni morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja
označevanje prašičev, in rejskim programom;
– njihovo poreklo mora biti v skladu s predpisom, ki
ureja poreklo za hibridne plemenske prašiče.
4. člen
(vpis v register hibridnih plemenskih prašičev)
Priznana rejska organizacija lahko vpiše hibridne plemenske prašiče v register, če so izpolnjeni pogoji, določeni:
– z rejskim programom;
– s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemenske prašiče;
– s tem pravilnikom.
5. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003.
Št. 321-06-129/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0078
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije
89/505/EGS, UL L 247

Št.

4259.

94 / 30. 9. 2003 / Stran 13541

Pravilnik o poreklu za hibridne plemenske
prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke

Na podlagi drugega odstavka 32. člena, petega odstavka 39. člena, četrtega odstavka 44. člena in tretjega
odstavka 45. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št.
18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o poreklu za hibridne plemenske prašiče,
njihovo seme, jajčne celice in zarodke*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa podrobnejše načine in metode
preverjanja porekla, vsebino, obliko in pogoje za izdajo
zootehniških spričeval za hibridne plemenske prašiče,
njihovo seme, jajčne celice in zarodke ter potrjevanje
zootehniških spričeval.
2. člen
(načini in metode preverjanja porekla)
(1) Za preverjanje porekla so dovoljeni načini in znanstvene metode, ki so mednarodno priznane, in sicer:
– pregled podatkov iz zootehniške dokumentacije;
– pregled zunanjosti prašičev;
– analiza krvnih skupin;
– molekularno biološke metode za analizo genoma z
najmanj 99,0% zanesljivostjo.
(2) Načini in metode preverjanja porekla iz prejšnjega odstavka so sestavni del rejskega programa in morajo
zagotavljati zanesljivost preverjanja porekla.
(3) Metode iz prve in druge alinee prvega odstavka
tega člena se pri preverjanju porekel obvezno uporabljajo. Z rejskim programom se določijo primeri, ko se za
preverjanje porekel obvezno uporabljajo poleg metod iz
prve in druge alinee prvega odstavka tega člena tudi
metode iz tretje oziroma četrte alinee prvega odstavka
tega člena.
(4) Preverjanje porekla iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena opravljajo organizacije v živinoreji, določene z zakonom, ki ureja živinorejo.
(5) Preverjanja porekla iz tretje in četrte alinee prvega odstavka tega člena lahko izvajajo organizacije v živinoreji iz 86. in 98. člena zakona o živinoreji (Uradni list
RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1; v
nadaljnjem besedilu: zakon).
3. člen
(vsebina zootehniškega spričevala za hibridne
plemenske prašiče)
Zootehniško spričevalo za hibridne plemenske prašiče mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in naslov izdajatelja;
– ime registra;
– rodovniško številko živali;
– datum izdaje;
– način označevanja;
– identifikacijsko oznako živali;
– datum rojstva;
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije
89/506/EGS, UL L 247
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–
–
–
–

genotip oziroma linijo;
spol;
ime in naslov rejca;
ime in naslov lastnika.

4. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za hibridne plemenske
prašiče)
(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:
– v zootehniškem spričevalu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, ali
– v dokumentih, ki spremljajo hibridne plemenske
prašiče.
(2) V primeru iz druge alinee iz prejšnjega odstavka
mora pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega člena z naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v 1.
členu odločbe Komisije 89/506/EGS.«.
(3) Podatki o hibridnih plemenskih prašičih iste linije
so lahko navedeni na enem zootehniškem spričevalu ali v
dokumentih, ki spremljajo pošiljko živali istega izvora in
na isto namembno lokacijo. Zootehniško spričevalo iz
priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, se temu primerno prilagodi.
5. člen
(zootehniško spričevalo za seme hibridnih plemenskih
prašičev)
Zootehniško spričevalo za seme hibridnih plemenskih prašičev mora vsebovati:
– vse podatke, določene v 3. členu tega pravilnika,
za merjasca, ki je dal seme;
– podatke, ki omogočajo identifikacijo semena, podatke o odvzemu semena, datum odvzema, naslov in ime
organizacije, kjer je bilo seme odvzeto, ter naslov prejemnika.
6. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za seme hibridnih
plemenskih prašičev)
(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:
– v zootehniškem spričevalu iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, ali
– v dokumentih, ki spremljajo seme hibridnih plemenskih prašičev.
(2) V primeru iz druge alinee iz prejšnjega odstavka
mora pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega člena z naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v
3. členu odločbe Komisije 89/506/EGS.«.
7. člen
(zootehniško spričevalo za jajčne celice hibridnih
plemenskih prašičev)
(1) Zootehniško spričevalo za jajčne celice hibridnih
plemenskih prašičev mora vsebovati:
– vse podatke, določene v 3. členu tega pravilnika,
za svinjo dajalko;
– podatke, ki omogočajo identifikacijo jajčnih celic,
podatke o odvzemu jajčnih celic, datum odvzema, naslov
in ime organizacije, kjer so bile jajčne celice odvzete, ter
naslov prejemnika.
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(2) V zootehniškem spričevalu mora biti navedeno,
če je v slamici več kot ena jajčna celica. Vse jajčne celice
morajo imeti isto poreklo.
8. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za jajčne celice
hibridnih plemenskih prašičev)
(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:
– v zootehniškem spričevalu iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika, ali
– v dokumentih, ki spremljajo jajčne celice hibridnih
plemenskih prašičev.
(2) V primeru iz druge alinee iz prejšnjega odstavka
mora pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega člena z naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v
5. členu odločbe Komisije 89/506/EGS.«.
9. člen
(zootehniško spričevalo za zarodke hibridnih plemenskih
prašičev)
(1) Zootehniško spričevalo za zarodke hibridnih plemenskih prašičev mora vsebovati:
– vse podatke, določene v 3. členu tega pravilnika,
za svinjo dajalko in merjasca, katerega seme je bilo uporabljeno za oploditev;
– podatke, ki omogočajo identifikacijo zarodkov, podatke o osemenitvi ali oploditvi, datum odvzema, naslov
in ime organizacije, kjer so bili zarodki odvzeti, ter naslov
prejemnika.
(2) V zootehniškem spričevalu mora biti navedeno,
če je v slamici več kot en zarodek. Vsi zarodki morajo
imeti isto poreklo.
10. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za zarodke hibridnih
plemenskih prašičev)
(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:
– v zootehniškem spričevalu iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika;
– v dokumentih, ki spremljajo zarodke hibridnih plemenskih prašičev.
(2) V primeru iz druge alinee iz prejšnjega odstavka
mora pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega člena z naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v
7. členu odločbe Komisije 89/506/EGS.«.
11. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003, določbe drugega in tretjega odstavka 4. člena, drugega
odstavka 6. člena, drugega odstavka 8. člena in drugega
odstavka 10. člena tega pravilnika pa se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 321-06-130/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0054
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1
ZOOTEHNIŠKO SPRIČEVALO
za hibridne plemenske prašiče

Izdajatelj: ..................................................................................................................................................
Rodovniška št. živali: ...............................................................................................................................
Način označevanja živali (značka, tetoviranje, ušesna znamka, skica rovašenja, vžig, itd.): ...................
...................................................................................................................................................................
Identifikacijska oznaka: ............................................................................................................................
Ime živali (neobvezno): ............................................................................................................................
Datum rojstva: ........................................................ Spol: ........................................................................
Genotip, linija: ..........................................................................................................................................
Ime in naslov prejemnika1: .......................................................................................................................
Ime in naslov rejca: ...................................................................................................................................
Ime in naslov lastnika: ..............................................................................................................................
V ............................................, dne ...........................
......................................................................................
(podpis)
......................................................................................
(ime s tiskanimi črkami in naziv podpisnika)

1

Kadar zootehniško spričevalo spremlja pošiljko živali v skladu z drugim odstavkom 2. člena Odločbe Komisije
89/506/EGS.
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Priloga 2
ZOOTEHNIŠKO SPRIČEVALO
za seme hibridnih plemenskih merjascev

A) Podatki o merjascu dajalcu:
Izdajatelj: ..................................................................................................................................................
Rodovniška št. živali: ...............................................................................................................................
Način označevanja živali (značka, tetoviranje, ušesna znamka, skica rovašenja, vžig, itd.): ...................
...................................................................................................................................................................
Identifikacijska oznaka: ............................................................................................................................
Ime živali (neobvezno): ............................................................................................................................
Datum rojstva: ..........................................................................................................................................
Genotip, linija: ..........................................................................................................................................
Ime in naslov rejca: ...................................................................................................................................
Ime in naslov lastnika: ..............................................................................................................................
V ............................................, dne ...........................
......................................................................................
(podpis)
......................................................................................
(ime s tiskanimi črkami in naziv podpisnika)
B) Podatki o semenu:
Sistem označevanja semena (barva, številka): ..........................................................................................
Označitev: .................................................................................................................................................
I.
Število doz

Datum odvzema

Identifikacijska oznaka
merjasca dajalca

Genotip, linija

Uradni list Republike Slovenije

Št.

94 / 30. 9. 2003 / Stran 13545

II. Izvor semena:
Ime in sedež osemenjevalnega središča: ...................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Destinacija semena: ..................................................................................................................................
Ime in naslov prejemnika: ........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
V ............................................, dne ...........................
......................................................................................
(podpis)
......................................................................................
(ime s tiskanimi črkami in naziv podpisnika)
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Priloga 3
ZOOTEHNIŠKO SPRIČEVALO
za jajčne celice hibridnih plemenskih prašičev

A) Podatki o svinji dajalki:
Izdajatelj: ..................................................................................................................................................
Rodovniška št. živali: ...............................................................................................................................
Način označevanja živali (značka, tetoviranje, ušesna znamka, skica rovašenja, vžig, itd.): ...................
...................................................................................................................................................................
Identifikacijska oznaka: ............................................................................................................................
Ime živali (neobvezno): ............................................................................................................................
Datum rojstva: ..........................................................................................................................................
Genotip, linija: ..........................................................................................................................................
Ime in naslov rejca: ...................................................................................................................................
Ime in naslov lastnika: ..............................................................................................................................
V ............................................, dne ...........................
......................................................................................
(podpis)
......................................................................................
(ime s tiskanimi črkami in naziv podpisnika)
B) Podatki o jajčnih celicah
Sistem označevanja jajčnih celic (barva, številka): ..................................................................................
Označitev: .................................................................................................................................................
Število jajčnih celic v slamici: ..................................................................................................................
I.
Število jajčnih celic

Datum odvzema

Identifikacijska oznaka
svinje dajalke

Genotip, linija
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II. Izvor jajčnih celic:
Ime in sedež organizacije za zbiranje, pridobivanje in presajanje zarodkov: ...........................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Destinacija jajčnih celic:
Ime in naslov prejemnika: .........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
V ............................................, dne ...........................
......................................................................................
(podpis)
......................................................................................
(ime s tiskanimi črkami in naziv podpisnika)

Stran
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Priloga 4
ZOOTEHNIŠKO SPRIČEVALO
za zarodke hibridnih plemenskih prašičev
A) Podatki o merjascu dajalcu:
Izdajatelj: ..................................................................................................................................................
Rodovniška št. živali: ...............................................................................................................................
Način označevanja živali (značka, tetoviranje, ušesna znamka, skica rovašenja, vžig, itd.): ...................
...................................................................................................................................................................
Identifikacijska oznaka: ............................................................................................................................
Ime živali (neobvezno): ............................................................................................................................
Datum rojstva: ..........................................................................................................................................
Genotip, linija: ..........................................................................................................................................
Ime in naslov rejca: ...................................................................................................................................
Ime in naslov lastnika: ..............................................................................................................................
B) Podatki o svinji dajalki
Izdajatelj: ..................................................................................................................................................
Rodovniška št. živali: ...............................................................................................................................
Način označevanja živali (značka, tetoviranje, ušesna znamka, skica rovašenja, vžig, itd.): ...................
...................................................................................................................................................................
Identifikacijska oznaka: ............................................................................................................................
Ime živali (neobvezno): ............................................................................................................................
Datum rojstva: ..........................................................................................................................................
Genotip, linija: ..........................................................................................................................................
Ime in naslov rejca: ...................................................................................................................................
Ime in naslov lastnika: ..............................................................................................................................
V ............................................, dne ...........................
......................................................................................
(podpis)
......................................................................................
(ime s tiskanimi črkami in naziv podpisnika)
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C) Podatki o zarodkih
Sistem označevanja zarodkov (barva, številka): .......................................................................................
Označitev: .................................................................................................................................................
Število zarodkov v slamici: ......................................................................................................................
I.
Število
zarodkov

Datum osemenitve
ali oploditve

Datum
odvzema

Identifikacijska oznaka
svinje dajalke in merjasca
dajalca

Genotip, linija

II. Izvor zarodkov:
Ime in sedež organizacije za zbiranje, pridobivanje in presajanje zarodkov: ...........................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Destinacija zarodkov:
Ime in sedež prejemnika: ...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
V ............................................, dne ...........................
......................................................................................
(podpis)
......................................................................................
(ime s tiskanimi črkami in naziv podpisnika)
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4260.

Pravilnik o sprejetju čistopasemskih plemenskih
prašičev za pleme

Na podlagi drugega odstavka 32. člena, tretjega odstavka 37. člena, četrtega odstavka 44. člena, četrtega odstavka
61. člena in tretjega odstavka 103. člena zakona o živinoreji
(Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 –
ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o sprejetju čistopasemskih plemenskih prašičev
za pleme*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa sprejetje čistopasemskih plemenskih prašičev za pleme, sprejetje čistopasemskih plemenskih
merjascev za naravni pripust oziroma osemenjevanje in uporabo jajčnih celic in zarodkov čistopasemskih plemenskih
mladic in svinj.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. čistopasemski plemenski prašič je vsaka domača žival vrste prašič (Sus scrofa domesticus), ki izpolnjuje pogoje
za plemenske prašiče v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo,
in katere starši in stari starši so vpisani v rodovniški knjigi iste
pasme ter je sama vpisana v rodovniško knjigo;
2. sprejetje za pleme pomeni odbiro, ocenjevanje in
vpis čistopasemskih plemenskih prašičev v rodovniško knjigo
v skladu s predpisom, ki ureja vpis čistopasemskih plemenskih prašičev v rodovniško knjigo;
3. mladice so ženske živali, ki so odbrane za pleme in
še niso prasile.
3. člen
(sprejetje za pleme)
(1) V Republiki Sloveniji je ob upoštevanju predpisov o
zdravstvenem varstvu živali, na podlagi zakona, ki ureja živinorejo, predpisa, ki določa pogoje za vpis čistopasemskih plemenskih prašičev v rodovniško knjigo, predpisa, ki ureja zootehniške standarde za plemenske prašiče, tega pravilnika in
drugih predpisov, izdanih na podlagi zakona, ki ureja živinorejo, dovoljen promet s čistopasemskim plemenskim materialom.
(2) V skladu s prejšnjim odstavkom je v Republiki Sloveniji dovoljeno:
– sprejetje čistopasemskih plemenskih mladic ali svinj
za pleme;
– sprejetje čistopasemskih plemenskih merjascev za naravni pripust;
– uporaba jajčnih celic in zarodkov čistopasemskih plemenskih mladic ali svinj.
4. člen
(uporaba čistopasemskih plemenskih merjascev in njihovega
semena)
(1) V Republiki Sloveniji je dovoljeno osemenjevanje s
semenom čistopasemskih plemenskih merjascev, kadar je za
te živali izdan zootehniški dokument o priznavanju plemenskih merjascev v skladu s 6. členom tega pravilnika in 43.,
44., 63. in 64. členom zakona o živinoreji (Uradni list RS, št.
18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1; v nadaljnjem
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta
90/118/EGS, UL L 17
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besedilu: zakon) ter na osnovi preizkusa proizvodnih lastnosti
in napovedi genetskih vrednosti v skladu s predpisom, ki
ureja metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemske in hibridne plemenske prašiče.
(2) V Republiki Sloveniji je dovoljena uporaba čistopasemskih plemenskih merjascev za osemenjevanje ali uporaba njihovega semena, če so bili ti merjasci sprejeti za osemenjevanje v Republiki Sloveniji oziroma v drugi državi članici
Evropske unije (Odločba Komisije 89/507/EGS).
(3) V Republiki Sloveniji je dovoljen preizkus čistopasemskih plemenskih merjascev oziroma uporaba njihovega
semena v obsegu, ki je potreben, da organizacije iz 84.
člena zakona opravijo preizkuse v skladu s predpisom, ki
ureja metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemske in hibridne plemenske prašiče (Odločba
Komisije 89/507/EGS).
5. člen
(promet s semenom merjascev)
Seme merjascev sme odvzemati, obdelovati, shranjevati
in dajati v promet le odobreno osemenjevalno središče v
skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu živali in v skladu s
44., 61., 62., 63. in 64. členom zakona.
6. člen
(zootehniški dokument o priznavanju plemenskih merjascev)
(1) Priznana rejska organizacija mora v skladu s potrjenim rejskim programom izvajati odbiro, ocenjevanje in priznavanje plemenskih merjascev za uporabo na pripustnih postajah oziroma na osemenjevalnih središčih ter plemenskih
merjascev, ki se v skladu z rejskim programom uporabljajo za
pripust znotraj kmetijskega gospodarstva, ki je vključeno v
rejski program.
(2) Za potrebe izvajanja prejšnjega odstavka se v rejskem programu podrobneje določi:
– postopek in pogostnost odbire;
– opis in pogoje za razvrščanje plemenskih merjascev v
kakovostne razrede;
– obdobje, za katerega se plemenskih merjasci priznavajo;
– način poročanja v skladu z 61. členom zakona;
– način javne objave seznamov priznanih plemenskih
merjascev.
(3) Rejska organizacija o vsaki odbiri plemenskih merjascev vodi zapisnik in v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo,
izda zootehniški dokument o priznavanju plemenskih merjascev na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(4) Rejska organizacija mora ministrstvu, pristojnemu za
živinorejo, skupaj s poročilom iz 94. člena zakona predložiti
kot prilogo tudi seznam priznanih plemenskih merjascev.
7. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati
odredba o izvajanju letnega ocenjevanja odbire in priznavanja
plemenjakov v naravnem pripustu v delu, ki ureja ocenjevanje, odbiro in priznavanje merjascev (Uradni list RS, št. 16/99,
43/00, 33/01, 59/99, 42/00 in 7/01).
8. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003.
Št. 321-06-131/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0042
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Pravilnik o sprejetju hibridnih plemenskih
prašičev za pleme

Na podlagi drugega odstavka 32. člena, tretjega odstavka 37. člena, četrtega odstavka 44. člena in četrtega odstavka
61. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/
02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o sprejetju hibridnih plemenskih prašičev za pleme*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa sprejetje hibridnih plemenskih prašičev za pleme, sprejetje hibridnih plemenskih merjascev za
naravni pripust in osemenjevanje in uporabo jajčnih celic in
zarodkov hibridnih plemenskih mladic in svinj.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. hibridni plemenski prašič je vsaka domača žival vrste
prašič, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
a) da je potomec načrtnega križanja:
– med čistopasemskimi plemenskimi prašiči različnih pasem ali linij;
– med prašiči, ki so sami potomci križanja različnih pasem ali linij;
– ali med čistopasemskimi prašiči in prašiči iz prve ali
druge alinee te točke;
b) da je vpisan v register hibridnih plemenskih prašičev;
2. sprejetje za pleme pomeni odbiro, ocenjevanje in vpis
hibridnih plemenskih prašičev v register v skladu s predpisom,
ki ureja vpis hibridnih plemenskih prašičev v register;
3. mladice so ženske živali, ki so odbrane za pleme in še
niso prasile.
3. člen
(sprejetje za pleme)
(1) V Republiki Sloveniji je ob upoštevanju predpisov o
zdravstvenem varstvu živali, na podlagi zakona, ki ureja živinorejo, predpisa, ki ureja pogoje za vpis hibridnih plemenskih
prašičev v register, predpisa, ki ureja zootehniške standarde za
plemenske prašiče, tega pravilnika in drugih predpisov, izdanih
na podlagi zakona, ki ureja živinorejo, dovoljen promet s hibridnim plemenskim materialom.
(2) V skladu s prejšnjim odstavkom je v Republiki Sloveniji
dovoljeno:
– sprejetje hibridnih plemenskih mladic ali svinj za pleme;
– sprejetje hibridnih plemenskih merjascev za naravni pripust;
– sprejetje hibridnih plemenskih merjascev za osemenjevanje, katerih linije so bile v preizkusu proizvodnih lastnosti in
ima napovedano genetsko vrednost;
– uporaba semena hibridnih plemenskih merjascev iz prejšnje alinee;
– sprejetja v uradni preizkus proizvodnih lastnosti hibridnih plemenskih merjascev ali raba njihovega semena znotraj
količinskih meja, potrebnih za preizkus proizvodnosti in napoved genetskih vrednosti;
– uporaba jajčnih celic in zarodkov hibridnih plemenskih
mladic ali svinj.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta
90/119/EGS, UL L 17
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4. člen
(uporaba hibridnih plemenskih merjascev in njihovega
semena)
V Republiki Sloveniji je dovoljeno osemenjevanje s semenom hibridnih plemenskih merjascev, kadar je za te živali izdan
zootehniški dokument o priznavanju plemenskih merjascev v
skladu s 6. členom tega pravilnika in 43., 44., 63. in 64.
členom zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02
– ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon)
ter na osnovi preizkusa proizvodnih lastnosti in napovedi genetskih vrednosti v skladu s predpisom, ki ureja metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metode za
napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemske in hibridne plemenske prašiče.
5. člen
(promet s semenom merjascev)
Seme merjascev sme odvzemati, obdelovati, shranjevati
in dajati v promet le odobreno osemenjevalno središče v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu živali in v skladu s 44.,
61., 62., 63. in 64. členom zakona.
6. člen
(zootehniški dokument o priznavanju plemenskih merjascev)
(1) Priznana rejska organizacija mora v skladu s potrjenim
rejskim programom izvajati odbiro, ocenjevanje in priznavanje
plemenskih merjascev za uporabo na pripustnih postajah oziroma na osemenjevalnih središčih ter plemenskih merjascev,
ki se v skladu z rejskim programom uporabljajo za pripust
znotraj kmetijskega gospodarstva, ki je vključeno v rejski program.
(2) Pogoji za sprejem plemenskih merjascev za pleme se
opredelijo v rejskem programu tako, da se podrobneje določijo:
– postopek in pogostnost odbire;
– opis in pogoje za razvrščanje plemenskih merjascev v
kakovostne razrede;
– obdobje, za katerega se plemenskih merjasci priznavajo;
– način poročanja v skladu z 61. členom zakona;
– način javne objave seznamov priznanih plemenskih merjascev.
(3) Rejska organizacija o vsaki odbiri plemenskih merjascev vodi zapisnik in v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo,
izda zootehniški dokument o priznavanju plemenskih merjascev na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(4) Rejska organizacija mora ministrstvu, pristojnemu za
živinorejo, skupaj s poročilom iz 94. člena zakona predložiti kot
prilogo tudi seznam priznanih plemenskih merjascev.
7. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati
odredba o izvajanju letnega ocenjevanja, odbire in priznavanja
plemenjakov v naravnem pripustu v delu, ki ureja ocenjevanje,
odbiro in priznavanje merjascev (Uradni list RS, št. 16/99, 43/
00, 33/01, 59/99, 42/00 in 7/01).
8. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003.
Št. 321-06-132-2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0044
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Pravilnik o metodah za merjenje in ocenjevanje
proizvodnih in drugih lastnosti ter metodah za
napovedovanje genetskih vrednosti za
čistopasemske in hibridne plemenske prašiče

Na podlagi četrtega odstavka 24. člena, prvega odstavka 25. člena, tretjega odstavka 29. člena, petega odstavka 48. člena in četrtega odstavka 51. člena zakona o
živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in
110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

PRAVILNIK
o metodah za merjenje in ocenjevanje
proizvodnih in drugih lastnosti ter metodah za
napovedovanje genetskih vrednosti za
čistopasemske in hibridne plemenske prašiče*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa metode za merjenje in ocenjevanje
proizvodnih in drugih lastnosti čistopasemskih in hibridnih
plemenskih prašičev, metode za napovedovanje genetskih
vrednosti za čistopasemske in hibridne plemenske prašiče,
zbirke podatkov o proizvodnih in drugih lastnostih ter način
izmenjave podatkov.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– žival je vsaka žival vrste prašič;
– preizkus v pogojih reje je spremljanje proizvodnih in
drugih lastnosti živali, izveden pri reji živali izven testne postaje;
– agregatni genotip je sestavljena aditivna genetska
vrednost živali;
– nukleus predstavljajo najboljše plemenske živali znotraj iste populacije;
– kolateralni sorodniki so sorodniki ne glede na delež
skupnih genov;
– sorodniki pomenijo potomce in druge kolateralne sorodnike.
II. METODE ZA MERJENJE IN OCENJEVANJE
PROIZVODNIH IN DRUGIH LASTNOSTI PRAŠIČEV
3. člen
(metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih
lastnosti prašičev)
(1) Metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in
drugih lastnosti prašičev po tem pravilniku se nanašajo na:
– lastno preizkušnjo na testni postaji, kjer poteka preizkus živali pod enakimi pogoji;
– lastno preizkušnjo v pogojih reje;
– preizkušnjo čistopasemskih in hibridnih sorodnikov
na testni postaji;
– preizkušnjo čistopasemskih in hibridnih sorodnikov v
pogojih reje;
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije
89/507/EGS, UL L 247
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– ocenjevanje zunanjosti;
– biološke in genske teste;
– preizkušnjo v laboratoriju.
(2) Proizvodne in druge lastnosti merimo ali ocenjujemo z namenom, da z njimi vrednotimo rast, porabo
krme, mesnatost, sestavo klavnih polovic, kakovost mesa, plodnost, odpornost, življenjsko prirejo, zunanjost in
druge lastnosti, ki se uporabljajo v selekcijske namene.
(3) Selekcijski program mora vsebovati opis vseh
izbranih metod iz drugega odstavka tega člena, ki se
uporabljajo pri izvajanju rejskega programa. Opisane morajo biti predvsem metode, načini meritev in ocen posameznih lastnosti ter opis statističnih postopkov za vrednotenje genetskih vrednosti z navedbo uporabljenih
genetskih parametrov.
(4) Selekcijski program mora vsebovati kriterije za
delitev plemenske črede v nukleus, razmnoževalne reje,
vzrejna središča, vzorčne in druge kmetije.
4. člen
(lastna preizkušnja na testni postaji)
Lastna preizkušnja živali na testni postaji pomeni
spremljanje, merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti živali, ki so predvidene za pleme. V testno
postajo se lahko vhlevljajo živali, ki izpolnjujejo pogoje,
določene s selekcijskim programom.
5. člen
(lastna preizkušnja v pogojih reje)
(1) Lastna preizkušnja živali v pogojih reje pomeni
spremljanje, merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti neposredno v reji na tistih živalih, ki so predvidene za pleme.
(2) Lastna preizkušnja v pogojih reje se lahko izvaja
pod pogojem, da je zagotovljena možnost izračunavanja
genetskih vrednosti na koncu preizkusa v skladu s selekcijskim programom.
6. člen
(preizkušnja čistopasemskih in hibridnih sorodnikov)
(1) Preizkušnja čistopasemskih in hibridnih sorodnikov pomeni spremljanje, merjenje in ocenjevanje lastnosti na testni postaji ali v pogojih reje na sorodnikih tistih
živali, ki so predvidene za pleme. Dovoljeni so zlasti naslednji načini preizkušnje sorodnikov:
– na testni postaji;
– v pogojih reje;
– na liniji klanja na identificiranih klavnih trupih.
(2) Živali za preizkus morajo biti razdeljene med čredami na način, ki omogoča zanesljivo primerjavo med
plemenskimi živalmi.
7. člen
(ocenjevanje zunanjosti)
Ocenjevanje zunanjosti je sestavni del odbire in selekcije prašičev. Zunanjost prašiča se ocenjuje v prostoru s trdimi tlemi, kjer je mogoče oceniti noge, stojo, hojo
živali in drugo. Pri ocenjevanju je treba upoštevati zunanje značilnosti pasem in kondicijo živali. Zunanjost se
prvič ocenjuje ob spolni zrelosti, ko se ocenijo zlasti tip
in splošni videz, okvir, noge, spolni organi in prirojene
napake. Ob ocenjevanju zunanjosti se za posamezne plemenske živali ugotovijo tudi pomanjkljivosti zunanjosti.
Podrobnejši način ocenjevanja zunanjosti se opredeli z
rejskim programom.
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8. člen
(biološki in genski testi)
(1) Biološki in genski testi se opravljajo za zbiranje
podatkov v podporo selekcijskim odločitvam in preveritvi
porekla. V rejskem programu mora biti podrobneje opisano izvajanje bioloških in genskih testov. Opis mora vsebovati:
– način in čas jemanja vzorcev oziroma meritev;
– metodo in postopek dela;
– način uporabe rezultatov v selekcijske namene.
(2) Za biološke in genske teste se lahko uporablja le
metode, ki so objavljene v strokovni literaturi s področja
živinoreje. Rezultati testov iz prejšnjega odstavka morajo
biti vključeni in uporabljeni pri odbiri plemenskih prašičev, pri objavi rezultatov pa je treba navesti metodo biološkega in genskega testa, ki je bila uporabljena.
9. člen
(preizkušnja v laboratoriju)
Za selekcijo se lahko uporabijo le meritve, pridobljene v laboratorijih, ki so usposobljeni za ugotavljanje kvalitete mesa, molekularno-biološke analize in druge analize, ki so določene v rejskem programu. V selekcijskem
programu morajo biti navedeni in opisani postopki preizkušnje v laboratorijih. Opis mora vsebovati:
– način in čas jemanja vzorcev;
– metodo in postopek dela;
– način uporabe rezultatov v selekcijske namene.
10. člen
(živali v preizkusih)
Živali, ki so vključeni v katerikoli preizkus proizvodnih lastnosti, morajo:
– biti trajno in čitljivo označeni;
– imeti znan izvor (kmetijsko gospodarstvo, kjer je
bila žival rojena), poreklo, pasmo, genotip oziroma linijo,
delež genov iz tujih populacij, datum rojstva, gnezdo, v
katerem je žival rojena, čredo, v kateri je potekal preizkus, skupino pri skupinskem vhlevljanju in druge morebitne okoljske vplive;
– izvirati od staršev, ki izpolnjujejo s selekcijskim
programom določene pogoje glede genetske vrednosti,
genotipa, proizvodnih lastnosti in prirojenih napak;
– biti izbrani in obravnavani na način, ki zagotavlja
nepristransko ocenjevanje.
11. člen
(postopki in načini preizkusov)
(1) Postopki in načini preizkusov morajo biti podrobno opisani v selekcijskem programu. Za posamezno metodo iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika mora biti
pri postopkih glede na način preizkusov upoštevano zlasti, da:
– se preizkus izvaja po eni od metod iz 3. člena tega
pravilnika;
– se preizkusi znotraj posameznih pasem oziroma
genotipov izvajajo v znanih pogojih (način reje, površina
na žival pri reji v boksih, velikost boksov, način vhlevitve,
sistem zračenja, osvetlitve in drugo);
– je za izvajanje meritev zagotovljena ustrezna merilna in laboratorijska oprema;
– sta krmni obrok in način krmljenja določena v selekcijskem programu in sta znanstveno sprejemljiva. Če
se isti preizkus izvaja na več lokacijah, morajo biti krmni
obroki med lokacijami primerljivi;
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– je predvideno letno število živali v preizkusih po
genotipih znanstveno sprejemljivo in v skladu z velikostjo
populacije in selekcijskim programom;
– so določeni pogoji za sprejem živali v preizkus
(starost, telesna masa in drugo);
– je določeno obdobje preizkusa (glede na maso
najmanj med 30 in 100 kg), določene posamezne meritve in tehtanja živali (pri naselitvi, na začetku preizkusa,
vmesna tehtanja in tehtanje na koncu preizkusa);
– so določene proizvodne in druge lastnosti, načini
in mesto meritev posameznih lastnosti, število ponovitev
ter merilna sredstva in naprave. Določene morajo biti
spodnje in zgornje meje pri posameznih meritvah ob vsakem tehtanju;
– se lastnosti zunanjosti ocenjujejo v skladu s 7.
členom tega pravilnika in da je treba meritve in linearne
ocene vključiti v napoved genetskih vrednosti;
– je opisana potrebna dokumentacija za zbiranje podatkov o preizkusih živali, da so opisane zbirke podatkov,
način arhiviranja ter postopki obdelave podatkov;
– je razporeditev živali v preizkusih izvedena na način, ki zagotavlja zanesljivo primerjavo med živalmi.
(2) Na testni postaji morajo biti merjene in ocenjene
najmanj naslednje proizvodne lastnosti: starosti, telesne
mase, poraba krme, sestava telesa, ocene zunanjosti in
druge lastnosti.
(3) V pogojih reje morajo biti merjene in ocenjene
najmanj naslednje proizvodne lastnosti: starosti, telesne
mase, sestava telesa in ocene zunanjosti, lastnosti plodnosti, odpornosti, življenjske prireje in druge lastnosti.

III. METODE ZA NAPOVEDOVANJE GENETSKIH
VREDNOSTI ZA ČISTOPASEMSKE IN HIBRIDNE
PLEMENSKE PRAŠIČE
12. člen
(metode za napovedovanje genetskih vrednosti za
čistopasemske in hibridne plemenske prašiče)
(1) Napovedovanje genetskih vrednosti plemenske
živali izvajajo priznane rejske oziroma druge priznane organizacije v živinoreji v skladu s selekcijskim programom.
Genetska vrednost plemenskih prašičev je izračunana na
osnovi podatkov, zbranih v enem ali kombinaciji več preizkusov, ki jih določa ta pravilnik. Za napovedovanje genetske vrednosti plemenskih živali morajo biti uporabljeni
vsi ustrezni podatki iz preizkusov.
(2) Za napovedovanje genetskih vrednosti se uporabljajo metode, ki morajo biti objavljene v strokovni literaturi s področja živinoreje in morajo zagotavljati zanesljivo oceno z vključitvijo podatkov lastne preizkušnje in
primernega števila sorodnikov. Vplivi okolja morajo biti
odstranjeni z ustreznim postopkom napovedovanja genetskih vrednosti. Statistični modeli za napovedovanje
genetskih vrednosti morajo biti podrobno opisani v selekcijskem programu.
(3) Poleg opisa statističnega modela za napovedovanje genetskih vrednosti mora selekcijski program vključevati tudi opis:
– strukture varianc oziroma kovarianc in potrebnih
predpostavk;
– strukture agregatnega genotipa;
– postopkov odbire in razvrščanja plemenskih prašičev v kakovostne razrede glede na izračunane genetske
vrednosti;
– prikazovanja genetskih vrednosti, njihove objave
in interpretacije rezultatov.
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IV. ZBIRKE PODATKOV O PROIZVODNIH IN DRUGIH
LASTNOSTIH TER NAČIN IZMENJAVE PODATKOV
13. člen
(zbirke podatkov o proizvodnih in drugih lastnostih ter
način izmenjave podatkov)
(1) Organizacije v živinoreji iz 84. člena zakona o
živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZureP-1 in
110/02 – ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon) so dolžne voditi zbirke podatkov o proizvodnih in drugih lastnostih živali. Če izvajajo posamezna strokovna opravila iz
rejskega programa odobrene ali druge priznane organizacije v živinoreji, morajo zbrane podatke v skladu z rejskim programom pošiljati priznani rejski organizaciji. Zbrane podatke morajo odobrene ali druge priznane
organizacije v živinoreji arhivirati za obdobje najmanj pet
let. Za živali, vključene v rejski program, mora priznana
rejska organizacija trajno vzdrževati in voditi zbirke podatkov o izvoru, poreklu, proizvodnih in drugih lastnosti v
skladu z določili rejskega programa.
(2) Podatki, ki jih je treba zbirati v selekcijske namene, morajo biti določeni v selekcijskem programu. Če
selekcijski program predvideva tudi uporabo podatkov iz
26. člena zakona, morajo biti vključeni v izvajanje selekcijskega programa. Temelj izvajanja selekcijskega programa so proizvodne in druge lastnosti, zbrane na načine
iz 3. člena tega pravilnika. Za izvajanje posameznih opravil iz rejskega programa (npr. izvajanje meritev, beleženje
in posredovanje podatkov) morajo imeti izvajalci ustrezno
merilno, laboratorijsko, programsko in strojno opremo, ki
izpolnjuje predpisane pogoje, kar mora biti opredeljeno v
rejskem programu.
(3) Podatki, pridobljeni v preizkusih iz 3. člena tega
pravilnika, se uporabljajo za potrebe izvajanja rejskega
programa in za vrednotenje genetskih vrednosti, analize
tujih genov, primerjalne analize med rejci, spremljanje in
analizo fenotipskih sprememb, vrednotenje učinkov selekcije ter drugo. Kadar se podatki zbirajo v okviru javne
službe v živinoreji, so v skladu s 24. členom zakona
zbirke teh podatkov last Republike Slovenije in so javno
dostopne v skladu z zakonom in zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja. V vseh drugih primerih so zbirke podatkov iz tega odstavka last priznanih
rejskih organizacij, ki vodijo rodovniške knjige, in se mora uporabnik za dostop in uporabo teh zbirk podatkov
dogovoriti z lastniki.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka morajo
biti vse navedene zbirke podatkov na voljo inšpekcijskim
službam in ministrstvu, pristojnemu za živinorejo.
V. KONČNA DOLOČBA
14. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003.
Št. 321-06-174/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0080
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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4263.

Pravilnik o pogojih za odobritev organizacij in
priznanje drugih organizacij v prašičereji

Na podlagi petega odstavka 48. člena, tretjega odstavka 54. člena, šestega odstavka 60. člena, tretjega odstavka
62. člena, tretjega odstavka 96. člena in drugega odstavka
98. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02,
110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o pogojih za odobritev organizacij in priznanje
drugih organizacij v prašičereji
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja organizacijske, kadrovske in tehnične
pogoje za odobritev organizacij iz 96. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02
– ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon), njihove naloge in
postopek odobritve ter organizacijske, kadrovske in tehnične pogoje za priznanje drugih organizacij v prašičereji iz 98.
člena zakona ter njihove naloge in postopek priznanja.
II. ODOBRENE ORGANIZACIJE V PRAŠIČEREJI
2. člen
(odobrene organizacije v prašičereji)
Odobrene organizacije v prašičereji, urejene s tem pravilnikom, so testna postaja, osemenjevalno središče in pripustna postaja.
1. Testna postaja
3. člen
(pravno-organizacijska oblika)
(1) Testna postaja izkaže pravno-organizacijsko obliko,
ki ji omogoča nastopanje v pravnem prometu:
– z izpiskom iz sodnega registra, če je gospodarska
družba, samostojni podjetnik posameznik, zadruga ali pravna oseba javnega prava;
– z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi pravne osebe javnega prava, kadar zakon ne določa, da se vpiše v
sodni register;
– z izpiskom iz uradnega registra ali evidence, v katero
je vpisana, če je pravna oseba zasebnega prava;
– z izpiskom iz vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčni upravi Republike Slovenije, če je samostojni podjetnik posameznik.
(2) Z izpiskom, z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi
iz prejšnjega odstavka testna postaja hkrati izkaže tudi, da
lahko opravlja dejavnosti iz predpisa, ki ureja metode za
merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter
metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemske in hibridne plemenske prašiče.
4. člen
(pogoji za odobritev testne postaje)
Testna postaja mora za odobritev izpolnjevati zlasti naslednje pogoje:
– da ima enega ali več objektov, kjer se izvajajo preizkusi proizvodnih in drugih lastnosti prašičev;
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– da ima zakonitega zastopnika testne postaje;
– da izpolnjuje tehnične pogoje za sprejem prašičev v
preizkus;
– da izpolnjuje tehnične pogoje za izvajanja posameznih preizkusov;
– da zagotavlja enake pogoje za vse prašiče v preizkusu;
– da ima merilno in laboratorijsko opremo, ki je potrebna za izvajanje preizkusov;
– da izvaja sprotno pošiljanje podatkov v času izvajanja
preizkusa priznani rejski organizaciji, za katero opravlja preizkus prašičev;
– da zagotavlja arhiviranje podatkov za obdobje najmanj petih let po zaključku vsakega posameznega preizkusa;
– da ima usposobljenega strokovnega vodjo testne postaje, ki izpolnjuje pogoje iz 101. člena zakona, ima najmanj
univerzitetno izobrazbo s področja kmetijstva – smer zootehnika ter najmanj pet let delovnih izkušenj s področja selekcije živali;
– da delavci, ki izvajajo preizkuse na testni postaji, za
posamezne naloge izpolnjujejo pogoje iz 14., 15. in 101.
člena zakona.
5. člen
(vloga za odobritev testne postaje)
(1) Za odobritev testne postaje je treba ministrstvu,
pristojnemu za živinorejo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), predložiti vlogo, ki vsebuje:
– ime, sedež in pravno-organizacijsko obliko organizacije;
– naslov oziroma lokacijo posameznih objektov testne postaje z navedbo posameznih identifikacijskih številk
kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu:
KMG-MID);
– delovno območje in podrobnejši opis delovnega področja;
– osebno ime in naslov zakonitega zastopnika organizacije in strokovnega vodje testne postaje;
– opis tehničnih pogojev za sprejem prašičev v preizkus (minimalna starost ob vhlevitvi, način vhlevitve, možnost
karantene in drugo);
– opis tehničnih pogojev izvajanja posameznih preizkusov (preizkus v skupinah, možnost individualnega preizkušanja prašičev);
– skupno kapaciteto testne postaje in kapaciteto vhlevljanja po posameznih kategorijah prašičev;
– opis tehničnih pogojev, iz katerih je razvidno, da je
mogoče zagotoviti enake pogoje preizkusov za vse prašiče
v obdobju izvajanja preizkusov;
– navedbo merilne in laboratorijske opreme, ki je na
testni postaji na voljo za izvajanje preizkusov;
– opis pošiljanja podatkov v času izvajanja preizkusov
priznani rejski organizaciji, za katero opravlja testna postaja
preizkus prašičev;
– opis načina arhiviranja podatkov za obdobje najmanj
petih let po zaključku vsakega posameznega preizkusa;
– opis načina zagotavljanja veterinarskih ukrepov in preventivnega zdravstvenega varstva prašičev na testni postaji;
– dokazilo o usposobljenosti strokovnega vodje testne
postaje za izvajanje preizkusov z navedbo strokovnih referenc;
– poimenski seznam vseh zaposlenih na testni postaji
z opisom delovnih mest in specifikacijo strokovne izobrazbe, tehničnega znanja, izpopolnjevanja in izkušenj pri izvajanju preizkusov plemenskih prašičev ter dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 14., 15. in 101. člena zakona;
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– dokazilo o zaposlitvi oseb iz prejšnje alinee;
– strokovno mnenje Biotehniške fakultete, Oddelka za
zootehniko, o izpolnjevanju pogojev za odobritev testne postaje iz prejšnjega člena ter o ustreznosti dokumentov in
prilog iz tega člena.
(2) Če vlogo za odobritev testne postaje vloži Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, poda strokovno mnenje o izpolnjevanju pogojev komisija, ki jo v postopku odobritve imenuje minister, pristojen za živinorejo (v nadaljnjem
besedilu: minister). Komisijo sestavljajo strokovnjaki Kmetijskega inštituta Slovenije, Veterinarske fakultete in Fakultete
za kmetijstvo, Maribor.
6. člen
(vpis testne postaje v register)
Pri vpisu testne postaje v register pri ministrstvu se
navedejo zlasti naslednji podatki:
– ime in sedež testne postaje;
– naslov oziroma lokacija posameznih objektov testne
postaje, na katerih se izvajajo preizkusi, z navedbo posameznih KMG-MID;
– številka in datum odločbe o odobritvi testne postaje;
– področje in območje delovanja;
– obdobje veljavnosti odobritve.
2. Osemenjevalno središče
7. člen
(pravno-organizacijska oblika)
(1) Osemenjevalno središče izkaže pravno-organizacijsko obliko, ki mu omogoča nastopanje v pravnem prometu:
– z izpiskom iz sodnega registra, če je gospodarska
družba, samostojni podjetnik posameznik, zadruga ali pravna oseba javnega prava;
– z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi pravne osebe javnega prava, kadar zakon ne določa, da se vpiše v
sodni register;
– z izpiskom iz uradnega registra ali evidence, v katero
je vpisana, če je pravna oseba zasebnega prava;
– z izpiskom iz vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčni upravi Republike Slovenije, če je samostojni podjetnik posameznik.
(2) Z izpiskom, z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi
iz prejšnjega odstavka osemenjevalno središče hkrati izkaže
tudi, da lahko opravlja dejavnost reje potrebnega števila
plemenskih merjascev posameznih pasem, pridobivanje,
shranjevanje in promet s semenom za potrebe enega ali več
potrjenih rejskih programov.
8. člen
(naloge osemenjevalnega središča)
Naloge osemenjevalnega središča so zlasti, da:
– redi plemenske merjasce v skladu z rejskimi programi;
– sodeluje z rejskimi organizacijami pri preizkusu plemenskih merjascev v skladu z rejskimi programi;
– imenuje strokovno telo, ki ga sestavljajo predstavniki
posameznih organizacij iz 84. oziroma 122. člena zakona,
za katere izvaja osemenjevalno središče posamezne naloge
iz rejskega programa, in predstavniki izvajalcev osemenjevanja za potrebe potrditve letnega programa dela in letnih
poročil o delu ter za potrebe drugih strokovnih nalog;
– izvaja letni program dela, ki ga potrdi imenovano
strokovno telo;
– ocenjuje libido in plodnost plemenskih merjascev;
– odvzema, pregleduje, pripravlja in označuje seme;
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– opravlja promet s semenom, ki izpolnjuje pogoje iz
44. člena zakona;
– ohranjanja biotsko raznovrstnost v prašičereji;
– vodi zbirke podatkov za svojo čredo plemenskih merjascev, za pridobljeno in za porabljeno seme;
– posreduje podatke priznanim rejskim organizacijam;
– ima vzpostavljen sistem notranjega nadzora.
9. člen
(pogoji za odobritev osemenjevalnega središča)
Osemenjevalno središče mora za odobritev poleg pogojev iz tretjega odstavka 61. člena zakona izpolnjevati tudi
naslednje pogoje:
– da ima objekt in opremo za prevzem plemenskih
merjascev na osemenjevalno središče, rejo plemenskih merjascev, pridobivanje, obdelavo in skladiščenje semena ter
objekt za oddajo semena v promet;
– da ima zakonitega zastopnika osemenjevalnega središča;
– da ima laboratorijsko in drugo opremo, ki je potrebna za delovanje osemenjevalnega središča in za preverjanje kakovosti semena;
– da se za vse seme posameznega osemenjevalnega
središča, ki je uporabljeno na območju Republike Slovenije, zagotavlja zbiranje podatkov v skladu s predpisom, ki
ureja evidence o razmnoževanju domačih živali;
– da izvaja sprotno pošiljanje podatkov priznani rejski
organizaciji, s katero ima sklenjeno pogodbo o izvajanju
posameznih nalog rejskega programa;
– da ima pogodbeno urejena medsebojna razmerja iz
tretjega odstavka 63. člena zakona;
– da zagotavlja arhiviranje podatkov za obdobje najmanj petih let za pridobljeno in za porabljeno seme oziroma
najmanj za obdobje shranjevanja semena, kadar je obdobje
shranjevanja daljše od petih let;
– da zagotavlja shranjevanje semena za genetske rezerve;
– da ima usposobljenega strokovnjaka, odgovornega
za izvajanje rejskega programa, ki izpolnjuje pogoje iz 101.
člena zakona, ima najmanj univerzitetno izobrazbo s področja kmetijstva – smer zootehnika ter najmanj pet let delovnih
izkušenj s področja selekcije živali;
– da morajo delavci, ki opravljajo posamezne naloge
na osemenjevalnem središču, za te naloge izpolnjevati pogoje iz 14., 15. in 101. člena zakona;
– da zagotavlja spremljanje in analiziranje podatkov o
izdanem in o porabljenem semenu in uspešnosti osemenjevanja po posameznem plemenskem merjascu;
– da vodi tekočo evidenco o vhlevitvi, reji in izločitvi
plemenskih merjascev;
– da vodi dokumentacijo, potrebno za izračun parametrov plodnosti;
– da ima zagotovljeno spremljanje genetskih vrednosti
plemenskih merjascev v osemenjevalnem središču.
10. člen
(vloga za odobritev osemenjevalnega središča)
(1) Za odobritev osemenjevalnega središča za prašiče
je treba ministrstvu predložiti vlogo, ki vsebuje:
– ime, sedež in pravno-organizacijsko obliko organizacije;
– naslov oziroma lokacijo posameznih objektov osemenjevalnega središča z navedbo posameznih KMG-MID;
– delovno območje in podrobnejši opis delovnega področja;
– osebno ime in naslov zakonitega zastopnika organizacije in usposobljenega strokovnjaka osemenjevalnega središča;
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– opis tehničnih pogojev za sprejem plemenskih merjascev v osemenjevalno središče (zagotovitev prostorov za
karanteno, načini vhlevitve v posameznih objektih, kapaciteta vhlevljanja in drugo);
– opis tehničnih pogojev za rejo plemenskih merjascev
v obdobju, ki je potrebno za zagotovitev s selekcijskim programom predpisanega števila doz semena posameznega
plemenskega merjasca (način reje, krmni obrok, možnost
izpustov ali drugih načinov, ki omogočajo gibanje plemenskih merjascev in drugo);
– opis tehničnih pogojev za odvzem semena, označevanje semena, analizo kakovosti semena in kapacitet za
shranjevanje semena;
– opis tehničnih pogojev in načina zagotavljanja shranjevanja semena za genetske rezerve;
– opis načina arhiviranja podatkov za pridobljeno in za
porabljeno seme;
– opis načina tekočega in trajnega arhiviranja podatkov za seme, ki je vključeno v genetsko rezervo;
– opis načina spremljanja in analiziranja podatkov o
izdanem in porabljenem semenu ter uspešnosti osemenjevanja po posameznem plemenskem merjascu;
– opis zootehniških opravil, ki jih mora opravljati strokovnjak iz četrte alinee tega odstavka;
– seznam plemenskih merjascev po pasmah, ki ni starejši od dveh mesecev;
– seznam članov strokovnega telesa;
– opis načina vodenja dokumentacije, potrebne za izračun parametrov plodnosti;
– opis načina zagotavljanja veterinarskih ukrepov in preventivnega zdravstvenega varstva živali na osemenjevalnem
središču;
– dokazilo o izpolnjevanju predpisanih veterinarskih pogojev v skladu s prvim odstavkom 62. člena zakona;
– poimenski seznam vseh zaposlenih na osemenjevalnem središču z opisom delovnih mest in specifikacijo strokovne izobrazbe, tehničnega znanja, izpopolnjevanja in izkušenj s področja delovanja osemenjevalnega središča, ter
dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 14., 15. in 101. člena
zakona;
– dokazilo o zaposlitvi oseb iz prejšnje alinee;
– kopijo odločbe o priznanju osemenjevalnega središča in dodelitvi veterinarske registrske številke, ki jo je izdal
pristojni organ za veterinarstvo;
– dokazilo o priznanju osemenjevalnega središča, ki
omogoča prodajo na osemenjevalnem središču pridobljenega semena državam članicam Evropske unije (če takšno
dokazilo obstaja);
– strokovno mnenje Biotehniške fakultete, Oddelka za
zootehniko, o izpolnjevanju pogojev za odobritev osemenjevalnega središča iz prejšnjega člena ter o ustreznosti dokumentov in prilog iz tega člena.
(2) Če vlogo za odobritev osemenjevalnega središča
vloži Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, poda
strokovno mnenje o izpolnjevanju pogojev komisija, ki jo v
postopku odobritve imenuje minister. Komisijo sestavljajo
strokovnjaki Kmetijskega inštituta Slovenije, Veterinarske fakultete in Fakultete za kmetijstvo, Maribor.
11. člen
(vpis osemenjevalnega središča v evidenco)
Pri vpisu osemenjevalnega središča v evidenco pri ministrstvu se navedejo naslednji podatki:
– sedež osemenjevalnega središča;
– naslov oziroma lokacija objektov osemenjevalnega
središča;
– KMG-MID;
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– številka in datum odločbe o odobritvi osemenjevalnega središča;
– področje in območje delovanja;
– obdobje veljavnosti odobritve.
3. Pripustna postaja
12. člen
(pogoji za odobritev pripustne postaje)
Pripustna postaja mora poleg pogojev, ki jih določa
zakon, za odobritev in delovanje izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
– imeti mora urejen prostor za plemenskega merjasca
na določeni lokaciji in opremo v skladu z zakonom;
– organizirana mora biti v enem objektu znotraj kmetijskega gospodarstva;
– lastnik pripustne postaje oziroma rejec na pripustni
postaji mora biti strokovno usposobljen;
– zagotovljeni morajo biti veterinarski ukrepi in preventivno zdravstveno varstvo živali na pripustni postaji;
– zagotovljeno mora biti vodenje potrdil o pripustu na
obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika;
– uporaba plemenskih merjascev mora biti v skladu s
43. členom zakona.
13. člen
(objekti in prostori)
(1) Objekti na kmetijskem gospodarstvu, kot so hlev za
rejo plemenskega merjasca, ograjen prostor za pripust plemenskih merjascev (ograda, obora, pašnik), morajo biti zgrajeni tako, da je zagotovljena varnost ljudi in živali. V teh
objektih mora biti zagotovljeno krmljenje in napajanje živali.
Na kmetijskem gospodarstvu s pripustno postajo mora biti
na vidnem mestu tudi omarica z opremo za prvo pomoč.
(2) Prostori, kjer se nahajajo plemenski merjasci oziroma se izvaja pripust, morajo biti primerno veliki, zračni in
osvetljeni, tla pa morajo biti iz materialov, ki ne drsijo.
(3) Če je vhlevljenih več plemenskih merjascev, morajo
biti ti vhlevljeni v individualne bokse.
14. člen
(naloge pripustne postaje)
Naloge pripustne postaje so zlasti naslednje:
– reja plemenskih merjascev;
– obnova črede plemenskih merjascev;
– spremljanje libida in plodnosti plemenskih merjascev;
– pripuščanje plemenskega merjasca samo na mladice ali svinje (v nadaljnjem besedilu: plemenice), ki so označene v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo prašičev;
– posredovanje podatkov o pripustih organizacijam v
živinoreji iz 84. člena zakona.
15. člen
(evidenca, dokumentacija in poročanje)
(1) Rejec plemenskega merjasca mora voditi predpisano evidenco o vsakem pripustu na njegovi pripustni postaji
ter o tem poročati v skladu s tem pravilnikom in predpisom,
ki ureja razmnoževanje domačih živali. To evidenco mora
hraniti še vsaj eno leto po izločitvi plemenskega merjasca iz
kmetijskega gospodarstva.
(2) Rejec plemenskega merjasca mora ob opravljenem
pripustu izdati rejcu potrdilo o pripustu oziroma osemenitvi
svinj na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika. Obrazci so natisnjeni v štirih kopijah. Obrazce prejmejo
rejec plemenice, rejec plemenskega merjasca in priznana
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rejska organizacija, ki je v skladu s predpisi o sprejetju
čistopasemskih in hibridnih plemenskih prašičev za pleme
izdala zootehniški dokument o priznavanju plemenskega
merjasca. En izvod se v skladu z veterinarskimi predpisi
pošlje pristojni veterinarski organizaciji, ki ima koncesijo za
opravljanje veterinarskih storitev. Rejec plemenskega merjasca mora do desetega v tekočem mesecu priznani rejski
organizaciji in pristojni veterinarski organizaciji poslati kopije
v preteklem mesecu porabljenih obrazcev.
(3) Priznana rejska organizacija, ki v skladu z rejskim
programom prizna plemenskega merjasca za uporabo na
pripustni postaji, založi in izda obrazce iz priloge tega
pravilnika ter vodi evidenco o izdanih in porabljenih obrazcih.
16. člen
(postopek)
(1) Lastnik, imetnik oziroma zakupnik kmetijskega gospodarstva vloži vlogo za odobritev pripustne postaje na
pristojno upravno enoto.
(2) Po preveritvi pogojev zaprosi upravna enota ministrstvo za dodelitev zootehniške registrske številke ter izda
odločbo o odobritvi pripustne postaje za obdobje petih let, s
katero ugotovi, da ta izpolnjuje predpisane pogoje za odobritev.
(3) En izvod odločbe vroči upravna enota ministrstvu,
en izvod pristojni območni enoti Veterinarske uprave Republike Slovenije, en izvod pa organizaciji v živinoreji, s katero
ima pripustna postaja sklenjeno pogodbo.
17. člen
(vloga za odobritev pripustne postaje)
Za odobritev pripustne postaje za prašiče je treba na
upravno enoto predložiti vlogo, ki vsebuje naslednje podatke:
– naslov kmetijskega gospodarstva – pripustne postaje;
– KMG-MID;
– ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva;
– navedbo objekta znotraj kmetijskega gospodarstva,
kjer bo plemenski merjasec stalno vhlevljen oziroma v reji;
– zemljiškoknjižni izpisek (lastništvo oziroma zakup),
ki ni starejši od treh mesecev za parcelo, na kateri se
objekt nahaja, ali overjeno pogodbo o zakupu objekta, v
katerem bo plemenski merjasec vhlevljen oziroma v reji;
– skico tlorisa objekta, kjer se bodo redili plemenski
merjasci in se bo izvajal pripust;
– predvideno število plemenskih merjascev po posameznih pasmah;
– opis proizvodnih kapacitet kmetijskega gospodarstva po vrstah živali, kadar se na istem kmetijskem gospodarstvu poleg plemenskih merjascev redijo še druge živali;
– opis načina zagotavljanja veterinarskih ukrepov in preventivnega zdravstvenega varstva živali na pripustni postaji;
– opis vodenja predpisane zootehniške dokumentacije;
– dokazilo o usposobljenosti v skladu s 15. členom
zakona;
– kopijo veljavne pogodbe, ki ureja dobavo predpisanih obrazcev in poročanje o pripustih, sklenjene z organizacijo v živinoreji iz 84. člena zakona najmanj za obdobje
odobritve pripustne postaje;
– strokovno mnenje organizacije v živinoreji iz 86.,
98. člena oziroma 122. člena zakona o izpolnjevanju pogojev iz 12. člena tega pravilnika ter o ustreznosti objektov
in prostorov v skladu s 13. členom tega pravilnika, ki ne
sme biti starejše od šestih mesecev.
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18. člen
(vpis pripustne postaje v register)
Pri vpisu pripustne postaje v register pri ministrstvu se
navedejo zlasti naslednji podatki:
– ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva;
– naslov pripustne postaje;
– KMG-MID;
– številka in datum odločbe o odobritvi pripustne postaje;
– zootehniška registrska številka;
– področje delovanja;
– obdobje veljavnosti odobritve.
III. DRUGE PRIZNANE ORGANIZACIJE V PRAŠIČEREJI
19. člen
(pravno-organizacijska oblika)
(1) Druga organizacija v prašičereji izkaže pravno-organizacijsko obliko, ki ji omogoča nastopanje v pravnem prometu:
– z izpiskom iz sodnega registra, če je gospodarska
družba, samostojni podjetnik posameznik, zadruga ali pravna oseba javnega prava;
– z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi pravne osebe javnega prava, kadar zakon ne določa, da se vpiše v
sodni register;
– z izpiskom iz uradnega registra ali evidence, v katero
je vpisana, če je pravna oseba zasebnega prava;
– z izpiskom iz vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčni upravi Republike Slovenije, če je samostojni podjetnik posameznik.
(2) Z izpiskom, z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi
iz prejšnjega odstavka druga organizacija v prašičereji hkrati
izkaže tudi, da lahko opravlja dejavnosti iz prvega odstavka
98. člena zakona.
20. člen
(naloge druge priznane organizacije v prašičereji, priznane za
celotno območje Republike Slovenije)
Druga priznana organizacija v prašičereji v skladu z 98.
členom zakona izvaja posamezne naloge potrjenega rejskega
programa na celotnem območju Republike Slovenije. Te naloge so zlasti:
– meritve proizvodnih lastnosti;
– vodenje preizkusov v pogojih reje;
– laboratorijski preizkusi in meritve;
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk;
– razvoj in vzdrževanje enotnega informacijskega sistema
v prašičereji;
– spremljanje proizvodnosti prašičev;
– obdelava podatkov in interpretacija rezultatov;
– napovedovanje genetskih vrednosti in objava rezultatov;
– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona;
– razvoj preizkusov in metod za izvajanje rejskega progama;
– izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov;
– opravljanje nalog na področju razmnoževanja prašičev;
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki
izhajajo iz zakona.
21. člen
(pogoji in vloga za priznanje druge organizacije, priznane za
celotno območje Republike Slovenije)
(1) Druga priznana organizacija iz prejšnjega člena mora za priznanje v skladu z 98. členom zakona glede na
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naloge, za katere organizacija poda vlogo za priznanje, imeti
zlasti:
– ustrezen prostor oziroma potrebne laboratorije z ustrezno merilno opremo;
– strojno in programsko opremo za napovedovanje genetske vrednosti;
– strojno in programsko opremo za vodenje informacijskih sistemov v prašičereji;
– ustrezno opremo za izvajanje drugih posameznih nalog;
– opremo, ki omogoča primerno hitro in zanesljivo komunikacijo z organizacijami v živinoreji, ki izvajajo rejske
programe oziroma vodijo zbirke podatkov;
– ustrezno usposobljen kader v skladu s 101. členom
zakona za izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega člena.
(2) Strokovni vodja druge priznane organizacije iz prejšnjega člena oziroma odgovorna oseba mora izpolnjevati
pogoje iz 101. člena zakona in imeti:
– univerzitetno izobrazbo s področja kmetijstva – smer
zootehnika;
– dokazila o opravljenem dodatnem izobraževanju s
področja priznanja in najmanj deset let delovnih izkušenj s
področja priznanja;
– znanje najmanj enega tujega jezika;
– objavljena strokovna oziroma znanstvena dela s področja priznanja;
– organizacijske sposobnosti pri raziskovalnem in rutinskem delu;
– najmanj eno strokovno priporočilo.
(3) Vloga za priznanje organizacije iz prejšnjega člena
mora poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena vsebovati še:
– ime, sedež in pravno-organizacijsko obliko organizacije;
– popis prostorov;
– ime in priimek strokovnega vodje organizacije oziroma odgovorne osebe z dokazili o izpolnjevanju pogojev iz
prejšnjega odstavka;
– opis področja delovanja s seznamom nalog za katere
organizacija v vlogi prosi za priznanje;
– krajši opis nalog iz prejšnje alinee;
– opis delovnih mest z zahtevano izobrazbo;
– poimenski seznam vseh zaposlenih s področja
priznanja s specifikacijo strokovne izobrazbe in tehničnega znanja, izpopolnjevanja in izkušenj s področja priznanja ter dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 101. člena zakona;
– dokazilo o zaposlitvi oseb iz prejšnje alinee.
22. člen
(naloge druge priznane organizacije v prašičereji, priznane
za območje ene ali več upravnih enot)
Druga priznana organizacija v prašičereji v skladu z 98.
členom zakona na območju ene ali več upravnih enot skrbi
zlasti za izvajanje posameznih nalog v skladu s potrjenim
rejskim programom. Te naloge so zlasti:
– spremljanje reje in prireje prašičev;
– nudenje pomoči pri označevanju prašičev;
– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov;
– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje;
– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega
programa;
– opravljanje odbire plemenskih mladic;
– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije;
– spremljanje staleža in strukture pasemske črede;
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– načrtovanje razmnoževanja prašičev in opravljanje
drugih nalog na tem področju;
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk;
– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena
zakona;
– opravljanje osnovne obdelave podatkov;
– spremljanje proizvodnosti prašičev in interpretiranje
rezultatov;
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona.
23. člen
(pogoji in vloga za priznanje druge organizacije, priznane
za območje ene ali več upravnih enot)
(1) Druga priznana organizacija iz prejšnjega člena mora za priznanje v skladu z 98. členom zakona glede na
naloge, za katere organizacija poda vlogo za priznanje, imeti
zlasti:
– ustrezen prostor in ustrezno merilno opremo za izvajanje nalog v skladu z rejskim programom;
– strojno in programsko opremo za enotno vodenje
podatkovnih zbirk in opravljanje osnovnih obdelav podatkov;
– opremo, ki omogoča primerno hitro in zanesljivo komunikacijo z organizacijami v živinoreji, ki izvajajo rejske
programe oziroma vodijo zbirke podatkov;
– ustrezno usposobljen kader v skladu s 101. členom
zakona za izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega člena;
– ustrezno opremo za izvajanje drugih posameznih nalog.
(2) Strokovni vodja druge priznane organizacije iz prejšnjega člena oziroma odgovorna oseba mora izpolnjevati
pogoje iz 101. člena zakona in imeti:
– univerzitetno izobrazbo s področja kmetijstva – smer
zootehnika;
– dokazila o opravljenem dodatnem izobraževanju s
področja priznanja in najmanj pet let delovnih izkušenj s
področja priznanja;
– organizacijske sposobnosti pri strokovnem delu.
(3) Vloga za priznanje organizacije iz prejšnjega člena
mora poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena vsebovati še:
– uradno ime, sedež in pravno-organizacijsko obliko
organizacije;
– opis območja in področja delovanja s seznamom
nalog, za katere organizacija v vlogi prosi za priznanje;
– krajši opis nalog iz prejšnje alinee;
– opis delovnih mest z zahtevano izobrazbo;
– popis prostorov;
– ime in priimek strokovnega vodje organizacije oziroma odgovorne osebe z dokazili o izpolnjevanju pogojev iz
prejšnjega odstavka;
– opis delovnih mest z zahtevano izobrazbo;
– poimenski seznam vseh zaposlenih s področja priznanja s specifikacijo strokovne izobrazbe in tehničnega znanja, izpopolnjevanja in izkušenj s področja priznanja ter dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 101. člena zakona;
– dokazilo o zaposlitvi oseb iz prejšnje alinee.
24. člen
(vpis druge priznane organizacije v evidence)
Za druge priznane organizacije iz 20. in 22. člena tega
pravilnika se pri vpisu v evidence drugih priznanih organizacij pri ministrstvu vpišejo najmanj naslednji podatki:
– ime in sedež organizacije;
– številka in datum odločbe o priznanju druge organizacije;
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– področje in območje delovanja;
– obdobje veljavnosti priznanja.
25. člen
(nadzor)
Kmetijska inšpekcija izvaja nadzor nad delovanjem:
– osemenjevalnih središč najmanj dvakrat letno;
– pripustnih postaj najmanj enkrat letno;
– testnih postaj in drugih priznanih organizacij najmanj dvakrat v obdobju petih let.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(prehodne določbe)
(1) Izvajalci strokovnih nalog iz 122. člena zakona,
ki na dan uveljavitve tega pravilnika opravljajo naloge javne službe v živinoreji v skladu s potrjenim skupnim temeljnim rejskim programom za leto 2003, opravljajo te naloge na dosedanji način do 31. decembra 2003.
(2) Do uveljavitve predpisa, ki ureja obvezne vsebine
in najmanjši obseg strokovnega izpopolnjevanja ter postopke in načine preizkusov in preverjanja znanja, iz 101.
člena zakona se šteje, da so fizične osebe, ki izvajajo
strokovne naloge iz prvega odstavka 101. člena zakona,
ustrezno usposobljene, če so opravljale te naloge najmanj dve leti pred uveljavitvijo tega pravilnika. Prav tako
se šteje, da so fizične osebe, ki izvajajo strokovne naloge
iz drugega odstavka 101. člena zakona, ustrezno usposobljene, če so opravljale te naloge najmanj tri leta pred
uveljavitvijo tega pravilnika.
(3) Vsa kmetijska gospodarstva, na katerih se na
dan uveljavitve tega pravilnika izvaja pripust plemenskih
merjascev v smislu prvega odstavka 60. člena zakona,
morajo izvajanje pripusta plemenskih merjascev na plemenice, ki so vpisane v registre drugih kmetijskih gospodarstev, uskladiti s tem pravilnikom do 31. decembra
2004.
(4) Rejci, ki so najmanj eno leto pred uveljavitvijo
tega pravilnika izvajali pripust s priznanimi plemenskimi
merjasci, niso dolžni vlogi za odobritev pripustne postaje
predložiti dokazila o usposobljenosti, vendar ga morajo
predložiti najpozneje v roku dveh let po uveljavitvi predpisa iz drugega odstavka tega člena.
27. člen
(uveljavitev)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se za prašiče preneha uporabljati priloga 8 pravilnika o zdravstveni ustreznosti in sistematičnih preiskavah plemenskih živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov (Uradni list RS,
št. 49/97, 24/99, 42/99, 59/99, 42/00, 7/01 in
18/02 – ZŽiv).
28. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-06-175/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2003-2311-0210
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Pravilnik o pogojih za odobritev organizacij in
priznanje drugih organizacij v govedoreji

Na podlagi petega odstavka 48. člena, tretjega odstavka 54. člena, šestega odstavka 60. člena, tretjega odstavka
62. člena, tretjega odstavka 96. člena in drugega odstavka
98. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02,
110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o pogojih za odobritev organizacij in priznanje
drugih organizacij v govedoreji*
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja organizacijske, kadrovske in tehnične
pogoje za odobritev organizacij iz 96. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–
ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon), njihove naloge in
postopek odobritve ter organizacijske, kadrovske in tehnične pogoje za priznanje drugih organizacij v govedoreji iz 98.
člena zakona ter njihove naloge in postopek priznanja.
II. ODOBRENE ORGANIZACIJE V GOVEDOREJI
2. člen
(odobrene organizacije v govedoreji)
Odobrene organizacije v govedoreji, urejene v tem pravilniku, so testna postaja, osemenjevalno središče in pripustna postaja.
1. Testna postaja
3. člen
(pravno-organizacijska oblika)
(1) Testna postaja izkaže pravno-organizacijsko obliko,
ki ji omogoča nastopanje v pravnem prometu:
– z izpiskom iz sodnega registra, če je gospodarska
družba, samostojni podjetnik posameznik, zadruga ali pravna oseba javnega prava;
– z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi pravne osebe javnega prava, kadar zakon ne določa, da se vpiše v
sodni register;
– z izpiskom iz uradnega registra ali evidence, v katero
je vpisana, če je pravna oseba zasebnega prava;
– z izpiskom iz vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčni upravi Republike Slovenije, če je samostojni podjetnik posameznik.
(2) Z izpiskom, z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi
iz prejšnjega odstavka testna postaja hkrati izkaže tudi, da
lahko opravlja dejavnosti iz predpisa, ki ureja metode za
merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter
metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemsko plemensko govedo.
4. člen
(pogoji za odobritev testne postaje)
Testna postaja mora za odobritev izpolnjevati zlasti naslednje pogoje:
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije
94/515/ES, UL L 207 in 86/130/EGS, UL L 101
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– da ima enega ali več objektov, kjer se izvajajo preizkusi proizvodnih in drugih lastnosti govedi;
– da ima zakonitega zastopnika testne postaje;
– da izpolnjuje tehnične pogoje za sprejem goveda v
preizkus;
– da izpolnjuje tehnične pogoje za izvajanja posameznih preizkusov;
– da zagotavlja enake pogoje za vse govedo v preizkusu;
– da ima merilno in laboratorijsko opremo, ki je potrebna za izvajanje preizkusov;
– da izvaja sprotno pošiljanje podatkov v času izvajanja
preizkusa priznani rejski organizaciji, za katero opravlja preizkus goveda;
– da zagotavlja arhiviranje podatkov za obdobje najmanj petih let po zaključku vsakega posameznega preizkusa;
– da ima usposobljenega strokovnega vodjo testne postaje, ki izpolnjuje pogoje iz 101. člena zakona, ima najmanj
univerzitetno izobrazbo s področja kmetijstva – smer zootehnika ter najmanj pet let delovnih izkušenj s področja selekcije živali;
– da delavci, ki izvajajo preizkuse na testni postaji, za
posamezne naloge izpolnjujejo pogoje iz 14., 15. in
101. člena zakona.
5. člen
(vloga za odobritev testne postaje)
(1) Za odobritev testne postaje je treba ministrstvu,
pristojnemu za živinorejo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), predložiti vlogo, ki vsebuje:
– ime, sedež in pravno-organizacijsko obliko organizacije;
– naslov oziroma lokacijo posameznih objektov testne
postaje z navedbo posameznih identifikacijskih številk kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG-MID);
– delovno območje in podrobnejši opis delovnega področja;
– osebno ime in naslov zakonitega zastopnika organizacije in strokovnega vodje testne postaje;
– opis tehničnih pogojev za sprejem govedi v preizkus
(minimalna starost ob vhlevitvi, način vhlevitve, možnost karantene in drugo);
– opis tehničnih pogojev izvajanja posameznih preizkusov (preizkus v skupinah, možnost individualnega preizkušanja govedi – npr. individualna konzumacijska sposobnost govedi in drugo);
– skupno kapaciteto testne postaje in kapaciteto vhlevljanja po posameznih kategorijah govedi;
– opis tehničnih pogojev, iz katerih je razvidno, da je
mogoče zagotoviti enake pogoje preizkusov za vse govedo
v obdobju izvajanja preizkusov;
– navedbo merilne in laboratorijske opreme, ki je na
testni postaji na voljo za izvajanje preizkusov;
– opis pošiljanja podatkov v času izvajanja preizkusov
priznani rejski organizaciji, za katero opravlja testna postaja
preizkus govedi;
– opis načina arhiviranja podatkov za obdobje najmanj
petih let po zaključku vsakega posameznega preizkusa;
– opis načina zagotavljanja veterinarskih ukrepov in preventivnega zdravstvenega varstva živali na testni postaji;
– dokazilo o usposobljenosti strokovnega vodje testne
postaje za izvajanje preizkusov z navedbo strokovnih referenc;
– poimenski seznam vseh zaposlenih na testni postaji
z opisom delovnih mest in specifikacijo strokovne izobrazbe, tehničnega znanja, izpopolnjevanja in izkušenj pri izvaja-
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nju preizkusov plemenskega goveda ter dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 14., 15. in 101. člena zakona;
– dokazilo o zaposlitvi oseb iz prejšnje alinee;
– strokovno mnenje Biotehniške fakultete, Oddelka za
zootehniko, o izpolnjevanju pogojev za odobritev testne postaje iz prejšnjega člena ter o ustreznosti dokumentov in
prilog iz tega člena.
(2) Če vlogo za odobritev testne postaje vloži Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, poda strokovno mnenje o izpolnjevanju pogojev komisija, ki jo v postopku odobritve imenuje minister, pristojen za živinorejo (v nadaljnjem
besedilu: minister). Komisijo sestavljajo strokovnjaki Kmetijskega inštituta Slovenije, Veterinarske fakultete in Fakultete
za kmetijstvo, Maribor.
6. člen
(vpis testne postaje v register)
Pri vpisu testne postaje v register pri ministrstvu se
navedejo zlasti naslednji podatki:
– ime in sedež testne postaje;
– naslov oziroma lokacijo posameznih objektov testne
postaje oziroma kmetijskih gospodarstev, na katerih se izvajajo preizkusi, z navedbo posameznih KMG-MID;
– številka in datum odločbe o odobritvi testne postaje;
– področje in območje delovanja;
– obdobje veljavnosti odobritve.
2. Osemenjevalno središče
7. člen
(pravno-organizacijska oblika)
(1) Osemenjevalno središče izkaže pravno-organizacijsko obliko, ki mu omogoča nastopanje v pravnem prometu:
– z izpiskom iz sodnega registra, če je gospodarska
družba, samostojni podjetnik posameznik, zadruga ali pravna oseba javnega prava;
– z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi pravne osebe javnega prava, kadar zakon ne določa, da se vpiše v
sodni register;
– z izpiskom iz uradnega registra ali evidence, v katero
je vpisana, če je pravna oseba zasebnega prava;
– z izpiskom iz vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčni upravi Republike Slovenije, če je samostojni podjetnik posameznik.
(2) Z izpiskom, z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi
iz prejšnjega odstavka osemenjevalno središče hkrati izkaže
tudi, da lahko opravlja dejavnost reje potrebnega števila
plemenskih bikov posameznih pasem, pridobivanje, shranjevanje in promet s semenom za potrebe enega ali več
potrjenih rejskih programov.
8. člen
(naloge osemenjevalnega središča)
Naloge osemenjevalnega središča so zlasti, da:
– redi plemenske bike v skladu z rejskimi programi;
– sodeluje z rejskimi organizacijami pri preizkusu plemenskih bikov v skladu z rejskimi programi;
– imenuje strokovno telo, ki ga sestavljajo predstavniki
posameznih organizacij iz 84. oziroma 122. člena zakona,
za katere izvaja osemenjevalno središče posamezne naloge
iz rejskega programa, in predstavniki izvajalcev osemenjevanja za potrebe potrditve letnega programa dela in letnih
poročil o delu ter za potrebe drugih strokovnih nalog;
– izvaja letni program dela, ki ga potrdi imenovano
strokovno telo;
– ocenjuje libido in plodnost plemenskih bikov;
– odvzema, pregleduje, pripravlja in označuje seme;
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– opravlja promet s semenom, ki izpolnjuje pogoje iz
44. člena zakona;
– ohranjanja biotsko raznovrstnost v govedoreji;
– vodi zbirke podatkov za svojo čredo plemenskih bikov, za pridobljeno in za porabljeno seme;
– posreduje podatke priznanim rejskim organizacijam;
– ima vzpostavljen sistem notranjega nadzora.
9. člen
(pogoji za odobritev osemenjevalnega središča)
Osemenjevalno središče mora za odobritev poleg pogojev iz tretjega odstavka 61. člena zakona izpolnjevati tudi
naslednje pogoje:
– da ima objekt in opremo za prevzem plemenskih
bikov na osemenjevalno središče, rejo plemenskih bikov,
pridobivanje, obdelavo in skladiščenje semena ter objekt za
oddajo semena v promet;
– da ima zakonitega zastopnika osemenjevalnega središča;
– da ima laboratorijsko in drugo opremo, ki je potrebna za delovanje osemenjevalnega središča in za preverjanje kakovosti semena;
– da se za vse seme posameznega osemenjevalnega
središča, ki je uporabljeno na območju Republike Slovenije, zagotavlja zbiranje podatkov v skladu s predpisom, ki
ureja evidence o razmnoževanju domačih živali;
– da izvaja sprotno pošiljanje podatkov priznani rejski
organizaciji, s katero ima sklenjeno pogodbo o izvajanju
posameznih nalog rejskega programa;
– da ima pogodbeno urejena medsebojna razmerja iz
tretjega odstavka 63. člena zakona;
– da zagotavlja arhiviranje podatkov za obdobje najmanj desetih let za pridobljeno in za porabljeno seme oziroma najmanj za obdobje shranjevanja semena, kadar je obdobje shranjevanja daljše od desetih let;
– da zagotavlja shranjevanje semena za genetske rezerve, vključno z rezervami, ki so potrebne za razmnoževanje govedi v izrednih razmerah oziroma ob nepredvidenih
dogodkih;
– da ima usposobljenega strokovnjaka, odgovornega
za izvajanje rejskega programa, ki izpolnjuje pogoje iz
101. člena zakona, ima najmanj univerzitetno izobrazbo s
področja kmetijstva – smer zootehnika ter najmanj pet let
delovnih izkušenj s področja selekcije živali;
– da morajo delavci, ki opravljajo posamezne naloge
na osemenjevalnem središču, za te naloge izpolnjevati pogoje iz 14., 15. in 101. člena zakona;
– da zagotavlja spremljanje in analiziranje podatkov o
izdanem in porabljenem semenu in uspešnosti osemenjevanja po posameznem plemenskem biku;
– da vodi tekočo evidenco o vhlevitvi, reji in izločitvi
plemenskih bikov;
– da vodi dokumentacijo, potrebno za izračun parametrov plodnosti;
– da ima zagotovljeno spremljanje genetskih vrednosti
plemenskih bikov v osemenjevalnem središču.
10. člen
(vloga za odobritev osemenjevalnega središča)
(1) Za odobritev osemenjevalnega središča za govedo
je treba ministrstvu predložiti vlogo, ki vsebuje:
– ime, sedež in pravno-organizacijsko obliko organizacije;
– naslov oziroma lokacijo posameznih objektov osemenjevalnega središča z navedbo posameznih KMG-MID;
– delovno območje in podrobnejši opis delovnega področja;
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– osebno ime in naslov zakonitega zastopnika organizacije in usposobljenega strokovnjaka osemenjevalnega središča;
– opis tehničnih pogojev za sprejem plemenskih bikov
v osemenjevalno središče (zagotovitev prostorov za karanteno, načini vhlevitve v posameznih objektih, kapaciteta vhlevljanja in drugo);
– opis tehničnih pogojev za rejo plemenskih bikov v
obdobju, ki je potrebno za zagotovitev s selekcijskim programom predpisanega števila doz semena posameznega
plemenskega bika (način reje, krmni obrok, možnost izpustov ali drugih načinov, ki omogočajo gibanje plemenskih
bikov in drugo);
– opis tehničnih pogojev za odvzem semena, označevanje semena, analizo kakovosti semena in kapacitet za
shranjevanje semena;
– opis tehničnih pogojev in načina zagotavljanja shranjevanja semena za genetske rezerve, vključno z rezervami,
ki zagotavljajo razmnoževanje govedi v izrednih razmerah
oziroma ob nepredvidenih dogodkih, ter opis načinov trajnega shranjevanja in varovanja tega semena za vse tiste
bike, od katerih osemenjevalno središče pridobiva seme;
– opis načina arhiviranja podatkov za pridobljeno in za
porabljeno seme;
– opis načina tekočega in trajnega arhiviranja podatkov za seme, ki je vključeno v genetsko rezervo;
– opis načina spremljanja in analiziranja podatkov o
izdanem in porabljenem semenu ter uspešnosti osemenjevanja po posameznemu plemenskem biku;
– opis zootehniških opravil, ki jih mora opravljati strokovnjak iz četrte alinee tega odstavka;
– seznam plemenskih bikov po pasmah, ki ni starejši
od dveh mesecev;
– seznam članov strokovnega telesa;
– opis načina vodenja dokumentacije, potrebne za izračun parametrov plodnosti;
– opis načina zagotavljanja veterinarskih ukrepov in preventivnega zdravstvenega varstva živali na osemenjevalnem
središču;
– dokazilo o izpolnjevanju predpisanih veterinarskih pogojev v skladu s prvim odstavkom 62. člena zakona;
– poimenski seznam vseh zaposlenih na osemenjevalnem središču z opisom delovnih mest in specifikacijo strokovne izobrazbe, tehničnega znanja, izpopolnjevanja in izkušenj s področja delovanja osemenjevalnega središča, ter
dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 14., 15. in 101. člena
zakona;
– dokazilo o zaposlitvi oseb iz prejšnje alinee;
– kopijo odločbe o priznanju osemenjevalnega središča in dodelitvi veterinarske registrske številke, ki jo je izdal
pristojni organ za veterinarstvo;
– dokazilo o priznanju osemenjevalnega središča, ki
omogoča prodajo na osemenjevalnem središču pridobljenega semena državam članicam Evropske unije (če takšno
dokazilo obstaja);
– strokovno mnenje Biotehniške fakultete, Oddelka za
zootehniko, o izpolnjevanju pogojev za odobritev osemenjevalnega središča iz prejšnjega člena ter o ustreznosti dokumentov in prilog iz tega člena.
(2) Če vlogo za odobritev osemenjevalnega središča
vloži Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, poda
strokovno mnenje o izpolnjevanju pogojev komisija, ki jo v
postopku odobritve imenuje minister. Komisijo sestavljajo
strokovnjaki Kmetijskega inštituta Slovenije, Veterinarske fakultete in Fakultete za kmetijstvo, Maribor.
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11. člen
(vpis osemenjevalnega središča v evidenco)
Pri vpisu osemenjevalnega središča v evidenco pri ministrstvu se navedejo naslednji podatki:
– sedež osemenjevalnega središča;
– naslov oziroma lokacija objektov osemenjevalnega
središča;
– KMG-MID;
– številka in datum odločbe o odobritvi osemenjevalnega središča;
– področje in območje delovanja;
– obdobje veljavnosti odobritve.
3. Pripustna postaja
12. člen
(pogoji za odobritev pripustne postaje)
Pripustna postaja mora poleg pogojev, ki jih določa
zakon, za odobritev in delovanje izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
– imeti mora urejen prostor za plemenskega bika na
določeni lokaciji in opremo v skladu z zakonom;
– organizirana mora biti v enem objektu znotraj kmetijskega gospodarstva;
– lastnik pripustne postaje oziroma rejec na pripustni
postaji mora biti strokovno usposobljen;
– zagotovljeni morajo biti veterinarski ukrepi in preventivno zdravstveno varstvo živali na pripustni postaji;
– zagotovljeno mora biti vodenje potrdil o pripustu na
obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika;
– uporaba plemenskih bikov mora biti v skladu s
43. členom zakona.
13. člen
(objekti in prostori)
(1) Objekti na kmetijskem gospodarstvu, kot so hlev za
rejo plemenskih bikov, ograjen prostor za pripust plemenskih bikov (ograda, obora, pašnik) in pripustna rampa, morajo biti zgrajeni tako, da je zagotovljena varnost ljudi in
živali. V teh objektih mora biti zagotovljeno krmljenje in napajanje živali. Na kmetijskem gospodarstvu s pripustno postajo mora biti na vidnem mestu tudi omarica z opremo za
prvo pomoč.
(2) Prostori, kjer se nahajajo plemenski biki oziroma se
izvaja pripust, morajo biti primerno veliki, zračni in osvetljeni, tla pa morajo biti iz materialov, ki ne drsijo.
(3) Če je vhlevljenih več plemenskih bikov, morajo biti
ti med seboj fizično ločeni s privezi ali vhlevljeni v individualne bokse.
14. člen
(naloge pripustne postaje)
Naloge pripustne postaje so zlasti naslednje:
– reja plemenskih bikov;
– obnova črede plemenskih bikov;
– spremljanje libida in plodnosti plemenskih bikov;
– pripuščanje plemenskega bika samo na telice ali krave (v nadaljnjem besedilu: plemenice), ki so označene v
skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo
govedi;
– posredovanje podatkov o pripustih organizacijam v
živinoreji iz 84. člena zakona.
15. člen
(evidenca, dokumentacija in poročanje)
(1) Rejec plemenskega bika mora voditi predpisano
evidenco o vsakem pripustu na njegovi pripustni postaji ter
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o tem poročati v skladu s tem pravilnikom in predpisom, ki
ureja razmnoževanje domačih živali. To evidenco mora hraniti še vsaj tri leta po izločitvi plemenskega bika iz kmetijskega gospodarstva.
(2) Rejec plemenskega bika mora ob opravljenem pripustu izdati rejcu potrdilo o pripustu plemenice na predpisanem obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
Obrazci so natisnjeni v štirih kopijah. Obrazce prejmejo rejec plemenice, rejec plemenskega bika in priznana rejska
organizacija, ki je v skladu s predpisom o sprejetju čistopasemskih plemenskih govedi za pleme izdala zootehniški dokument o priznavanju plemenskega bika. En izvod se v
skladu z veterinarskimi predpisi pošlje pristojni veterinarski
organizaciji, ki ima koncesijo za opravljanje veterinarskih
storitev. Rejec plemenskega bika mora do desetega v tekočem mesecu priznani rejski organizaciji in pristojni veterinarski organizaciji poslati kopije v preteklem mesecu porabljenih obrazcev.
(3) Priznana rejska organizacija, ki v skladu z rejskim
programom prizna plemenskega bika za uporabo na pripustni postaji, založi in izda obrazce iz priloge tega pravilnika
ter vodi evidenco o izdanih in porabljenih obrazcih.

– kopijo veljavne pogodbe, ki ureja dobavo predpisanih obrazcev in poročanje o pripustih, sklenjene z organizacijo v živinoreji iz 84. člena zakona najmanj za obdobje
odobritve pripustne postaje;
– strokovno mnenje organizacije v živinoreji iz 86., 98.
člena oziroma 122. člena zakona o izpolnjevanju pogojev iz
12. člena tega pravilnika ter o ustreznosti objektov in prostorov v skladu s 13. členom tega pravilnika, ki ne sme biti
starejše od šestih mesecev.

16. člen
(postopek)
(1) Lastnik, imetnik oziroma zakupnik kmetijskega gospodarstva vloži vlogo za odobritev pripustne postaje na
pristojno upravno enoto.
(2) Po preveritvi pogojev zaprosi upravna enota ministrstvo za dodelitev zootehniške registrske številke ter izda
odločbo o odobritvi pripustne postaje za obdobje petih let, s
katero ugotovi, da ta izpolnjuje predpisane pogoje za odobritev.
(3) En izvod odločbe vroči upravna enota ministrstvu,
en izvod pristojni območni enoti Veterinarske uprave Republike Slovenije, en izvod pa organizaciji v živinoreji, s katero
ima pripustna postaja sklenjeno pogodbo.

III. DRUGE PRIZNANE ORGANIZACIJE V GOVEDOREJI

17. člen
(vloga za odobritev pripustne postaje)
Za odobritev pripustne postaje za govedo je treba na
upravno enoto predložiti vlogo, ki vsebuje naslednje podatke:
– naslov kmetijskega gospodarstva – pripustne postaje;
– KMG-MID;
– ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva;
– navedbo objekta znotraj kmetijskega gospodarstva,
kjer bo plemenski bik stalno vhlevljen oziroma v reji;
– zemljiškoknjižni izpisek (lastništvo oziroma zakup), ki
ni starejši od treh mesecev za parcelo, na kateri se objekt
nahaja, ali overjeno pogodbo o zakupu objekta, v katerem
bo plemenski bik vhlevljen oziroma v reji;
– skico tlorisa objekta, kjer se bodo redili plemenski
biki in se bo izvajal pripust;
– predvideno število plemenskih bikov po posameznih
pasmah;
– opis proizvodnih kapacitet kmetijskega gospodarstva
po vrstah živali, kadar se na istem kmetijskem gospodarstvu
poleg plemenskih bikov redijo še druge živali;
– opis načina zagotavljanja veterinarskih ukrepov in preventivnega zdravstvenega varstva živali na pripustni postaji;
– opis vodenja predpisane zootehniške dokumentacije;
– dokazilo o usposobljenosti v skladu s 15. členom
zakona;

18. člen
(vpis pripustne postaje v register)
Pri vpisu pripustne postaje v register pri ministrstvu se
navedejo zlasti naslednji podatki:
– ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva;
– naslov pripustne postaje;
– KMG-MID;
– številka in datum odločbe o odobritvi pripustne postaje;
– zootehniška registrska številka;
– področje delovanja;
– obdobje veljavnosti odobritve.

19. člen
(pravno-organizacijska oblika)
(1) Druga organizacija v govedoreji izkaže pravno-organizacijsko obliko, ki ji omogoča nastopanje v pravnem prometu:
– z izpiskom iz sodnega registra, če je gospodarska
družba, samostojni podjetnik posameznik, zadruga ali pravna oseba javnega prava;
– z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi pravne osebe javnega prava, kadar zakon ne določa, da se vpiše v
sodni register;
– z izpiskom iz uradnega registra ali evidence, v katero
je vpisana, če je pravna oseba zasebnega prava;
– z izpiskom iz vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčni upravi Republike Slovenije, če je samostojni podjetnik posameznik.
(2) Z izpiskom, z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi
iz prejšnjega odstavka druga organizacija v govedoreji hkrati
izkaže tudi, da lahko opravlja dejavnosti iz prvega odstavka
98. člena zakona.
20. člen
(naloge druge priznane organizacije v govedoreji, priznane
za celotno območje Republike Slovenije)
Druga priznana organizacija v govedoreji v skladu z
98. členom zakona izvaja posamezne naloge potrjenega
rejskega programa na celotnem območju Republike Slovenije. Te naloge so zlasti:
– meritve proizvodnih lastnosti;
– vodenje preizkusov v pogojih reje;
– laboratorijski preizkusi in meritve;
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk;
– razvoj in vzdrževanje enotnega informacijskega sistema v govedoreji;
– spremljanje proizvodnosti goveda;
– obdelava podatkov in interpretacija rezultatov;
– napovedovanje genetskih vrednosti in objava rezultatov;
– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena
zakona;
– razvoj preizkusov in metod za izvajanje rejskega progama;

Uradni list Republike Slovenije
– izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov;
– opravljanje nalog na področju razmnoževanja govedi;
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona.
21. člen
(pogoji in vloga za priznanje druge organizacije, priznane
za celotno območje Republike Slovenije)
(1) Druga priznana organizacija iz prejšnjega člena mora za priznanje v skladu z 98. členom zakona glede na
naloge, za katere organizacija poda vlogo za priznanje, imeti
zlasti:
– ustrezen prostor oziroma potrebne laboratorije z ustrezno merilno opremo;
– strojno in programsko opremo za napovedovanje genetske vrednosti;
– strojno in programsko opremo za vodenje informacijskih sistemov v govedoreji;
– ustrezno opremo za izvajanje drugih posameznih nalog;
– opremo, ki omogoča primerno hitro in zanesljivo komunikacijo z organizacijami v živinoreji, ki izvajajo rejske
programe oziroma vodijo zbirke podatkov;
– ustrezno usposobljen kader v skladu s 101. členom
zakona za izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega člena.
(2) Strokovni vodja druge priznane organizacije iz prejšnjega člena oziroma odgovorna oseba mora izpolnjevati
pogoje iz 101. člena zakona in mora imeti:
– univerzitetno izobrazbo s področja kmetijstva – smer
zootehnika;
– dokazila o opravljenem dodatnem izobraževanju s
področja priznanja in najmanj deset let delovnih izkušenj s
področja priznanja;
– znanje najmanj enega tujega jezika;
– objavljena strokovna oziroma znanstvena dela s področja priznanja;
– organizacijske sposobnosti pri raziskovalnem in rutinskem delu;
– najmanj eno strokovno priporočilo.
(3) Vloga za priznanje organizacije iz prejšnjega člena
mora poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena vsebovati še:
– ime, sedež in pravno organizacijsko obliko organizacije;
– popis prostorov;
– ime in priimek strokovnega vodje organizacije oziroma odgovorne osebe z dokazili o izpolnjevanju pogojev iz
prejšnjega odstavka tega člena;
– opis področja delovanja s seznamom nalog za katere
organizacija v vlogi prosi za priznanje;
– krajši opis nalog iz prejšnje alinee;
– opis delovnih mest z zahtevano izobrazbo;
– poimenski seznam vseh zaposlenih s področja priznanja s specifikacijo strokovne izobrazbe in tehničnega znanja, izpopolnjevanja in izkušenj s področja priznanja ter dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 101. člena zakona;
– dokazilo o zaposlitvi oseb iz prejšnje alinee.
22. člen
(naloge druge priznane organizacije v govedoreji, priznane
za območje ene ali več upravnih enot)
Druga priznana organizacija v govedoreji v skladu z
98. členom zakona na območju ene ali več upravnih enot
skrbi zlasti za izvajanje posameznih nalog v skladu s potrjenim rejskim programom. Te naloge so zlasti:
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– spremljanje reje in prireje goveda;
– nudenje pomoči pri označevanju goveda;
– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov;
– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje;
– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega
programa;
– opravljanje odbire plemenskih telic;
– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije;
– spremljanje staleža in strukture pasemske črede;
– načrtovanje razmnoževanja govedi in opravljanje drugih nalog na tem področju;
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk;
– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena
zakona;
– opravljanje osnovne obdelave podatkov;
– spremljanje proizvodnosti goveda in interpretiranje
rezultatov;
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona.
23. člen
(pogoji in vloga za priznanje druge organizacije, priznane
za območje ene ali več upravnih enot)
(1) Druga priznana organizacija iz prejšnjega člena mora za priznanje v skladu z 98. členom zakona glede na
naloge, za katere organizacija poda vlogo za priznanje, imeti
zlasti:
– ustrezen prostor in ustrezno merilno opremo za izvajanje nalog v skladu z rejskim programom;
– strojno in programsko opremo za enotno vodenje
podatkovnih zbirk in opravljanje osnovnih obdelav podatkov;
– opremo, ki omogoča primerno hitro in zanesljivo komunikacijo z organizacijami v živinoreji, ki izvajajo rejske
programe oziroma vodijo zbirke podatkov;
– ustrezno usposobljen kader v skladu s 101. členom
zakona za izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega člena;
– ustrezno opremo za izvajanje drugih posameznih nalog.
(2) Strokovni vodja druge priznane organizacije iz prejšnjega člena oziroma odgovorna oseba mora izpolnjevati
pogoje iz 101. člena zakona in imeti:
– univerzitetno izobrazbo s področja kmetijstva – smer
zootehnika;
– dokazila o opravljenem dodatnem izobraževanju s
področja priznanja in najmanj pet let delovnih izkušenj s
področja priznanja;
– organizacijske sposobnosti pri strokovnem delu.
(3) Vloga za priznanje organizacije iz prejšnjega člena
mora poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena vsebovati še:
– uradno ime, sedež in pravno-organizacijsko obliko
organizacije;
– opis območja in področja delovanja s seznamom
nalog, za katere organizacija v vlogi prosi za priznanje;
– krajši opis nalog iz prejšnje alinee;
– opis delovnih mest z zahtevano izobrazbo;
– popis prostorov;
– ime in priimek strokovnega vodje organizacije oziroma odgovorne osebe z dokazili o izpolnjevanju pogojev iz
prejšnjega odstavka;
– opis delovnih mest z zahtevano izobrazbo;
– poimenski seznam vseh zaposlenih s področja priznanja s specifikacijo strokovne izobrazbe in tehničnega znanja, izpopolnjevanja in izkušenj s področja priznanja ter dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 101. člena zakona;
– dokazilo o zaposlitvi oseb iz prejšnje alinee.
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24. člen
(vpis druge priznane organizacije v evidence)
(1) Za druge priznane organizacije iz 20. in 22. člena
tega pravilnika se pri vpisu v evidence drugih priznanih organizacij pri ministrstvu vpišejo najmanj naslednji podatki:
– ime in sedež organizacije;
– številka in datum odločbe o priznanju druge organizacije;
– področje in območje delovanja;
– obdobje veljavnosti priznanja.
(2) Ministrstvo obvesti Komisijo Evropske skupnosti in
države članice o priznanju organizacij iz 20. člena tega
pravilnika, kadar te opravljajo naloge obdelave podatkov,
interpretacije rezultatov in napovedovanje genetskih vrednosti ter objave rezultatov. V obvestilu so navedeni vsi podatki
iz prejšnjega odstavka.
25. člen
(nadzor)
Kmetijska inšpekcija izvaja nadzor nad delovanjem:
– osemenjevalnih središč najmanj dvakrat letno;
– pripustnih postaj najmanj enkrat letno;
– testnih postaj in drugih priznanih organizacij najmanj
dvakrat v obdobju petih let.
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usposobljene, če so opravljale te naloge najmanj dve leti
pred uveljavitvijo tega pravilnika. Prav tako se šteje, da so
fizične osebe, ki izvajajo strokovne naloge iz drugega odstavka 101. člena zakona, ustrezno usposobljene, če so
opravljale te naloge najmanj tri leta pred uveljavitvijo tega
pravilnika.
(3) Vsa kmetijska gospodarstva, na katerih se na dan
uveljavitve tega pravilnika izvaja pripust plemenskih bikov v
smislu prvega odstavka 60. člena zakona, morajo izvajanje
pripusta plemenskih bikov na plemenice, ki so vpisane v
registre drugih kmetijskih gospodarstev, uskladiti s tem pravilnikom do 31. decembra 2004.
(4) Rejci, ki so najmanj eno leto pred uveljavitvijo tega
pravilnika izvajali pripust s priznanimi plemenskimi biki, niso
dolžni vlogi za odobritev pripustne postaje predložiti dokazila o usposobljenosti, vendar ga morajo predložiti najpozneje
v roku dveh let po uveljavitvi predpisa iz drugega odstavka
tega člena.
27. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se za govedo preneha uporabljati priloga 2 pravilnika o zdravstveni ustreznosti
in sistematičnih preiskavah plemenskih živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov (Uradni list RS, št. 49/97,
24/99, 42/99, 59/99, 42/00, 7/01 in 18/02-ZŽiv).

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(prehodne določbe)
(1) Izvajalci strokovnih nalog iz 122. člena zakona, ki
na dan uveljavitve tega pravilnika opravljajo naloge javne
službe v živinoreji v skladu s potrjenim skupnim temeljnim
rejskim programom za leto 2003, opravljajo te naloge na
dosedanji način do 31. decembra 2003.
(2) Do uveljavitve predpisa, ki ureja obvezne vsebine in
najmanjši obseg strokovnega izpopolnjevanja ter postopke
in načine preizkusov in preverjanja znanja, iz 101. člena
zakona se šteje, da so fizične osebe, ki izvajajo strokovne
naloge iz prvega odstavka 101. člena zakona, ustrezno

28. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-06-171/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2003-2311-0203
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga: Potrdilo o pripustu

PR 000000

Potrdilo o pripustu za govedo

Gla va izdajatelja

Da vþna številka rejca p leme nice - za vezanca

Priimek in ime rejca plemenice

Kra j, ulica , hištna šte vilka

Šifra rejca ple menice

Ident ifikacijska številka p leme nice

Zaporedni
pripust

Datum pripus ta

Ime p lem enice

Pasma

KMG-M ID

Da tum ro j. pleme nice

Ro dovniška št. oþeta plemen ice

Pasma bika Opombe

Ime bika
Rodovniška številka b ika
Identifika cijska številka

PREDHODNJI pripust (o se me nite v):

NASLE DNJI pri pust (osemenitev):

Zap.
prip.

Zap.
pr ip.

Datum

PRIPUSTNA PO STAJA:

Priimek in ime rejca plemenjaka

Datum

OSNO VA

DDV ....... %

SKUPA J

Stor itev

Kra j, ulica , hištna šte vilka

REGRES
KMG-M ID pripu stn e postaje

ZA PLAýILO
Podpis:

Da vþna številka
V

POTRDILO HRANITE! Pri pregonitvah predlozite potrdilo. Z njim dokazujete poreklo teleta.

4265.

Pravilnik o metodah za merjenje in ocenjevanje
proizvodnih in drugih lastnosti ter metodah za
napovedovanje genetskih vrednosti za
čistopasemsko plemensko govedo

Na podlagi četrtega odstavka 24. člena, prvega odstavka 25. člena, tretjega odstavka 29. člena, petega odstavka
48. člena in četrtega odstavka 51. člena zakona o živinoreji
(Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–
ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o metodah za merjenje in ocenjevanje
proizvodnih in drugih lastnosti ter metodah
za napovedovanje genetskih vrednosti
za čistopasemsko plemensko govedo*

2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– žival je vsaka žival vrste govedo;
– preizkus v pogojih reje je spremljanje proizvodnih in
drugih lastnosti živali, izveden pri reji živali izven testne postaje;
– agregatni genotip je sestavljena aditivna genetska
vrednost živali;
– kolateralni sorodniki so sorodniki ne glede na delež
skupnih genov;
– sorodniki pomenijo potomce oziroma druge kolateralne sorodnike;
– ICAR je mednarodna organizacija za kontrolo proizvodnosti živali;
– pravila ICAR so postopki, navodila, priporočila in standardi za preizkuse in vrednotenje proizvodnih lastnosti govedi, ki jih sprejme ICAR ter so dostopni in na vpogled na
ministrstvu, pristojnem za živinorejo.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa metode za merjenje in ocenjevanje
proizvodnih in drugih lastnosti za čistopasemsko plemensko
govedo, metode za napovedovanje genetskih vrednosti za
čistopasemsko plemensko govedo, zbirke podatkov o proizvodnih in drugih lastnostih ter način izmenjave podatkov.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije 94/515/ES,
UL L 207 86/130/EGS, UL L 101 96/463/ES, UL L 192

II. METODE ZA MERJENJE IN OCENJEVANJE
PROIZVODNIH IN DRUGIH LASTNOSTI GOVEDA
3. člen
(metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih
lastnosti goveda)
(1) Metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in
drugih lastnosti goveda po tem pravilniku se nanašajo na:
– lastno preizkušnjo na testni postaji, kjer poteka preizkus živali pod enakimi pogoji;
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– lastno preizkušnjo v pogojih reje;
– preizkušnjo sorodnikov (čistopasemskih oziroma križancev) na testni postaji;
– preizkušnjo sorodnikov (čistopasemskih oziroma križancev) v pogojih reje;
– preizkušnjo na osnovi informacij, zbranih ob prodaji;
– preizkušnjo na osnovi informacij, zbranih v klavnicah;
– ocenjevanje zunanjosti;
– biološke in genske teste;
– preizkušnje v laboratorijih (npr. analize lastnosti mlečnosti in mesnatosti).
(2) Proizvodne in druge lastnosti merimo ali ocenjujemo z namenom, da vrednotimo mlečnost, rast, klavno kakovost in kakovost mesa, plodnost, odpornost, življenjsko prirejo, zunanjost, porabo krme in druge lastnosti, ki se
uporabljajo v selekcijske namene.
(3) Selekcijski program mora vsebovati opis vseh izbranih metod iz prvega odstavka tega člena, ki se uporabljajo pri izvajanju rejskega programa. Opisane morajo biti predvsem metode, načini meritev in ocen posameznih lastnosti
ter opis statističnih postopkov za vrednotenje genetskih vrednosti z navedbo uporabljenih genetskih parametrov.
(4) Metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in
drugih lastnosti iz prvega odstavka tega člena morajo biti
usklajene s pravili ICAR.
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(2) Živali za preizkus morajo biti razdeljene med čredami na način, da je možna zanesljiva primerjava med plemenskimi živalmi. Preizkus se opravi tudi na križancih, kadar je
to določeno z rejskim programom.
7. člen
(ocenjevanje zunanjosti)
Ocenjevanje zunanjosti je sestavni del odbire in selekcije govedi. Pri ocenjevanju je treba upoštevati zunanje značilnosti pasem in kondicijo živali ter oceniti noge, stojo, hojo
živali in drugo. Zunanjost se prvič ocenjuje ob spolni zrelosti, ko se ocenijo zlasti tip in splošni videz, okvir, noge,
spolni organi in prirojene napake. Ob ocenjevanju zunanjosti se za posamezne plemenske živali ugotovijo tudi pomanjkljivosti zunanjosti. Izbor in definicija lastnosti ter načini ocenjevanja vsake lastnosti zunanjosti za posamezno pasmo
govedi morajo biti usklajeni s pravili ICAR in določeni v
rejskem programu za posamezno pasmo.
8. člen
(preizkušnja na osnovi podatkov, zbranih ob prodaji)
Če so ob prodaji izmerjene oziroma ocenjene lastnosti
živali, ki jih vključuje rejski program, je treba te lastnosti
zabeležiti in uporabiti za potrebe selekcije (npr. telesna masa, prodajna cena). Izmerjene oziroma ocenjene lastnosti
živali beleži izvajalec ocenjevanja ob prodaji, ki jih posreduje
priznani rejski organizaciji v skladu z rejskim programom.

4. člen
(lastna preizkušnja na testni postaji)
(1) Lastna preizkušnja živali na testni postaji pomeni
spremljanje, merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih
lastnosti živali, ki je predvidena za pleme. Na testno postajo,
ki je namenjena lastni preizkušnji živali, se lahko vhlevljajo
živali, ki izpolnjujejo pogoje, določene s selekcijskim programom.
(2) Lastna preizkušnja živali iz prejšnjega odstavka se
lahko izvaja tudi na kmetijskih gospodarstvih (posameznih
lokacijah), izbranih za ta namen, ki pogodbeno sodelujejo s
priznano rejsko organizacijo za določene preizkuse živali pri
izvajanju rejskega programa.

9. člen
(preizkušnja na osnovi podatkov, zbranih v klavnicah)
(1) V klavnici izmerjene in ocenjene lastnosti klavne
kakovosti v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in
razvrščanje govejih trupov na liniji klanja (masa klavnih polovic, razred mesnatosti in zamaščenosti), se zabeleži in uporabi za potrebe selekcije, če jih določa rejski program za
posamezno pasmo.
(2) Če so znani podatki o drugih lastnostih klavne kakovosti oziroma kakovosti mesa, se te podatke zabeleži in
uporabi za potrebe selekcije, če jih določa rejski program
za posamezno pasmo.

5. člen
(lastna preizkušnja v pogojih reje)
(1) Lastna preizkušnja živali v pogojih reje pomeni
spremljanje, merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih
lastnosti neposredno v reji na tistih živalih, ki so z rejskim
programom vključene v kontrolo proizvodnih in drugih lastnosti.
(2) Lastna preizkušnja v pogojih reje je namenjena zlasti preizkusu za lastnosti mlečnosti, rasti, klavnih in reprodukcijskih lastnosti.
(3) Lastna preizkušnja v pogojih reje se lahko izvaja na
načine, ki so usklajeni s pravili ICAR.

10. člen
(biološki in genski testi)
(1) Biološki in genski testi se opravljajo za zbiranje
podatkov v podporo selekcijskim odločitvam in preveritvi
porekla. V rejskem programu mora biti podrobneje opisano
izvajanje bioloških in genskih testov. Opis mora vsebovati:
– način in čas jemanja vzorcev oziroma meritev in ocen;
– metodo in postopek dela;
– način uporabe rezultatov v selekcijske namene.
(2) Metode bioloških in genskih testov morajo biti v
skladu s pravili ICAR in določene v rejskem programu. Rezultati testov iz prejšnjega odstavka morajo biti vključeni in
uporabljeni pri odbiri plemenskega goveda.

6. člen
(preizkušnja sorodnikov – čistopasemskih oziroma
križancev)
(1) Preizkušnja sorodnikov (čistopasemskih oziroma križancev) pomeni spremljanje, merjenje in ocenjevanje lastnosti na testni postaji ali v pogojih reje na sorodnikih tistih
živali, ki so predvidene za pleme. Dovoljeni so zlasti naslednji načini preizkušnje sorodnikov:
– na testni postaji;
– v pogojih reje;
– preizkušnja na osnovi informacij zbranih ob prodaji;
– na liniji klanja na identificiranih klavnih trupih.

11. člen
(preizkušnje v laboratorijih)
Za selekcijo se lahko uporabijo le meritve, pridobljene
v laboratorijih, ki so usposobljeni za analizo mleka, molekularno-biološke analize, ugotavljanje kvalitete mesa in druge
analize, ki so določene v rejskem programu. V selekcijskem
programu morajo biti navedeni in opisani postopki preizkušnje v laboratorijih, ki so usklajeni s pravili ICAR. Opis mora
vsebovati:
– način in čas jemanja vzorcev;
– metodo in postopek dela;
– način uporabe rezultatov v selekcijske namene.
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12. člen
(govedo v preizkusih)
Govedo, ki je vključeno v katerikoli preizkus proizvodnih lastnosti, mora:
– biti označeno v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo govedi;
– biti izbrano in obravnavano na način, ki zagotavlja
nepristransko ocenjevanje;
– glede na način preizkusov izpolnjevati pravila ICAR.
13. člen
(postopki in načini preizkusov)
(1) Postopki in načini preizkusov morajo biti podrobno
opisani v selekcijskem programu. Za posamezno metodo iz
prvega odstavka 3. člena tega pravilnika mora biti pri postopkih glede na način preizkusov upoštevano zlasti, da:
– se preizkus izvaja po eni od metod iz 3. člena tega
pravilnika;
– se preizkusi znotraj posameznih pasem oziroma genotipov izvajajo v znanih pogojih (način reje, talna površina
na žival pri reji v boksih, velikost boksov, način vhlevitve,
sistem zračenja, osvetlitve in drugo);
– je za izvajanje meritev zagotovljena in uporabljena
merilna in laboratorijska oprema, ki mora biti priznana in
umerjena v skladu s pravili ICAR;
– sta krmni obrok in način krmljenja določena v selekcijskem programu in sta znanstveno sprejemljiva. Če se isti
preizkus izvaja na več lokacijah, morajo biti krmni obroki
med lokacijami primerljivi;
– je predvideno letno število živali v preizkusih po genotipih znanstveno sprejemljivo in v skladu z velikostjo populacije in selekcijskim programom;
– so določeni pogoji za sprejem živali v preizkus (starost, telesna masa in drugo);
– je določena dolžina predtestnega obdobja in obdobja preizkusa;
– so določene proizvodne in druge lastnosti, način in
mesto meritev posameznih lastnosti, število ponovitev ter
merilna sredstva in naprave, pri čemer morajo biti glede na
genotip upoštevana najmanj pravila ICAR;
– se lastnosti zunanjosti ocenjujejo v skladu s 7. členom tega pravilnika in da je treba meritve in linearne ocene
vključiti v napoved genetskih vrednosti;
– je opisana potrebna dokumentacija za zbiranje podatkov o preizkusih živali, da so opisane zbirke podatkov,
način arhiviranja ter postopki obdelave podatkov;
– je razporeditev živali v preizkusih izvedena na način,
ki zagotavlja zanesljivo primerjavo med živalmi.
(2) Na testnih postajah in v pogojih reje, kjer se izvaja
lastna preizkušnja, morajo biti merjene in ocenjene najmanj
tiste lastnosti, ki jih za posamezen genotip ali za posamezno
proizvodno usmeritev (prireja mleka, prireja mesa in kombinirana prireja mleka in mesa) določajo pravila ICAR.
(3) Kadar se vrednotijo plodnost, potek telitve in lastnosti življenjske prireje v pogojih reje, mora temeljiti vrednotenje teh lastnosti na uspešnosti obrejitev ob prvem
pripustu ali osemenitvi, oceni poteka telitve in starosti krave
(trajanje izkoriščanja, starost ob izločitvi, življenjska prireja).
(4) Če so pred prihodom živali na testno postajo znani
rezultati proizvodnih in drugih lastnosti, morajo biti tudi ti
podatki vključeni v dokumentacijo za zbiranje podatkov o
preizkusu živali, ki je navedena v deseti alinei prvega odstavka tega člena.
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III. METODE ZA NAPOVEDOVANJE GENETSKIH
VREDNOSTI ZA ČISTOPASEMSKO PLEMENSKO
GOVEDO
14. člen
(metode za napovedovanje genetskih vrednosti za
čistopasemsko plemensko govedo)
(1) Napovedovanje genetskih vrednosti plemenske živali izvajajo priznane rejske oziroma druge priznane organizacije v živinoreji v skladu s selekcijskim programom in
mora zajemati zlasti:
– lastnosti mlečnosti pri mlečnih pasmah;
– pitovne in klavne lastnosti pri mesnih pasmah;
– lastnosti mlečnosti, pitovne in klavne lastnosti pri
kombiniranih pasmah.
(2) Pri vseh usmeritvah reje se v skladu z rejskim programom napovedujejo genetske vrednosti za lastnosti plodnosti in zunanjosti ter za vse ostale lastnosti, za katere se
pri uporabljenih načinih preizkusa zbirajo informacije.
(3) Metode za napovedovanje genetskih vrednosti morajo biti usklajene s pravili ICAR in morajo zagotavljati nepristransko vrednotenje genetskih vrednosti, na katere ne
bodo vplivali glavni dejavniki okolja in struktura podatkov.
Statistični modeli za napovedovanje genetskih vrednosti morajo biti podrobno opisani v selekcijskem programu.
(4) Pri napovedovanju genetskih vrednosti je treba navesti točnost ocenjevanja (npr. koeficient determinacije) v
skladu s pravili ICAR. Pri objavi rezultatov genetskih vrednosti je treba navesti točnost ocene in datum ocenjevanja.
(5) Priznana rejska organizacija mora v skladu s svojimi
pravili zagotoviti objavo vseh genetskih posebnosti in morebitnih prirojenih napak živali, ki so vključene v testiranje v
skladu s potrjenim rejskim programom.
(6) Poleg opisa statističnega modela za napovedovanje
genetskih vrednosti mora selekcijski program vključevati tudi opis:
– strukture varianc oziroma kovarianc in potrebnih predpostavk;
– strukture agregatnega genotipa;
– postopkov odbire in razvrščanja plemenskih živali
v kakovostne razrede glede na izračunane genetske vrednosti;
– prikazovanja genetskih vrednosti, njihove objave in
interpretacije rezultatov.
15. člen
(genetsko ocenjevanje bikov za osemenjevanje)
(1) Pri bikih je treba genetsko oceniti vse lastnosti, ki
jih kot obvezne določajo pravila ICAR. Pristojne organizacije
v živinoreji iz 84. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št.
18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1; v nadaljnjem
besedilu: zakon) morajo objaviti vse genetske vrednosti v
skladu z rejskim programom in genetske vrednosti za druge
znane lastnosti.
(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja za pasme, ki
se v skladu s predpisom, ki ureja biotsko raznovrstnost v
živinoreji, štejejo za ogrožene.
16. člen
(genetsko ocenjevanje bikov za osemenjevanje na lastnosti
mlečnosti)
(1) Za genetsko ocenjevanje bikov za osemenjevanje
na lastnosti mlečnosti se uporabijo podatki o proizvodnosti
in sestavi mleka (vsebnost maščobe in beljakovin v mleku)
ter drugi razpoložljivi podatki o genetski vrednosti za lastnosti mlečnosti.
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(2) V skladu s pravili ICAR mora biti minimalna zanesljivost ocenjene genetske vrednosti bikov mlečnih pasem za
osemenjevanje vsaj 0,5 za glavne proizvodne lastnosti ob
upoštevanju vseh informacij o sorodnikih.
17. člen
(genetsko ocenjevanje bikov za osemenjevanje na pitovne
in klavne lastnosti)
(1) Ocenjevanje genetskih vrednosti bikov na pitovne
in klavne lastnosti se opravlja po eni od naslednjih testnih
metod:
– lastna preizkušnja živali na testni postaji ali v skladu z
drugim odstavkom 4. člena tega pravilnika;
– preizkušnja sorodnikov na testni postaji ali v skladu z
drugim odstavkom 4. člena tega pravilnika;
– preizkušnja sorodnikov v pogojih reje, in sicer tako,
da se potomci razporedijo v kontrolirane črede na način, ki
omogoča primerjavo bikov;
– preizkušnja sorodnikov z zbiranjem podatkov v pogojih reje, ob prodaji ali v klavnicah tako, da se lahko opravi
primerjava bikov.
(2) Če se spremlja masa klavnega trupa, lastnosti kakovosti mesa, rast in potek telitve, je treba te in vse druge
pomembne lastnosti vključiti v genetsko oceno bika.
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zakonom in zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega
značaja. V vseh drugih primerih so zbirke podatkov iz tega
odstavka last priznanih rejskih organizacij, ki vodijo rodovniške knjige, in se mora uporabnik za dostop in uporabo teh
zbirk podatkov dogovoriti z lastniki.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka morajo
biti vse navedene zbirke podatkov na voljo inšpekcijskim
službam in ministrstvu, pristojnemu za živinorejo.
V. KONČNA DOLOČBA
19. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003.
Št. 321-06-170/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0105
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

IV. ZBIRKE PODATKOV O PROIZVODNIH IN DRUGIH
LASTNOSTIH TER NAČIN IZMENJAVE PODATKOV
18. člen
(zbirke podatkov o proizvodnih in drugih lastnostih ter način
izmenjave podatkov)
(1) Organizacije v živinoreji iz 84. člena zakona so
dolžne voditi zbirke podatkov o proizvodnih in drugih lastnostih živali. Če izvajajo posamezna strokovna opravila iz
rejskega programa odobrene ali druge priznane organizacije v živinoreji, morajo zbrane podatke v skladu z rejskim
programom pošiljati priznani rejski organizaciji. Zbrane podatke morajo odobrene ali druge priznane organizacije v
živinoreji arhivirati za obdobje najmanj pet let. Za živali,
vključene v rejski program, mora priznana rejska organizacija trajno vzdrževati in voditi zbirke podatkov o izvoru,
poreklu, proizvodnih in drugih lastnosti v skladu z določili
rejskega programa.
(2) Podatki, ki jih je treba zbirati v selekcijske namene,
morajo biti določeni v selekcijskem programu. Če selekcijski program predvideva tudi uporabo podatkov iz 26. člena
zakona, morajo biti ti vključeni v izvajanje selekcijskega programa. Za potrebe izvajanja rejskega programa v govedoreji
se morajo uporabljati tudi podatki, zbrani v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo govedi. Temelj
izvajanja selekcijskega programa so proizvodne in druge
lastnosti, zbrane na načine iz 3. člena tega pravilnika. Za
izvajanje posameznih opravil iz rejskega programa (npr. izvajanje meritev, beleženje in posredovanje podatkov) morajo
imeti izvajalci ustrezno merilno, laboratorijsko, programsko
in strojno opremo, ki izpolnjuje predpisane pogoje, kar mora biti opredeljeno v rejskem programu in usklajeno s pravili
ICAR.
(3) Podatki, pridobljeni v preizkusih iz 3. člena tega
pravilnika, se uporabljajo za potrebe izvajanja rejskega programa in za vrednotenje genetskih vrednosti, analize tujih
genov, primerjalne analize med rejci, spremljanje in analizo
fenotipskih sprememb, vrednotenje učinkov selekcije ter
drugo. Kadar se podatki zbirajo v okviru javne službe v
živinoreji, so v skladu s 24. členom zakona zbirke teh podatkov last Republike Slovenije in so javno dostopne v skladu z

4266.

Pravilnik o sprejetju čistopasemskega
plemenskega goveda za pleme

Na podlagi drugega odstavka 32. člena, tretjega odstavka 37. člena, četrtega odstavka 44. člena, četrtega
odstavka 61. člena in tretjega odstavka 103. člena zakona o
živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in
110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

PRAVILNIK
o sprejetju čistopasemskega plemenskega
goveda za pleme*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa sprejetje čistopasemskega plemenskega goveda za pleme ter sprejetje čistopasemskih bikov
za naravni pripust oziroma osemenjevanje in uporabo semena čistopasemskih bikov.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. čistopasemsko plemensko govedo je vsaka žival
vrste goveda, vključno z bivoli, ki izpolnjuje pogoje za plemensko govedo v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo in
katere starši in stari starši so vpisani v rodovniški knjigi iste
pasme ter je sama vpisana v rodovniško knjigo;
2. sprejetje za pleme pomeni odbiro, ocenjevanje in
vpis čistopasemskega plemenskega goveda v rodovniško
knjigo v skladu s predpisom, ki ureja vpis čistopasemskega
plemenskega goveda v rodovniško knjigo.

* Ta pravilnik vsebinsko
87/328/EGS, UL L 167

povzema

Direktivo

Sveta
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3. člen
(sprejetje za pleme)
(1) V Republiki Sloveniji je ob upoštevanju predpisov o
zdravstvenem varstvu živali, na podlagi zakona, ki ureja živinorejo, predpisa, ki ureja pogoje za vpis čistopasemskega
plemenskega goveda v rodovniško knjigo, predpisa, ki ureja
zootehniške standarde za čistopasemsko plemensko govedo, tega pravilnika in drugih predpisov, izdanih na podlagi
zakona, ki ureja živinorejo, dovoljen promet s čistopasemskim plemenskim materialom.
(2) V skladu s prejšnjim odstavkom je v Republiki Sloveniji dovoljeno:
– sprejetje čistopasemskih telic ali krav za pleme;
– sprejetje čistopasemskih bikov za naravni pripust;
– uporabljati seme čistopasemskih bikov v skladu z
določili 4. člena tega pravilnika.
4. člen
(uporaba čistopasemskih plemenskih bikov in njihovega
semena)
(1) V Republiki Sloveniji je dovoljeno osemenjevanje s
semenom čistopasemskih plemenskih bikov, kadar je za te
živali izdan zootehniški dokument o priznavanju plemenskega bika v skladu s 6. členom tega pravilnika ter 43., 44.,
63. in 64. členom zakona o živinoreji (Uradni list RS, št.
18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1; v nadaljnjem
besedilu: zakon) ter na podlagi preizkusa proizvodnih lastnosti in napovedi genetske vrednosti v skladu s predpisom, ki ureja metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metode za napovedovanje
genetskih vrednosti za čistopasemsko plemensko govedo.
(2) V Republiki Sloveniji je dovoljen preizkus čistopasemskih bikov oziroma uporaba njihovega semena v obsegu, ki je potreben, da organizacije iz 84. člena zakona
opravijo preizkuse v skladu s predpisom, ki ureja metode za
merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter
metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemsko
plemensko
govedo
(Odločbe
Komisije
86/130/EGS, 94/515/EC in 96/463/EC).
(3) V Republiki Sloveniji je dovoljena uporaba čistopasemskih bikov za osemenjevanje ali uporaba njihovega semena, če so bili ti biki sprejeti za osemenjevanje v Republiki
Sloveniji oziroma v drugi državi članici Evropske unije (Odločbe Komisije 86/130/EGS, 94/515/EC in 96/463/EC).
(4) Na območju Republike Slovenije se lahko uporabljajo samo tisti čistopasemski biki ali njihovo seme, ki imajo
poreklo potrjeno na osnovi analize krvne skupine ali z drugim
priznanim testom v skladu z pravnim redom Evropske unije.
5. člen
(promet z bikovim semenom)
Bikovo seme sme odvzemati, obdelovati, shranjevati in
dajati v promet le odobreno osemenjevalno središče v skla-
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du s predpisi o zdravstvenem varstvu živali in v skladu s 44.,
61., 62., 63. in 64. členom zakona.
6. člen
(zootehniški dokument o priznavanju plemenskega bika)
(1) Priznana rejska organizacija mora v skladu s potrjenim rejskim programom izvajati odbiro, ocenjevanje in priznavanje plemenskih bikov za uporabo na pripustnih postajah oziroma na osemenjevalnih središčih ter plemenskih
bikov, ki se v skladu z rejskim programom uporabljajo za
pripust znotraj kmetijskega gospodarstva, ki je vključeno v
rejski program.
(2) Za potrebe izvajanja prejšnjega odstavka se v rejskem programu podrobneje določi:
– postopek in pogostnost odbire;
– pogoje za razvrščanje plemenskih bikov v kakovostne razrede;
– obdobje za katerega se plemenski biki priznavajo;
– način poročanja v skladu z 61. členom zakona;
– način javne objave seznamov priznanih plemenskih
bikov.
(3) Rejska organizacija o vsaki odbiri plemenskih bikov
vodi zapisnik in v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo, izda
zootehniški dokument o priznavanju plemenskega bika na
obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(4) Rejska organizacija mora ministrstvu, pristojnemu
za živinorejo, skupaj s poročilom iz 94. člena zakona predložiti kot prilogo tudi seznam priznanih plemenskih bikov.
7. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha
uporabljati odredba o izvajanju letnega ocenjevanja, odbire
in priznavanja plemenjakov v naravnem pripustu v delu, ki
ureja ocenjevanje, odbiro in priznavanje bikov (Uradni list
RS, št. 16/99, 43/00, 33/01, 59/99, 42/00 in 7/01).
8. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003, določba
četrtega odstavka 4. člena tega pravilnika pa se začne uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 321-06-169/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0041
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga
ZOOTEHNIŠKI DOKUMENT O PRIZNAVANJU PLEMENSKEGA BIKA
Izdajatelj dokumenta (v glavi)

Podatki o plemenskem biku
Ime bika

Datum rojstva

Rodovniška št.

Identifikacijska oznaka

Pasma
Ime rodovniške knjige
Poreklo
Oþe

Stari oþe

Rodovniška št.

Rodovniška št.
Stara mati
Rodovniška št.

Mati

Stari oþe

Rodovniška št.

Rodovniška št.
Stara mati
Rodovniška št.

Ime in naslov rejca
Ime in naslov lastnika
Kategorija odbire
Razred uporabe
Kakovostni razred

Namen uporabe

Obdobje priznavanja
Opombe
V

, dne

..............................................................................
(Ime podpisnika z velikimi tiskanimi þrkami)

..............................................................................
(Podpis pooblašþene osebe)

Uradni list Republike Slovenije
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Pravilnik o poreklu za čistopasemsko
plemensko govedo, bikovo seme, jajčne celice
in zarodke

Na podlagi drugega odstavka 32. člena, petega odstavka 39. člena, četrtega odstavka 44. člena in tretjega
odstavka 45. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št.
18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o poreklu za čistopasemsko plemensko govedo,
bikovo seme, jajčne celice in zarodke*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za popolno in
delno poreklo, načine in metode preverjanja porekla, vsebino, obliko in pogoje za izdajo zootehniških spričeval za
čistopasemsko plemensko govedo, bikovo seme, jajčne celice in zarodke ter potrjevanje zootehniških spričeval.
2. člen
(popolno in delno poreklo)
(1) Popolno poreklo za čistopasemsko plemensko govedo, bikovo seme, jajčne celice in zarodke pomeni, da sta
znani prvi dve generaciji prednikov.
(2) Delno poreklo za čistopasemsko plemensko govedo, njihovo seme, jajčne celice in zarodke pomeni, da manjka podatek o poreklu za enega od starih staršev.
3. člen
(načini in metode preverjanja porekla)
(1) Za preverjanje porekla so dovoljeni načini in znanstvene metode, ki so mednarodno priznane, in sicer:
– pregled podatkov iz zootehniške dokumentacije;
– pregled zunanjosti goveda;
– analiza krvnih skupin;
– molekularno biološke metode za analizo genoma z
najmanj 99% zanesljivostjo.
(2) Načini in metode preverjanja porekla iz prejšnjega
odstavka so sestavni del rejskega programa in morajo zagotavljati zanesljivost preverjanja porekla.
(3) Metode iz prve in druge alinee prvega odstavka
tega člena se pri preverjanju porekel obvezno uporabljajo. Z
rejskim programom se določijo primeri, ko se za preverjanje
porekel obvezno uporabljajo poleg metod iz prve in druge
alinee prvega odstavka tega člena tudi metode iz tretje oziroma četrte alinee prvega odstavka tega člena.
(4) Preverjanje porekla iz prve in druge alinee prvega
odstavka tega člena opravljajo organizacije v živinoreji, določene z zakonom, ki ureja živinorejo.
(5) Preverjanje porekla iz tretje in četrte alinee prvega
odstavka tega člena lahko izvajajo organizacije v živinoreji iz
86. in 98. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št.
18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1; v nadaljnjem
besedilu: zakon).
4. člen
(vsebina zootehniškega spričevala za čistopasemsko
plemensko govedo)
(1) Zootehniško spričevalo za čistopasemsko plemensko govedo mora vsebovati naslednje podatke:
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbe Komisije
86/404/EGS, UL L 233 88/124/EGS, UL L 62 96/80/ES, UL L
19 2002/8/ES, UL L 3
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– ime in naslov izdajatelja;
– ime rodovniške knjige;
– rodovniško številko živali;
– datum izdaje;
– način označevanja živali (ušesna znamka, tetoviranje…);
– identifikacijsko oznako živali;
– ime živali (če obstaja);
– datum rojstva;
– pasmo;
– spol;
– ime in naslov rejca;
– ime in naslov lastnika;
– poreklo z navedbo rodovniških številk staršev in starih staršev.
(2) V zootehniškem spričevalu morajo biti navedeni
rezultati s selekcijskim programom določenih lastnosti, tekoči rezultati napovedi genetskih vrednosti živali, njenih staršev in starih staršev v skladu s predpisom, ki ureja metode
za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti
ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemsko plemensko govedo, in pristojna organizacija, ki
napoveduje genetske vrednosti.
5. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za čistopasemsko
plemensko govedo)
(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:
– v zootehniškem spričevalu, ki ga določa priloga 1, ki
je sestavni del tega pravilnika, ali
– v dokumentih, ki spremljajo čistopasemsko plemensko govedo.
(2) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka mora
pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega člena z
naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v 1. členu Odločbe
Komisije 86/404/EGS.«.
6. člen
(zootehniško spričevalo za seme čistopasemskih
plemenskih bikov)
Zootehniško spričevalo za seme čistopasemskih plemenskih bikov mora vsebovati:
– vse podatke, določene v 4. členu tega pravilnika, in
navedbo krvne skupine ali drugega priznanega testa za bika, ki je dal seme;
– podatke, ki omogočajo identifikacijo semena, podatke o odvzemu semena, datum odvzema, naslov in ime organizacije, kjer je bilo seme odvzeto, ter naslov prejemnika.
7. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za seme čistopasemskih
plemenskih bikov)
(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:
– v zootehniškem spričevalu, ki ga določa priloga 2, ki
je sestavni del tega pravilnika, ali
– v dokumentih, ki spremljajo seme čistopasemskih
plemenskih bikov.
(2) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka mora
pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega člena z
naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v 1. členu Odločbe
Komisije 88/124/EGS.«.
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8. člen
(zootehniško spričevalo za jajčne celice čistopasemskega
plemenskega goveda)
(1) Zootehniško spričevalo za jajčne celice čistopasemskega plemenskega goveda mora vsebovati:
– vse podatke, določene v 4. členu tega pravilnika, in
navedbo krvne skupine ali drugega priznanega testa za kravo dajalko;
– podatke, ki omogočajo identifikacijo jajčnih celic,
podatke o odvzemu jajčnih celic, datum odvzema, naslov in
ime organizacije, kjer so bila jajčne celice odvzete, ter naslov prejemnika.
(2) V zootehniškem spričevalu mora biti navedeno, če
je v slamici več kot ena jajčna celica. Vse jajčne celice
morajo imeti isto poreklo.
9. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za jajčne celice
čistopasemskega plemenskega goveda)
(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:
– v zootehniškem spričevalu, ki ga določa priloga 3, ki
je sestavni del tega pravilnika, ali
– v dokumentih, ki spremljajo jajčne celice čistopasemskega plemenskega goveda.
(2) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka mora
pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega člena z
naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v 2. členu Odločbe
Komisije 96/80/EGS.«.
10. člen
(zootehniško spričevalo za zarodke čistopasemskega
plemenskega goveda)
(1) Zootehniško spričevalo za zarodke čistopasemskega plemenskega goveda mora vsebovati:
– vse podatke, določene v 4. členu tega pravilnika in
navedbo krvne skupine ali drugega priznanega testa za kravo dajalko in bika, katerega seme je bilo uporabljeno za
oploditev;
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– podatke, ki omogočajo identifikacijo zarodkov, podatke o osemenitvi ali oploditvi, datum odvzema, naslov in
ime organizacije, kjer so bili zarodki odvzeti, ter naslov prejemnika.
(2) V zootehniškem spričevalu mora biti navedeno, če
je v slamici več kot en zarodek. Vsi zarodki morajo imeti isto
poreklo.
11. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za zarodke
čistopasemskega plemenskega goveda)
(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:
– v zootehniškem spričevalu, ki ga določa priloga 4, ki
je sestavni del tega pravilnika, ali
– v dokumentih, ki spremljajo zarodke čistopasemskega plemenskega goveda.
(2) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka mora
pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega člena z
naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v 4. členu Odločbe
Komisije 88/124/EGS.«.
12. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003, določbe
drugega odstavka 5. člena, drugega odstavka 7. člena,
drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 11. člena
tega pravilnika pa se začnejo uporabljati z dnem pristopa
Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 321-06-168/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0049
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga 1
ZOOTEHNIŠKO SPRIČEVALO
za čistopasemsko plemensko govedo
Izdajatelj: ...................................................................................................................................
Ime rodovniške knjige: ..............................................................................................................
Rodovniška št. živali: .................................................................................................................
Način označevanja živali (ušesna znamka, tetoviranje, skica rovašenja, itd.): .........................
...................................................................................................................................................
Identifikacijska oznaka: .............................................................................................................
Ime živali (neobvezno): .............................................................................................................
Datum rojstva: ..................... Pasma: ......................................... Spol: ...................................
Ime in naslov rejca: ...................................................................................................................
Ime in naslov lastnika: ...............................................................................................................
Oče

Stari oče

Stara mati

Rodovniška št. .................... Rodovniška št. ................... Rodovniška št. ...................
Poreklo:
Mati

Stari oče

Stara mati

Rodovniška št. .................... Rodovniška št. ................... Rodovniška št. ...................
Vsi rezultati s selekcijskim programom določenih lastnosti in tekoči rezultati napovedi
genetske vrednosti živali, njenih staršev in starih staršev, z navedbo organizacije, ki
napoveduje genetsko vrednost:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
V ..................................... , dne .......................
..............................................................................
(podpis)
..............................................................................
(ime s tiskanimi črkami in naziv podpisnika)
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Priloga 2
PRVI DEL
ZOOTEHNIŠKO SPRIČEVALO
za seme čistopasemskih plemenskih bikov
Izdajatelj: ...................................................................................................................................
Ime rodovniške knjige: ..............................................................................................................
Rodovniška št. živali: .................................................................................................................
Način označevanja živali (ušesna znamka, tetoviranje, skica rovašenja, itd.): .........................
...................................................................................................................................................
Identifikacijska oznaka: .............................................................................................................
Ime živali (neobvezno): .............................................................................................................
Datum rojstva: ................................................. Pasma: ...........................................................
Ime in naslov rejca: ...................................................................................................................
Ime in naslov lastnika: ...............................................................................................................
Oče

Stari oče

Stara mati

Rodovniška št. .................... Rodovniška št. ................... Rodovniška št. ...................
Poreklo:
Mati

Stari oče

Stara mati

Rodovniška št. .................... Rodovniška št. ................... Rodovniška št. ...................
Krvna skupina ali odgovarjajoč priznan test v skladu s pravnim redom Evropske unije
(navedba testa in rezultatov): ....................................................................................................
...................................................................................................................................................
Vsi rezultati s selekcijskim programom določenih lastnosti in tekoči rezultati napovedi
genetske vrednosti živali, njenih staršev in starih staršev, z navedbo organizacije, ki
napoveduje genetsko vrednost:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
V ........................... , dne ........................
..............................................................................
(podpis)
..............................................................................
(ime s tiskanimi črkami in naziv podpisnika)
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DRUGI DEL
PODATKI O SEMENU
Sistem označevanja semena (barva, številka): .........................................................................
Označitev: .................................................................................................................................
A)
Število doz

Datum odvzema

Identifikacijska oznaka
bika dajalca

Pasma

B) Izvor semena:
Ime in sedež osemenjevalnega središča: .................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Destinacija semena:
Ime in naslov prejemnika: ..........................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
V ........................... , dne ........................
..............................................................................
(podpis)
..............................................................................
(ime s tiskanimi črkami in naziv podpisnika)
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Priloga 3
ZOOTEHNIŠKO SPRIČEVALO
za jajčne celice čistopasemskega plemenskega goveda
ZOOTEHNIŠKO SPRIČEVALO ZA JAJČNE CELICE
A) Podatki o kravi dajalki
1. Izdajatelj

2. Pasma

3. Ime rodovniške knjige
4. Ime živali

5. Rodovniška številka

6. Način označevanja živali (ušesna
znamka, tetoviranje, mikročip, itd)

7. Identifikacijska oznaka

8. Datum rojstva

9. Krvna skupina (*)

10. Ime in naslov rejca
11. Ime in naslov lastnika
12. Poreklo
Oče
Rodovniška številka

Stari oče
Rodovniška številka
Stara mati
Rodovniška številka
Mati
Stari oče
rodovniška številka
Rodovniška številka
Stara mati
Rodovniška številka
1. Vsi rezultati s selekcijskim programom določenih lastnosti in tekoči rezultati napovedi
genetske vrednosti živali, njenih staršev in starih staršev, z navedbo organizacije, ki
napoveduje genetsko vrednost (kjer je to mogoče).

V ……………….., dne …………………….
Podpis ……………………….
IME S TISKANIMI ČRKAMI IN NAZIV PODPISNIKA

*

Ali druga primerna metoda, ki je potrjena v skladu s pravnim redom Evropske unije.
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ZOOTEHNIŠKO SPRIČEVALO ZA JAJČNE CELICE
B) Podatki o jajčnih celicah
1. Sistem označevanja jajčnih celic (barva,
številka)

2. Označitev posode

3. Izvor jajčnih celic (naslov organizacije za zbiranje, pridobivanje in presajanje jajčnih celic)
4. Destinacija jajčnih celic (ime in naslov prejemnika)
Označitev slamice

Število jajčnih celic na
slamico

V ………………., dne ………………….
Podpis …………………
IME S TISKANIMI ČRKAMI IN NAZIV PODPISNIKA

Datum odvzema

Stran
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Priloga 4
PRVI DEL
ZOOTEHNIŠKO SPRIČEVALO
za zarodke čistopasemskega plemenskega goveda
A) Podatki o biku dajalcu:
Izdajatelj: ...................................................................................................................................
Ime rodovniške knjige: ..............................................................................................................
Rodovniška št. živali: .................................................................................................................
Način označevanja živali (ušesna znamka, tetoviranje, skica rovašenja, itd.): .........................
...................................................................................................................................................
Identifikacijska oznaka: .............................................................................................................
Ime živali (neobvezno): .............................................................................................................
Datum rojstva: ..................... Pasma: ......................................... Spol: ...................................
Ime in naslov rejca: ...................................................................................................................
Ime in naslov lastnika: ...............................................................................................................
Oče

Stari oče

Stara mati

Rodovniška št. .................... Rodovniška št. ................... Rodovniška št. ...................
Poreklo:
Mati

Stari oče

Stara mati

Rodovniška št. .................... Rodovniška št. ................... Rodovniška št. ...................
Krvna skupina ali odgovarjajoč priznan test v skladu s pravnim redom Evropske unije
(navedba testa in rezultatov): ....................................................................................................
...................................................................................................................................................
Vsi rezultati s selekcijskim programom določenih lastnosti in tekoči rezultati napovedi
genetske vrednosti živali, njenih staršev in starih staršev, z navedbo organizacije, ki
napoveduje genetsko vrednost:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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B) Podatki o kravi dajalki:
Izdajatelj: ...................................................................................................................................
Ime rodovniške knjige: ..............................................................................................................
Rodovniška št. živali: .................................................................................................................
Način označevanja živali (ušesna znamka, tetoviranje, skica rovašenja, itd.): .........................
...................................................................................................................................................
Identifikacijska oznaka: .............................................................................................................
Ime živali (neobvezno): .............................................................................................................
Datum rojstva: .................................... Pasma: ........................................................................
Ime in naslov rejca: ...................................................................................................................
Ime in naslov lastnika: ...............................................................................................................
Oče

Stari oče

Stara mati

Rodovniška št. .................... Rodovniška št. ................... Rodovniška št. ...................
Poreklo:
Mati

Stari oče

Stara mati

Rodovniška št. .................... Rodovniška št. ................... Rodovniška št. ...................
Krvna skupina ali odgovarjajoč priznan test v skladu s pravnim redom Evropske unije
(navedba testa in rezultatov): ....................................................................................................
...................................................................................................................................................
Vsi rezultati s selekcijskim programom določenih lastnosti in tekoči rezultati napovedi
genetske vrednosti živali, njenih staršev in starih staršev, z navedbo organizacije, ki
napoveduje genetsko vrednost:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
V ........................... , dne ........................
..............................................................................
(podpis)
..............................................................................
(ime s tiskanimi črkami in naziv podpisnika)
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DRUGI DEL
PODATKI O ZARODKIH
Sistem označevanja zarodkov (barva, številka): .......................................................................
Označitev: .................................................................................................................................
Število zarodkov v slamici: ........................................................................................................
A)
Število
zarodkov

Datum osemenitve

Datum
odvzema

Identifikacijska
oznaka krave dajalke
in bika dajalca

Pasma

B)
Izvor zarodkov:
Ime in sedež organizacije za zbiranje, pridobivanje in presajanje zarodkov: ............................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Destinacija zarodkov:
Ime in naslov prejemnika:...........................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
V ........................... , dne ........................
..............................................................................
(podpis)
..............................................................................
(ime s tiskanimi črkami in naziv podpisnika)
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4268.

Pravilnik o pogojih za vpis čistopasemskega
plemenskega goveda v rodovniško knjigo

Na podlagi četrtega odstavka 36. člena, drugega odstavka 52. člena in sedmega odstavka 104. člena zakona o
živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in
110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

PRAVILNIK
o pogojih za vpis čistopasemskega plemenskega
goveda v rodovniško knjigo*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa natančnejše pogoje za odbiro, ocenjevanje in priznavanje čistopasemskega plemenskega goveda, pogoje za vpis čistopasemskega plemenskega goveda v rodovniško knjigo in razdelitev rodovniške knjige.
2. člen
(odbira, ocenjevanje in priznavanje)
Za odbiro, ocenjevanje in priznavanje čistopasemskega plemenskega goveda morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– označeno mora biti v skladu s predpisi, ki urejajo
označevanje govedi;
– mora imeti znano poreklo;
– njihovi starši morajo izpolnjevati s selekcijskim programom določene pogoje glede proizvodnih lastnosti in genetskih vrednosti;
– zunanjost mora ustrezati lastnostim pasme ali populacije v skladu z rejskim programom;
– ne sme imeti prirojenih napak;
– proizvodne lastnosti morajo biti v skladu z rejskim
programom, s katerim je določena tudi minimalna in maksimalna starost oziroma telesna masa ob odbiri;
– imeti mora ovrednoteno genetsko vrednost v skladu
s selekcijskim programom.
3. člen
(pogoji za vpis v glavni del rodovniške knjige)
Čistopasemsko plemensko govedo mora za vpis v glavni del rodovniške knjige za določeno pasmo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– izvirati mora od staršev in starih staršev vpisanih v
rodovniško knjigo iste pasme (popolno poreklo);
– označeno mora biti v skladu s predpisom, ki ureja
identifikacijo in registracijo govedi, in v skladu z rejskim
programom;
– njeno poreklo mora biti v skladu s predpisom, ki
ureja poreklo za čistopasemsko plemensko govedo.
4. člen
(pogoji za vpis v razdelke glavnega dela rodovniške knjige)
Glavni del rodovniške knjige je lahko razdeljen v več
razdelkov. Z rejskim programom morajo biti določeni pogoji
za vpis govedi v posamezne razdelke glavnega dela rodovniške knjige. Samo čistopasemsko plemensko govedo, ki
izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena, se v skladu s temi
pogoji vpiše v enega od razdelkov glavnega dela rodovniške
knjige.

* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije
84/419/EGS, UL L 237
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5. člen
(pogoji za vpis ženskih živali v razdelke dodatnega dela
rodovniške knjige)
(1) Priznana rejska organizacija, ki vodi rodovniško knjigo, lahko odloči, da se ženske živali, ki ne izpolnjujejo
predpisanih pogojev za vpis v glavni del rodovniške knjige
po 3. členu tega pravilnika, vpišejo v razdelke dodatnega
dela rodovniške knjige, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– ob rojstvu morajo biti označene v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo goveda;
– po oceni zunanjosti morajo ustrezati osnovnim značilnostim pasme;
– njihove proizvodne lastnosti morajo presegati minimalne vrednosti za lastnosti, ki so določene z rejskim programom.
(2) Ne glede na določbe iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka se lahko žensko žival, ki pripada določeni
pasmi, vpiše v razdelke dodatnega dela rodovniške knjige
tudi, če njen izvor ni znan ali če je žival rezultat programa
križanja, ki ga je odobrila priznana rejska organizacija. Takšen vpis je dovoljen le, če tako določa rejski program.
6. člen
(vpis ženske živali v glavni del rodovniške knjige)
Ženska žival, katere mati in materina mati sta vpisani v
razdelek dodatnega dela rodovniške knjige v skladu s prvim
odstavkom prejšnjega člena in katere oče in oba stara očeta
sta vpisana v glavni del rodovniške knjige v skladu s 3. členom tega pravilnika, se šteje za čistopasemsko žensko žival
in se vpiše v glavni del rodovniške knjige, kot je določeno v
3. členu tega pravilnika.
7. člen
(vpis čistopasemskega goveda iz druge države članice
Evropske unije)
Kadar ima glavni del rodovniške knjige več razdelkov,
se čistopasemsko plemensko govedo iz druge države članice Evropske unije vpiše v razdelek, za katerega izpolnjuje s
tem pravilnikom predpisane pogoje za vpis.
8. člen
(vpis v rodovniško knjigo za čistopasemsko plemensko
govedo)
Priznana rejska organizacija lahko vpiše čistopasemsko plemensko govedo v rodovniško knjigo, če so izpolnjeni pogoji, določeni:
– z rejskim programom,
– s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za čistopasemsko plemensko govedo in
– s tem pravilnikom.
9. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003, določba
7. člena tega pravilnika pa se začne uporabljati z dnem
pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 321-06-167/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0056
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih
organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško
knjigo za čistopasemsko plemensko govedo

Na podlagi četrtega odstavka 87. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in
110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

PRAVILNIK
o pogojih za priznanje rejskih organizacij,
ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo
za čistopasemsko plemensko govedo*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za priznanje
rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za čistopasemsko plemensko govedo (v nadaljnjem besedilu: rejska organizacija).
2. člen
(pravna-organizacijska oblika)
(1) Rejska organizacija izkaže pravno-organizacijsko
obliko, ki ji omogoča samostojno nastopanje v pravnem
prometu:
– z izpiskom iz sodnega registra, če je gospodarska
družba, samostojni podjetnik posameznik, zadruga ali pravna oseba javnega prava;
– z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi pravne osebe javnega prava, kadar zakon ne določa, da se vpiše v
sodni register;
– z izpiskom iz uradnega registra ali evidence v katero
je vpisana, če je pravna oseba zasebnega prava;
– z izpiskom iz vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčni upravi Republike Slovenije, če je samostojni podjetnik posameznik.
(2) Z izpiskom, z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi
iz prejšnjega odstavka rejska organizacija hkrati izkaže tudi,
da lahko opravlja dejavnosti iz rejskega programa.
3. člen
(organiziranost rejske organizacije)
(1) Organiziranost rejske organizacije mora zagotavljati
izvajanje zlasti naslednjih nalog:
– pripravo in izvajanje rejskega programa;
– spremljanje, merjenje in preizkušanje proizvodnih lastnosti goveda;
– vrednotenje ter interpretacijo rezultatov ter napovedovanje genetskih vrednosti;
– vodenje rodovniške knjige za čistopasemsko plemensko govedo;
– zadostno število plemenskih bikov.
(2) Rejska organizacija mora imenovati strokovni svet,
ki daje mnenja in predloge o strokovnih vprašanjih iz prejšnjega odstavka. Strokovni svet sprejme pravila o načinu
delovanja. Kadar priznana rejska organizacija ne izvaja vseh
nalog iz rejskega programa sama in določene naloge v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo, prenese na za to usposobljene izvajalce, morajo biti v strokovni svet imenovani
tudi predstavniki teh izvajalcev.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije
84/247/EGS, UL L 125
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4. člen
(kadrovski pogoji)
Rejska organizacija mora izpolnjevati naslednje kadrovske pogoje:
– imeti usposobljenega strokovnjaka, odgovornega za
izvajanje rejskega programa, ki izpolnjuje pogoje iz
101. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02,
110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon), ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo s področja
kmetijstva – smer zootehnika ter najmanj pet let delovnih
izkušenj s področja selekcije živali;
– delavci, ki opravljajo posamezne strokovne naloge iz
rejskega programa, morajo za te naloge izpolnjevati pogoje
iz 101. člena zakona.
5. člen
(tehnični pogoji)
Rejska organizacija mora izpolnjevati naslednje tehnične pogoje:
– imeti prostor, ki zagotavlja opravljanje strokovnih nalog za izvajanje rejskega programa ter vodenje in shranjevanje potrebne dokumentacije;
– imeti strojno in programsko opremo, ki omogoča
izvajanje nalog rejskega programa in ustrezno povezanost v
domače in mednarodne informacijske sisteme v živinoreji v
skladu z mednarodnimi standardi (ICAR in drugi);
– razpolagati s tehničnimi pripomočki, ki omogočajo
učinkovito merjenje in ugotavljanje lastnosti goveda, ki so
določene z rejskim programom;
– imeti opremo za merjenje proizvodnih lastnosti, genetske analize in ugotavljanje oziroma preverjanje porekla
goveda, kadar to določa rejski program;
– zagotavljati vodenje predpisanih evidenc, registrov in
drugih zbirk podatkov s področja označevanja, rodovništva,
razmnoževanja goveda, odbire in testiranja, prometa s plemenskim materialom in drugih predpisanih evidenc ter izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov z njenega področja in območja delovanja v skladu s potrjenim rejskim
programom.
6. člen
(kontrola in registriranje porekel)
Rejska organizacija mora za izpolnjevanje pogoja kontrole in registriranja porekel, ki ga določa zakon:
– sprejeti strokovna pravila za kontrolo in registriranje
porekel;
– imeti informacijski sistem, ki omogoča sestavljanje in
kontrolo porekel, usklajen z mednarodno primerljivimi informacijskimi sistemi na tem področju;
– imeti izdelane postopke in metode za vodenje rodovniške knjige, ki omogočajo ugotavljanje, kontrolo in registriranje porekel.
7. člen
(velikost črede plemenskega goveda)
Rejska organizacija mora zagotoviti, da:
– razpolaga z zadostnim številom čistopasemskega plemenskega goveda posameznih pasem, ki zagotavlja izvajanje rejskega programa za to pasmo. To dokaže s podatki o
velikosti čred plemenske govedi po posameznih lokacijah, z
navedbo identifikacijske številke kmetijskega gospodarstva
(KMG-MID), in o lastnikih govedi v skladu z rejskim programom ter s podpisanimi izjavami lastnikov goveda o sodelovanju v rejskem programu;
– velikost črede plemenske goveda zagotavlja ohranjanje pasme;
– z izbiro ustreznih plemenskih bikov koeficient sorodstva med partnerjema ne presega meje, ki je določena s
selekcijskim programom v skladu s 55. členom zakona.
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8. člen
(uporaba proizvodnih podatkov goveda)
Rejska organizacija mora zagotavljati uporabo proizvodnih podatkov goveda, potrebnih za izvajanje rejskega programa tako, da:
– izvaja meritve gospodarsko pomembnih lastnosti, ki
jih vključuje selekcijski program;
– napoveduje genetsko vrednost v skladu s predpisom, ki ureja metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemsko plemensko govedo;
– ima izdelane sisteme za zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov, ki se uporabljajo pri vrednotenju in ocenjevanju govedi za izboljšanje, selekcijo in ohranjanje pasme.
9. člen
(strokovna pravila)
Rejska organizacija mora sprejeti naslednja strokovna
pravila:
– za identifikacijo in registracijo goveda, ki zagotavljajo
njihovo enotno označevanje na območju Republike Slovenije;
– o načinu reje čistopasemskega plemenskega goveda, ki je vključeno v rejski program;
– za vpis čistopasemskega plemenskega goveda v posamezne razdelke rodovniške knjige v skladu s predpisom,
ki ureja pogoje za vpis čistopasemskega plemenskega goveda v rodovniško knjigo;
– za določanje lastnosti pasem oziroma populacij, ki
jih zajema rodovniška knjiga, za opredelitev rejskih ciljev ter
za uporabo proizvodnih podatkov, na osnovi katerih se lahko ocenjuje in razvršča govedo;
– za podrobnejšo razdelitev rodovniške knjige, če so
za vpis plemenskega goveda določeni različni pogoji ali
postopki.
10. člen
(načelo nediskriminacije)
Rejska organizacija mora sprejeti pravila, s katerimi je
zagotovljeno izvajanje načela nediskriminacije v skladu z
zakonom.
11. člen
(vloga za priznanje)
Rejska organizacija mora za priznanje vložiti vlogo s
predpisanimi prilogami na ministrstvo, pristojno za živinorejo
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Vloga za priznanje mora poleg sestavin iz 90. člena zakona vsebovati tudi naslednje priloge:
– opis posamezne pasme z opisom lastnosti zunanjosti in barvnim slikovnim materialom;
– dokazilo o pravno-organizacijski obliki iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika;
– dokazilo o imenovanju strokovnega sveta iz 3. člena
tega pravilnika,
– poimenski seznam vseh zaposlenih oseb v rejski organizaciji iz 4. člena tega pravilnika s specifikacijo strokovne izobrazbe in tehničnega znanja, izpopolnjevanja in izkušenj s področja priznanja ter dokazila o izpolnjevanju pogojev
iz 101. člena zakona;
– dokazilo o zaposlitvi oseb iz prejšnje alinee;
– opis izpolnjevanja tehničnih pogojev iz 5. člena tega
pravilnika;
– kopijo strokovnih pravil iz 6. in 9. člena tega pravilnika;
– podatke o velikosti črede plemenskega goveda in kopije podpisanih izjav iz prve alinee 7. člena tega pravilnika;
– kopije dokazil iz 10. in 12. člena tega pravilnika.
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12. člen
(dokazila o izvajanju nalog)
(1) Če opravlja priznana rejska organizacija vse naloge
iz rejskega programa sama, mora k vlogi priložiti dokazila,
določena s predpisom, ki ureja pogoje za odobritev organizacij oziroma priznanje drugih organizacij v govedoreji.
(2) Kadar izvajajo za potrebe rejske organizacije posamezna strokovna opravila rejskega programa odobrene
oziroma druge priznane organizacije v živinoreji, je potrebno vlogi za priznanje priložiti tudi veljavne pogodbe o
medsebojnem sodelovanju za izvajanje nalog iz rejskega
programa.
13. člen
(vpis v seznam)
Rejska organizacija se po priznanju vpiše v seznam
priznanih rejskih organizacij pri ministrstvu. Pri vpisu se navedejo najmanj naslednji podatki:
– ime in sedež rejske organizacije;
– številka in datum odločbe o priznanju rejske organizacije;
– področje in območje delovanja;
– obdobje veljavnosti priznanja.
14. člen
(obveščanje Komisije Evropske unije)
(1) Ministrstvo obvesti Komisijo Evropske unije o priznanju rejske organizacije za določeno pasmo oziroma o
priznanju rejske organizacije za določeno pasmo, za katero
že obstaja priznana rejska organizacija.
(2) Ministrstvo obvesti Komisijo Evropske unije tudi o
zavrnitvi vloge za priznanje nove rejske organizacije za določeno pasmo, za katero že obstaja priznana rejska organizacija, in bi priznanje nove rejske organizacije ogrozilo obstoj
pasme ali izvajanje rejskega programa že obstoječe rejske
organizacije.
15. člen
(prehodna določba)
Do uveljavitve predpisa, ki ureja obvezne vsebine in
najmanjši obseg strokovnega izpopolnjevanja ter postopke
in načine preizkusov in preverjanja znanja, iz 101. člena
zakona, se šteje, da so fizične osebe, ki izvajajo strokovne
naloge iz prvega odstavka 101. člena zakona, ustrezno
usposobljene, če so opravljale te naloge najmanj dve leti
pred uveljavitvijo tega pravilnika. Prav tako se šteje, da so
fizične osebe, ki izvajajo strokovne naloge iz drugega odstavka 101. člena zakona, ustrezno usposobljene, če so
opravljale te naloge najmanj tri leta pred uveljavitvijo tega
pravilnika.
16. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003, določba
drugega odstavka 14. člena tega pravilnika pa se začne
uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski
uniji.
Št. 321-06-166/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0084
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Pravilnik o zootehniških standardih za
čistopasemsko plemensko govedo

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena, četrtega odstavka 36. člena in drugega odstavka 44. člena zakona o
živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in
110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

PRAVILNIK
o zootehniških standardih za čistopasemsko
plemensko govedo*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa zootehniške standarde za čistopasemsko plemensko govedo, njihovo seme, jajčne celice in
zarodke.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. čistopasemsko plemensko govedo je vsaka žival
vrste govedo, vključno z bivoli, ki izpolnjuje pogoje za plemensko govedo v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo, in
katere starši in stari starši so vpisani v rodovniški knjigi iste
pasme ter je sama vpisana v rodovniško knjigo;
2. rodovniška številka je vpisna številka živali v rodovniško knjigo čistopasemskih plemenskih govedi in v Republiki
Sloveniji ni ponovljiva;
3. identifikacijska oznaka je neponovljiva številka, dodeljena v skladu s predpisom o identifikaciji in registraciji
govedi, ki je veljal ob označitvi govedi.
II. RODOVNIŠKA KNJIGA
3. člen
(rodovniška knjiga)
(1) Rodovniško knjigo vodi priznana rejska organizacija
iz 86. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02,
110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) V govedoreji se vodijo rodovniške knjige za čistopasemsko plemensko govedo in izvorne rodovniške knjige za
avtohtone pasme govedi; te knjige morajo imeti ime.
4. člen
(rodovniška knjiga za čistopasemsko plemensko govedo)
(1) V rodovniško knjigo za čistopasemsko plemensko
govedo (v nadaljnjem besedilu: rodovniška knjiga) se vpiše
čistopasemsko plemensko govedo določene pasme z navedbo njihovih prednikov, v skladu s predpisom, ki ureja
pogoje za vpis v rodovniško knjigo.
(2) Rodovniška knjiga se vodi za vsako pasmo čistopasemskega plemenskega goveda in je glede na njihove značilnosti razdeljena na glavni del z razdelki in dodatni del z
razdelki.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktive Sveta
77/504/EGS, UL L 206 79/268/EGS, UL L 62 91/174/EGS,
UL L 85 94/28/ES, UL L178
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(3) V glavni del rodovniške knjige je vpisano čistopasemsko plemensko govedo, ki izpolnjuje predpisane pogoje za vpis čistopasemskega plemenskega goveda v rodovniško knjigo in pogoje iz potrjenega rejskega programa.
(4) V dodatni del rodovniške knjige je vpisano plemensko govedo, ki ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka,
v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za vpis čistopasemskega plemenskega goveda v rodovniško knjigo, in v skladu
s pogoji iz potrjenega rejskega programa.
5. člen
(vsebina rodovniške knjige)
Rodovniška knjiga mora vsebovati zlasti naslednje rubrike oziroma podatke:
– ime rodovniške knjige;
– rodovniško številko živali;
– načini označevanja;
– identifikacijsko oznako živali;
– datum rojstva;
– pasmo;
– spol;
– identifikacijsko oznako očeta;
– identifikacijsko oznako matere;
– ime rejca živali;
– naslov rejca živali;
– ime lastnika živali;
– naslov lastnika živali;
– genski test, za priznane plemenjake obvezno, za
ostale živali, če obstaja;
– datum prodaje;
– ime kupca živali;
– naslov kupca živali;
– datum izločitve;
– vzrok izločitve.
6. člen
(izvorna rodovniška knjiga za slovenske avtohtone
pasme goveda)
(1) Izvorna rodovniška knjiga za slovenske avtohtone
pasme goveda (v nadaljnjem besedilu: izvorna rodovniška
knjiga) mora vsebovati rubrike oziroma podatke iz prejšnjega člena in podatke o starih starših ter se mora voditi v
skladu z določili 4. člena tega pravilnika.
(2) Za slovenske avtohtone pasme govedi vodi za posamezno pasmo izvorno rodovniško knjigo priznana rejska
organizacija iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika (v
nadaljnjem besedilu: priznana rejska organizacija). Za vpis
čistopasemskega plemenskega goveda v glavni del izvorne
rodovniške knjige morajo biti znani podatki o poreklu vsaj
dveh generacij, ostalo plemensko govedo pa se vpiše v
dodatni del izvorne rodovniške knjige. Priznana rejska organizacija, ki vodi izvorno rodovniško knjigo, v rejskem programu določi postopke odbire, meritve proizvodnih lastnosti in
druge pogoje za vpis avtohtonih pasem plemenskega goveda v izvorno rodovniško knjigo.
(3) Druge rejske organizacije, ki vodijo rodovniško knjigo za določeno avtohtono pasmo govedi, za katero se že
vodi izvorna rodovniška knjiga, morajo upoštevati vsa navodila za vodenje izvorne rodovniške knjige priznane rejske
organizacije.
III. MEŠANO SEME
7. člen
(mešano seme)
Uporaba mešanega semena je dovoljena le v skladu z
rejskim programom in kadar so potomci namenjeni samo za
pitanje.
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IV. POGOJI ZA PROMET S ČISTOPASEMSKIM
PLEMENSKIM MATERIALOM
8. člen
(pogoji za promet s čistopasemskim plemenskim govedom)
Priznane rejske organizacije morajo na zahtevo rejca
vpisati čistopasemsko plemensko govedo, ki izvira iz držav
članic Evropske unije, v svojo rodovniško knjigo, če govedo
izpolnjuje pogoje iz 10. člena tega pravilnika.
9. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za čistopasemski
plemenski material)
(1) Organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona izda
zootehniško spričevalo za čistopasemski plemenski material lastniku živali na njegovo zahtevo.
(2) Podrobnejši pogoji izdaje zootehniškega spričevala
iz prejšnjega odstavka se določijo v skladu s predpisom, ki
ureja poreklo za čistopasemsko plemensko govedo.
(3) Čistopasemski plemenski material je lahko v prometu le, če je predpisano označen in je zanj izdano zootehniško spričevalo v skladu z zakonom ter s prvim in drugim
odstavkom tega člena.
10. člen
(izpolnjevanje drugih pogojev čistopasemskega
plemenskega materiala)
Čistopasemski plemenski material v prometu mora poleg pogojev, ki so določeni z zakonom in tem pravilnikom,
izpolnjevati tudi pogoje po predpisih, ki urejajo:
– metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in
drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemsko plemensko govedo;
– priznavanje rejskih organizacij, ki vodijo rodovniško
knjigo za čistopasemsko plemensko govedo;
– poreklo za čistopasemsko plemensko govedo, bikovo seme, jajčne celice in zarodke;
– vpis čistopasemskega plemenskega goveda v rodovniško knjigo;
– identifikacijo in registracijo govedi.
11. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003, določba
8. člena tega pravilnika pa se začne uporabljati z dnem
pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 321-06-164/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0107
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4271.

Pravilnik o katastru čebelje paše, čebelarskem
pašnem redu, prometu s čebelami in programu
napovedi medenja

Na podlagi petega odstavka 22. člena, četrtega odstavka 24. člena, tretjega odstavka 70. člena, tretjega odstavka 103. člena in sedmega odstavka 104. člena zakona
o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in
110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
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PRAVILNIK
o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem
redu, prometu s čebelami in programu napovedi
medenja
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa:
– podrobnejše pogoje za pripravo in vodenje katastra
čebelje paše ter za pripravo in izvajanje čebelarskega pašnega reda;
– podrobnejše pogoje za pripravo in izvajanje programa napovedi medenja v čebelarstvu;
– pogoje za promet s čebelami za potrebe paše.
2. člen
(čebelja paša)
Čebelja paša se mora organizirati po pravilih pašnega
reda v okviru geografskih in drugih zmogljivosti za izkoriščanje čebelje paše na posameznem območju (v nadaljnjem
besedilu: pasišče), določenim s katastrom čebelje paše.
3. člen
(vsebina in vodenje katastra čebelje paše)
(1) Kataster čebelje paše je dostopen pod pogoji in na
način, ki ga določata zakon, ki ureja kmetijstvo, in zakon, ki
ureja živinorejo, v določbah, ki urejajo pridobivanje in uporabo zbirk podatkov v kmetijstvu. Kataster čebelje paše določa osnovno zmogljivost pasišč po posamezni vrsti čebelje
paše za območje vseh občin v Republiki Sloveniji in je
obvezna podlaga za pripravo in izvajanje programa čebelarskega pašnega reda na območju ene ali več občin.
(2) Kataster čebelje paše in program spremljanja in
napovedi medenja, ki sta praviloma sestavni del rejskega
programa za kranjsko čebelo, izdela in vodi pristojna organizacija v živinoreji iz 86. in 98. člena zakona o živinoreji
(Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–
ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(3) Zavod za gozdove Slovenije izvajalcu javne službe
nalog izdelave in vodenja katastra čebelje paše zagotavlja
dostop do podatkov in evidenc za vodenje katastra čebelje
paše in za izvajanje programa napovedi medenja v čebelarstvu.
4. člen
(določitev čebelje paše)
(1) S katastrom čebelje paše se glede na pašne vire
(medovite rastline) določi:
– predvideni čas pojava medenja;
– hektarsko površino pašnega vira in relativni delež
pašnega vira v skupnem rastlinskem sestavu na območju
pasišča;
– predvidljivost čebelje paše, ki je lahko predvidljiva ali
nepredvidljiva paša;
– naravo paše, ki je lahko opraševalni servis, razvojna
paša, ekonomska paša ali vzdrževalna paša, ki omogoča
prezimitev ali dopolnitev zimske zaloge čebelje hrane.
(2) Glede na spremenljive razmere medenja na posameznih območjih v Republiki Sloveniji lahko predvideno in
največje dovoljeno možno število čebeljih družin na hektar
pašnega vira pri predvidljivih pašah odstopa navzdol ali navzgor za največ 30% od priporočene gostote čebeljih družin
na hektar pašnega vira, ki je določena v prilogi 1, ki je
sestavni del tega pravilnika.
(3) Paša čebel na območju Republike Slovenije je dovoljena pod pogojem, da vse čebele na paši izhajajo iz
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čebelnjaka, ki je označen v skladu s predpisom, ki ureja
označevanje čebelnjakov.
5. člen
(vloga za potrditev čebelarskega pašnega reda)
(1) Za potrditev čebelarskega pašnega reda vložijo vlagatelji, ki jih določa zakon, pisno vlogo na ministrstvo, pristojno za živinorejo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) V vlogi je treba navesti ime, telefonsko številko in
sedež vlagatelja, ime in priimek odgovorne osebe vlagatelja
in kratek opis pasišča, občine ter krajevne in mestne skupnosti, na območju katerih se bo izvajal predlagani pašni
red, in število čebeljih družin stalnih čebelarjev na celotnem
območju izvajanja pašnega reda.
(3) Vlogi je treba priložiti: čebelarski pašni red, pisno
soglasje ali pogodbo z lastniki zemljišč, kjer so določena
stojišča za postavitev čebel v času paše, topografske karte
za območja pasišč v merilu 1:50000 z vrisanimi pasišči,
stojišči stalnih čebelnjakov in stojišči za prevozne enote do
30 panjev ter za večje prevozne enote nad 30 panjev, ločeno po posameznih čebeljih pašah.
6. člen
(vsebina pašnega reda)
(1) Čebelarski pašni red določa pogoje za izkoriščanje
čebeljih paš na posameznem pasišču, ki je geografsko zaokroženo območje, ter mora biti usklajen s pašnim katastrom.
(2) S pašnim redom se določi:
– izvajalca pašnega reda;
– območje in velikost pasišča;
– način vodenja podatkov, ki so potrebni za upravljanje
pasišč;
– lokacijo obstoječih registriranih in potencialnih vzrejališč čebeljih matic;
– razporeditev stalnih naseljenih čebelnjakov in razporeditev prostih nezasedenih mest (v nadaljnjem besedilu:
stojišča), ki so določena za začasne dovoze čebel na pašo;
– način dodeljevanja stojišč;
– način ureditve in označevanja stojišč;
– način izkoriščanja čebelje paše s poudarkom na
predvidenih ukrepih za zavarovanje čebel pred zastrupitvami
s fitofarmacevtskimi sredstvi skladno s predpisi, ki urejajo
uporabo teh sredstev;
– časovna obdobja, v katerih potekajo posamezne paše na pasišču;
– čas dovoza čebel na pasišče;
– čas odvoza v odvisnosti od medenja;
– postopek umika čebel s stojišča po 11. členu tega
pravilnika;
– način izračuna stroškov, ki nastajajo pri razporejanju
čebel, ter način plačila.
(3) Za zemljišča, kjer so v skladu s pašnim redom
določena stojišča za postavitev čebel v času paše, mora
predlagatelj vlogi za potrditev pašnega reda priložiti tudi pisno soglasje ali pogodbo z lastniki zemljišč.
(4) Povračila za stroške, ki nastajajo pri razporejanju
čebel na čebelji panj, ne smejo presegati protivrednosti
10% povprečne maloprodajne cene 1 kg medu v preteklem
letu, oziroma 15% povprečne maloprodajne cene 1 kg medu pri za izvajalca čebelarskega pašnega reda zelo oddaljenih in težje dostopnih pasiščih.
(5) Povprečno maloprodajno ceno medu v preteklem
letu Čebelarska zveza Slovenije ugotovi in objavi v čebelarskem glasilu glede na stanje 31. decembra v preteklem letu.
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7. člen
(vloga za namestitev čebel)
(1) Čebelar, ki uporablja časovno predvidljivo oziroma
časovno nepredvidljivo pašo (v nadaljnjem besedilu: čebelar uporabnik), mora pred prevozom čebel na pašo vložiti pri
izvajalcu pašnega reda pisno vlogo, v kateri navede:
– ime, priimek in naslov čebelarja uporabnika ter telefonsko številko;
– čas načrtovanega dovoza in odvoza čebel;
– registrsko oznako čebelnjaka in število čebeljih panjev, pripravljenih na prevoz, po posameznem čebelnjaku;
– vrsto prevoznih enot;
– želeno mesto postavitve čebeljih panjev.
(2) Obrazec soglasja za namestitev čebel je določen v
prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
8. člen
(časovno predvidljive paše)
(1) Čebelarji uporabniki pisno zaprosijo pri izvajalcu
pašnega reda za namestitev čebel na časovno predvidljivi
paši ali za uporabo stojišča za prezimovanje v roku najmanj
30 dni pred pričakovanim pričetkom paše oziroma nameravanim dovozom čebel na prezimovanje.
(2) Izvajalec pašnega reda najkasneje 15 dni pred predvidenim pričetkom paše oziroma pred nameravanim dovozom čebel na prezimovanje čebelarjem uporabnikom izda
soglasje za namestitev čebel.
(3) Če soglasje iz prejšnjega odstavka ni izdano, mora
izvajalec pašnega reda čebelarja uporabnika o tem pisno
obvestiti ter navesti, zakaj soglasje ni bilo izdano.
(4) Šteje se, da izvajalec pašnega reda pristaja na
dovoz čebel v skladu s prošnjo čebelarja uporabnika, če v
roku iz drugega odstavka tega člena ne izda soglasja ali ne
obvesti čebelarja uporabnika v skladu s prejšnjim odstavkom.
9. člen
(časovno nepredvidljive paše)
(1) Čebelar uporabnik lahko pri časovno nepredvidljivih pašah izvajalcu pašnega reda osebno vroči pisno prošnjo za namestitev čebel. Če je na pasišču še prosto mesto
za dovoz čebel, je izvajalec pašnega reda dolžan čebelarju
uporabniku najkasneje v roku 48 ur izdati soglasje za namestitev čebel na pašo.
(2) Šteje se, da izvajalec pašnega reda pristaja na
dovoz čebel v skladu s prošnjo čebelarja uporabnika, če v
roku iz prejšnjega odstavka ne izda soglasja ali ne obvesti
čebelarja uporabnika v skladu s prejšnjim odstavkom.
10. člen
(postavitev čebel)
(1) Skladno s predpisi o gozdovih, ki uvrščajo čebelarstvo v funkcije gozdov, stojišča prevoznih enot pa v del
prometne infrastrukture v gozdnem prostoru, zagotovi sredstva za sofinanciranje izdelave, vzdrževanja in označitev stojišč ministrstvo, pristojno za gozdarstvo.
(2) Izvajalec pašnega reda se je o namestitvi čebel
dolžan pred dovozom čebel na pasišče natančneje dogovoriti z lastnikom zemljišča in Zavodom za gozdove Slovenije.
(3) Stojišča prevoznih čebelnjakov morajo biti oddaljena od meje območja izvajanja pašnega reda najmanj 200 m
in morajo biti med seboj oddaljena najmanj 200 m zračne
razdalje ter najmanj 500 m od stalnega čebelnjaka, kjer so
čebelje družine navzoče celo leto. Izjemoma so te razdalje
lahko krajše, če se tako dogovorijo vsi čebelarji uporabniki
čebelje paše, na katere se navedeni pogoji oddaljenosti
nanašajo. Če je na pasišču tudi stalni čebelnjak, je pri do-
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govoru o krajših razdaljah obvezno udeležen tudi imetnik
stalnega čebelnjaka; v takih primerih čebele dveh ali več
čebelarjev uporabnikov ne smejo imeti skupnega koridorja
letenja.
(4) Stojišča prevoznih čebelnjakov v gozdnem prostoru
morajo biti označena z rumeno tablo velikosti 20 x 30 cm,
na kateri so podatki o pristojni območni enoti zavoda za
gozdove Slovenije, ime izvajalca pašnega reda in evidenčna
številka stojišča.
(5) Kadar gre za stojišče, na katerem bodo čebele,
pripeljane na pašo, tudi prezimovale, lahko izvajalec pašnega reda zahteva, da je med stojiščem za prezimovanje in
najbližjim čebelnjakom najmanj 1.000 m zračne razdalje.
(6) V bližini odobrenega vzrejališča čebeljih matic je
dovoljena nastanitev čebel le v skladu s predpisom, ki ureja
pogoje za odobritev vzrejališč čebeljih matic in promet s
čebeljim genetskim materialom.
(7) V času, ki je v pašnem katastru predviden kot čas
čebelje paše, so lahko čebelji panji in prevozni čebelnjaki
postavljeni na vzdrževanih pašnih površinah v gozdu.
(8) V času čebelje paše iz prejšnjega odstavka se
23. člen pravilnika o varstvu gozdov (Uradni list RS, št.
92/00) v delu, ki se nanaša na prepoved postavitve čebeljih
panjev, ne uporablja.
11. člen
(ukrepi med namestitvijo čebel)
(1) Na stojišču mora čebelar uporabnik takoj po namestitvi čebel na vidnem mestu zunaj koridorja letenja čebel
neposredno poleg oznake iz četrtega odstavka prejšnjega
člena namestiti fotokopijo zdravstvenega spričevala čebel in
podatke o imenu in naslovu čebelarja, telefonsko številko in
registrsko oznako čebelnjaka.
(2) Čebelar uporabnik je dolžan redno in strokovno
oskrbovati čebele. Krmljenje čebel v dnevnem času, preden se zmrači, na stojišču ni dovoljeno. V brezpašnem obdobju na stojišču ni dovoljeno točenje medu.
(3) V primeru kršitev določb iz prejšnjega odstavka
lahko izvajalec pašnega reda prekliče izdano soglasje za
namestitev čebel na pašo čebelarju uporabniku in odredi
umik čebel s pasišča.
12. člen
(umik čebel)
(1) Izvajalec pašnega reda obvešča čebelarje uporabnike o pomembnih dogodkih in spremembah na stojiščih,
ki so za čebele neugodne oziroma nevarne. Izvajalec pašnega reda lahko zahteva, da čebelar uporabnik najkasneje
v sedmih dneh čebele odstrani s stojišča, če se je paša
končala in ni obetov za njeno obnovitev.
(2) Če čebelar uporabnik paše povzroči materialno škodo lastniku zemljišča, lahko ta zahteva umik čebel. Čebelar
uporabnik je dolžan odpeljati čebele najkasneje v sedmih
dneh in povrniti povzročeno materialno škodo v skladu s
predpisi.
13. člen
(program spremljanja in napovedi medenja v čebelarstvu)
(1) Program spremljanja in napovedi medenja v čebelarstvu (v nadaljnjem besedilu: program medenja) se izvaja
kot javna služba strokovnih nalog v živinoreji in določa ukrepe za gospodarnejšo rejo kranjske čebele kot sestavino
rejskega programa za kranjsko čebelo. Program medenja
mora poleg vsebin iz četrtega odstavka 22. člena zakona
vsebovati tudi podatke o vrstah paše po posameznih pasiščih, metodah za ugotavljanje napovedovanja medenja in
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lokacijah opazovalnih postaj ter druge podatke, potrebne za
izvajanje programa.
(2) Pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona izvaja napoved medenja v čebelarstvu v sodelovanju z
izvajalci pašnih redov na terenu ter na podlagi analiz in
opazovanj pašnih virov; v soglasju z lastniki zemljišč in v
skladu s programom medenja postavlja nove opazovalne
postaje z eno ali dvema čebeljima družinama.
(3) Izvajalec javne službe iz prvega odstavka tega člena
opravlja naloge opazovanja pašnih virov in zbira ter analizira
podatke o pojavu medenja. Na podlagi dobljenih rezultatov
opazovanj javno objavlja kratkoročne napovedi medenja.
Način objave podatkov o kratkoročni napovedi medenja mora zagotoviti dnevni dostop čebelarjem in drugim uporabnikom do teh podatkov.
(4) Izvajalec javne službe napovedi medenja v čebelarstvu sodeluje z organizacijami čebelarjev pri pripravi in izvedbi pašnih redov. V ta namen jim zagotavlja dostop do
svojih baz podatkov o medenju in povzročiteljih medenja na
določenem območju za obdobje zadnjih pet let.
(5) Izvajalec iz prejšnjega odstavka pripravi do 20. decembra tekočega leta poročilo o izvajanju programa medenja med letom in program dela za naslednje leto.To poročilo
je sestavni del poročila o izvajanju rejskega programa iz
prvega odstavka 94. člena zakona.
14. člen
(spremembe v naravi)
Kadar pride do trajnih sprememb gozdnih sestojev ali
drugih pomembnejših sprememb v naravi, ki bistveno vplivajo na zmogljivost čebeljih pasišč, je izvajalec pašnega
reda dolžan te spremembe upoštevati pri vodenju čebelarskega pašnega reda.
15. člen
(priprava čebelarskega pašnega reda)
(1) Zveza čebelarskih organizacij objavi javni poziv organizacijam čebelarjev z območij pasišč za predložitev predlogov čebelarskih pašnih redov v roku 6 mesecev po izdelavi pašnega katastra.
(2) Če posamezne organizacije čebelarjev ne predložijo predloga čebelarskega pašnega reda v roku šestih
mesecev od dneva poziva, mora zveza čebelarskih organizacij predložiti ministrstvu predlog čebelarskega pašnega
reda za to območje v roku 12 mesecev po izdelavi pašnega katastra.
(3) Zveza čebelarski organizacij vloži na ministrstvo
skupno vlogo za potrditev čebelarskih pašnih redov.
16. člen
(letna poročila o delu)
(1) Izvajalci pašnih redov so dolžni zvezi čebelarskih
organizacij do 30. oktobra v tekočem letu poročati o svojem
delu.
(2) Zveza čebelarskih organizacij pripravi na osnovi
dobljenih podatkov skupno poročilo in ga posreduje izvajalcem javnih služb s področja čebelarstva in ministrstvu do
31. decembra v tekočem letu.
(3) Obrazec poročila o izvajanju pašnega reda je v
prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o načinu in pogojih izkoriščanja čebelje paše (Uradni
list SRS, št. 21/81 in Uradni list RS, št. 18/02-ZŽiv,
110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1).
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18. člen
(prehodne določbe)
(1) Pašni katastri in pašni redi, ki so bili sprejeti na
podlagi pravilnika o načinu in pogojih izkoriščanja čebelje
paše (Uradni list SRS, št. 21/81 in Uradni list RS, št. 18/02ZŽiv, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1), se uporabljajo
do izdelave katastra čebelje paše in do potrditve čebelarskih pašnih redov po tem pravilniku.
(2) Če pašni red že obstaja za določeno pasišče, ki je
predmet potrditve pašnega reda po tem pravilniku in je bil ta
pašni red sprejet na podlagi predpisa iz prejšnjega odstavka, je treba vlogi iz 5. člena tega pravilnika priložiti tudi ta
pašni red.
19. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-07-16/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0092
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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4272.

Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih
organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo izvorno
rodovniško knjigo za plemenske kranjske
čebele

Na podlagi četrtega odstavka 87. člena ter za izvajanje
prvega odstavka 88. člena zakona o živinoreji (Uradni list
RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o pogojih za priznanje rejskih organizacij,
ki vodijo ali ustanavljajo izvorno rodovniško
knjigo za plemenske kranjske čebele
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za priznanje
rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo izvorno rodovniško knjigo za plemenske kranjske čebele (v nadaljnjem besedilu: rejska organizacija).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. matičarji so plemenske čebelje družine, iz katerih se
odvzame plemenski material – ličinke;
2. trotarji so plemenske čebelje družine, označene z
rodovniško številko skupne matere na plemenilnih postajah
in namenjene vzreji trotov;
3. matica je čebelja matica, ki se glede na poreklo
razvršča v rodovniške ali gospodarske matice v skladu s
predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemensko
kranjsko čebelo.
3. člen
(pravno-organizacijska oblika)
Rejska organizacija izkaže pravno-organizacijsko obliko, ki ji omogoča samostojno nastopanje v pravnem prometu in opravljanje dejavnosti iz rejskega programa:
– z izpiskom iz sodnega registra, če je gospodarska
družba, zadruga ali pravna oseba javnega prava;
– z izpiskom iz uradnega registra ali evidence, v katero
je vpisana, če je pravna oseba zasebnega prava.
4. člen
(organiziranost rejske organizacije)
(1) Organiziranost rejske organizacije mora zagotavljati
izvajanje zlasti naslednjih nalog:
– pripravo in izvajanje rejskega programa;
– spremljanje, merjenje in preizkušanje proizvodnih lastnosti čebel;
– vrednotenje ter interpretacijo rezultatov in napovedovanje genetskih vrednosti;
– vodenje izvorne rodovniške knjige za plemenske
kranjske čebele;
– zagotavljanje zadostnega števila plemenskih čebeljih
družin;
– izvajanje dobre čebelarske prakse.
(2) Rejska organizacija mora imenovati strokovni svet,
ki daje mnenja in predloge o strokovnih vprašanjih iz prejšnjega odstavka. Strokovni svet sprejme pravila o načinu
svojega delovanja. Kadar priznana rejska organizacija ne
izvaja vseh nalog iz rejskega programa sama in določene
naloge v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo, prenese na
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za to usposobljene izvajalce, morajo biti v strokovnem svetu
tudi predstavniki teh izvajalcev.
5. člen
(kadrovski pogoji)
Rejska organizacija mora izpolnjevati naslednje kadrovske pogoje:
– imeti usposobljenega strokovnjaka, odgovornega za
izvajanje rejskega programa, ki izpolnjuje pogoje iz 101. člena zakona zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02,
110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon), ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo s področja
kmetijstva – smer zootehnika ter najmanj 5 let delovnih
izkušenj s področja selekcije živali;
– delavci, ki opravljajo posamezne strokovne naloge iz
rejskega programa, morajo za te naloge izpolnjevati pogoje
iz 101. člena zakona.
6. člen
(tehnični pogoji)
Rejska organizacija mora izpolnjevati naslednje tehnične pogoje:
– imeti prostor, ki zagotavlja opravljanje strokovnih nalog za izvajanje rejskega programa ter vodenje in shranjevanje potrebne dokumentacije;
– imeti strojno in programsko opremo, ki omogoča
izvajanje nalog rejskega programa in ustrezno povezanost v
domače in mednarodne informacijske sisteme v živinoreji v
skladu z mednarodnimi standardi;
– razpolagati s tehničnimi pripomočki, ki omogočajo
učinkovito merjenje in ugotavljanje z rejskim programom
določenih lastnosti;
– imeti opremo za opravljanje genetske analize in ugotavljanje oziroma preverjanje porekla čebeljih družin, kadar
to določa rejski program;
– zagotavljati vodenje predpisanih evidenc, registrov in
drugih zbirk podatkov s področja označevanja čebel,
– zagotavljati izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov na področju reje kranjske čebele za celotno območje Republike Slovenije v skladu z rejskim programom;
– imeti urejen sistem spremljanja prometa s plemenskim materialom kranjske čebele.
7. člen
(kontrola in registriranje porekel)
Rejska organizacija mora za izpolnjevanje pogoja kontrole in registriranja porekel, ki ga določa zakon:
– sprejeti strokovna pravila za kontrolo in registriranje
porekel;
– imeti izdelane postopke in metode za vodenje izvorne rodovniške knjige, ki omogočajo ugotavljanje, kontrolo
in registriranje porekel.
8. člen
(število razpoložljivih čebeljih družin plemenske kranjske
čebele)
Rejska organizacija mora zagotoviti, da:
– razpolaga z zadostnim številom čebeljih družin, vključenih v odbiro plemenske kranjske čebele. Zadostno število čebeljih družin mora omogočiti odbiro najmanj petdeset
matičarjev na leto. To dokaže s podatki o številu razpoložljivih čebeljih družin po posameznih čebelarjih, ki so podpisali
izjave o sodelovanju v rejskem programu;
– velikost števila čebeljih družin v programu odbire plemenske kranjske čebele zagotavlja ohranjanje kranjske pasme čebel;
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– koeficient sorodstva med partnerji ob izbiri ustreznih
matičarjev in trotarjev ne bo presegel meje, ki je določena s
selekcijskim programom v skladu s 55. členom zakona.
9. člen
(uporaba proizvodnih podatkov)
Rejska organizacija mora zagotavljati uporabo proizvodnih podatkov, potrebnih za izvajanje rejskega programa,
tako da:
– izvaja meritve gospodarsko pomembnih lastnost čebel, ki jih vključuje selekcijski program;
– napoveduje genetsko vrednost matic plemenskih
kranjskih čebel;
– ima izdelane sisteme za zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov, ki se uporabljajo pri vrednotenju in ocenjevanju čebel za izboljšanje, selekcijo in ohranjanje pasme.
10. člen
(strokovna pravila)
Rejska organizacija mora sprejeti naslednja strokovna
pravila:
– za označevanje čebel;
– o dobri čebelarski praksi;
– za razdelitev izvorne rodovniške knjige, če so za vpis
plemenskih kranjskih čebel določeni različni pogoji ali postopki.
11. člen
(načelo nediskriminacije)
Rejska organizacija mora sprejeti pravila, s katerimi je
zagotovljeno izvajanje načela nediskriminacije v skladu z
zakonom.
12. člen
(vloga za priznanje)
Rejska organizacija mora za priznanje vložiti vlogo s
predpisanimi prilogami na ministrstvo, pristojno za živinorejo
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Vloga za priznanje mora poleg sestavin iz 90. člena zakona vsebovati tudi naslednje priloge:
– opis plemenske kranjske čebele z opisom lastnosti
zunanjosti in barvnim slikovnim materialom;
– dokazilo o pravno-organizacijski obliki iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika;
– dokazilo o imenovanju strokovnega sveta iz 4. člena
tega pravilnika,
– poimenski seznam vseh zaposlenih oseb v rejski organizaciji iz 5. člena tega pravilnika s specifikacijo strokovne izobrazbe in tehničnega znanja, izpopolnjevanja in izkušenj s področja priznanja ter dokazila o izpolnjevanju pogojev
iz 101. člena zakona;
– dokazilo o zaposlitvi oseb iz prejšnje alinee;
– opis izpolnjevanja tehničnih pogojev iz 6. člena tega
pravilnika;
– kopijo strokovnih pravil iz 7. in 10. člena tega pravilnika;
– podatke o številu razpoložljivih čebeljih družin plemenske kranjske čebele iz 8. člena tega pravilnika;
– kopije dokazil iz 11. in 13. člena tega pravilnika.
13. člen
(dokazila o izvajanju nalog)
(1) Če priznana rejska organizacija opravlja vse naloge
iz rejskega programa sama, mora k vlogi priložiti dokazila,
določena s predpisom, ki ureja pogoje za odobritev organizacij oziroma priznanje drugih organizacij v čebelarstvu.
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(2) Kadar izvajajo za potrebe rejske organizacije posamezna strokovna opravila rejskega programa odobrene oziroma druge priznane organizacije v živinoreji, je potrebno
vlogi priložiti tudi veljavne pogodbe o medsebojnem sodelovanju za izvajanje nalog iz rejskega programa.
14. člen
(vpis v seznam)
Rejska organizacija se po priznanju vpiše v seznam
priznanih rejskih organizacij pri ministrstvu. Pri vpisu se navedejo najmanj naslednji podatki:
– ime in sedež rejske organizacije;
– številka in datum odločbe o priznanju rejske organizacije;
– področje in območje delovanja;
– obdobje veljavnosti priznanja.
15. člen
(obveščanje Komisije Evropske unije)
Ministrstvo obvesti Komisijo Evropske unije o priznanju
rejske organizacije za plemensko kranjsko čebelo.
16. člen
(prehodna določba)
Do uveljavitve predpisa, ki ureja obvezne vsebine in
najmanjši obseg strokovnega izpopolnjevanja ter postopke
in načine preizkusov in preverjanja znanja, iz 101. člena
zakona, se šteje, da so fizične osebe, ki izvajajo strokovne
naloge iz prvega odstavka 101. člena zakona, ustrezno
usposobljene, če so opravljale te naloge najmanj dve leti
pred uveljavitvijo tega pravilnika. Prav tako se šteje, da so
fizične osebe, ki izvajajo strokovne naloge iz drugega odstavka 101. člena zakona, ustrezno usposobljene, če so
opravljale te naloge najmanj tri leta pred uveljavitvijo tega
pravilnika.
17. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003.
Št. 321-07-19/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2002-2311-0046
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Pravilnik o označevanju čebel

Na podlagi petega odstavka 23. člena in četrtega odstavka 24. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št.
18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o označevanju čebel
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se ureja označevanje matic, kot
način označevanja čebel pa tudi označevanje čebelnjakov
in naseljenih čebeljih panjev.
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(2) S tem pravilnikom se ureja tudi obvezna dokumentacija in način vodenja registra čebelnjakov na območju
Republike Slovenije.
2. člen
(namen označevanja)
Vse čebelje matice v prometu in vsi naseljeni čebelnjaki v Republiki Sloveniji morajo biti označeni in imeti urejeno
obvezno dokumentacijo v skladu s tem pravilnikom, da se
lahko kadarkoli ugotovi njihova istovetnost zaradi:
– zaščite kranjske čebele;
– spremljanja številčnega stanja naseljenih čebeljih panjev, finančnih ukrepov in nadzora v prometu;
– selekcije, vodenja rodovniških knjig, kontrole proizvodnje in drugih namenov.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. čebelnjak je objekt za rejo čebel in je urejen prostor
z naseljenimi čebeljimi panji. V smislu tega pravilnika je
čebelnjak tudi geografsko zaokrožen kmetijski, gozdni ali
urbani prostor, na katerem so postavljeni prosto stoječi čebelji panji. Čebelnjak so tudi postavljene premične prevozne enote z naseljenimi čebeljimi panji in postavljeni stalni
objekti z naseljenimi čebeljimi panji;
2. čebelji panj je z zaporedno številko označen čebelji
panj s premičnim ali nepremičnim satjem z notranjo prostornino najmanj 21 l pri panjih z nepremičnim satjem in najmanjšo skupno površino satov 42 dm2 (4 ali več satov v velikosti 410X260 mm) pri panjih s premičnim satjem pod pogojem
da je na dan 30. oktobra v tekočem letu vsak tak panj
naseljen z živo čebeljo družino z matico;
3. čebelar je fizična ali pravna oseba, ki se ukvarja z
rejo čebel;
4. označitev čebelnjaka je pravilna namestitev predpisane registrske oznake na vidno mesto na čebelnjaku, izpolnitev vse obvezne dokumentacije ter vnos podatkov v
register čebelnjakov;
5. register čebelnjakov je register, ki ga za celotno
Republiko Slovenijo vodi Služba za identifikacijo in registracijo pri ministrstvu, pristojnemu za živinorejo (v nadaljnjem
besedilu: SIR) v sodelovanju s priznano rejsko organizacijo
za kranjsko čebelo in vsebuje podatke o številu čebeljih
družin, njihovi pasemski sestavi, mestih postavitve čebelnjakov in lastnikih čebelnjakov;
6. označevalec je pooblaščenec priznane rejske organizacije, ki je usposobljen za namestitev registrske oznake
in izpolnitev zapisnika o označitvi čebelnjaka ter za vnos
podatkov v računalniško bazo podatkov in te naloge tudi
opravlja;
7. dokumentacija čebelnjaka je potrdilo o identifikacijski številki kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG-MID), poročilo o označitvi čebelnjaka ter druga
dokumentacija o čebelnjaku.
4. člen
(označevanje matic)
Vsaka čistopasemska plemenska matica ima rodovniško številko matice, ki je vpisna številka čebelje matice v
izvorno rodovniško knjigo in ni ponovljiva, ter označbo matice, ki je barvna ploščica, prilepljena na oprsje matice. Označitev lahko izvrši čebelar v skladu s predpisom, ki ureja
vzrejališča čebeljih matic in promet s čebeljimi maticami.
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5. člen
(registrska oznaka)
(1) Registrska oznaka čebelnjaka (v nadaljnjem besedilu: registrska oznaka) je iz obstojnega materiala, rumene
barve, 150 mm dolga in 100 mm široka ter mora vsebovati
zlasti naslednje neizbrisne podatke:
– oznako, da gre za čebelnjak;
– KMG-MID;
– zaporedno številko čebelnjaka kot dodatno označbo
k številki KMG-MID.
(2) Registrsko oznako zagotavlja čebelarju in označevalcu priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo. Stroške nabave registrske oznake, tiskanja obrazcev in dostave
oznake in obrazcev čebelarju zaračuna v skladu s predpisom, ki ureja ceno storitve javne službe, priznana rejska
organizacija za kranjsko čebelo.
6. člen
(usposabljanje in evidenca označevalcev)
Priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo usposablja in pooblašča označevalce ter vodi evidenco označevalcev.
7. člen
(namestitev registrske oznake)
(1) Čebelar mora čebelnjak označiti najpozneje v roku
30 dni od dneva postavitve čebelnjaka.
(2) Če čebelar prevaža čebele na pašo, pa še ni označil čebelnjaka v skladu s prejšnjim odstavkom, ga mora
označiti najpozneje pred prevozom čebel na pašo.
(3) Čebelar je odgovoren, da so čebelnjaki pravilno in
pravočasno označeni ter da je poročilo o označitvi v roku iz
tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika poslano priznani
rejski organizaciji za kranjsko čebelo.
(4) Registrsko oznako na vidnem mestu izven koridorja
letenja čebel namesti čebelar oziroma označevalec.
8. člen
(poročilo o označitvi čebelnjaka)
(1) Čebelar oziroma označevalec ob označitvi čebelnjaka izpolni poročilo o označitvi na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(2) Poročilo o označitvi čebelnjaka mora biti sestavljeno v pisni obliki v dveh izvodih. En izvod obdrži čebelar,
drugi izvod pošlje čebelar oziroma označevalec priznani rejski organizaciji za kranjsko čebelo najpozneje v roku 30 dni
po označitvi. Priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo mora najpozneje do 30. novembra v tekočem letu zbrati
podatke o označitvi in jih posredovati SIR. Najpozneje do
30. novembra v tekočem letu mora priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo zbrati vse kopije poročil in jih
hraniti v arhivu priznane rejske organizacije za kranjsko čebelo.
(3) Vsak čebelar je dolžan najpozneje do 15. novembra tekočega leta s poročilom iz drugega odstavka tega
člena sporočiti vse podatke o čebelnjaku na dan 30. oktobra tekočega leta priznani rejski organizaciji za kranjsko
čebelo.
(4) Vse podatke iz poročila o označitvi mora priznana
rejska organizacija za kranjsko čebelo vsako leto do
20. decembra uskladiti z dejanskim stanjem na dan
30. oktobra v tekočem letu ter jih je dolžna v navedenem
roku posredovati SIR.

Stran

13598 / Št. 94 / 30. 9. 2003

Uradni list Republike Slovenije

9. člen
(izguba ali uničenje registrske oznake)
Če se registrska oznaka izgubi ali uniči, mora to čebelar sporočiti priznani rejski organizaciji za kranjsko čebelo v
osmih dneh. V tem primeru izda priznana rejska organizacija
za kranjsko čebelo nadomestno registrsko oznako z isto
vsebino v 30 dneh od prijave izgube ali uničenja oznake.
Nadomestna registrska oznaka mora biti vidno označena z
napisom »Dvojnik«.
10. člen
(register čebelnjakov)
(1) Register čebelnjakov vodi SIR v sodelovanju s priznano rejsko organizacijo za kranjsko čebelo.
(2) Način sodelovanja ter medsebojne pravice in obveznosti strank iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo.
11. člen
(dostop do podatkov)
(1) SIR mora zagotavljati neposreden dostop do registra čebelnjakov službam oziroma osebam, ki so upravičene
do podatkov v skladu s predpisi.
(2) Čebelar ima pravico do vpogleda v podatke o svojem čebelnjaku v registru čebelnjakov.
(3) Minister lahko v skladu s predpisi o varstvu osebnih
podatkov dovoli dostop do podatkov v registru čebelnjakov
tudi drugim osebam in službam.
12. člen
(prehodna določba)
Čebelarji in čebelarske organizacije so dolžne uskladiti
svoje delovanje z določbami tega pravilnika do 31. decembra 2004.
13. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003.
Št. 321-07-18/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2003-2311-0197
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Pravilnik o zootehniških standardih za
plemensko kranjsko čebelo

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena, drugega odstavka 32. člena ter četrtega odstavka 36. člena zakona o
živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in
110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

PRAVILNIK
o zootehniških standardih za plemensko
kranjsko čebelo
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa zootehniške standarde za plemenski material kranjske čebele Apis mellifera carnica na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: čebela),
pogoje za izdajo zootehniškega spričevala za čebele, pogoje za vpis čebel v izvorno rodovniško knjigo ter obliko in
vsebino izvorne rodovniške knjige za čebelo.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. rodovniška matica je čebelja matica, ki ima znano
poreklo po materini in očetovi strani ter izpolnjuje predpisane morfološke in etološke lastnosti, potrebne za vpis v glavni del izvorne rodovniške knjige;
2. gospodarska matica je čebelja matica, ki ima dokumentiran izvor, zapisan z registrsko oznako izvornega čebelnjaka, ter izpolnjuje predpisane morfološke lastnosti, potrebne za vpis v dodatni del izvorne rodovniške knjige;
3. rodovniška številka matice je vpisna številka čebelje
matice v izvorno rodovniško knjigo in ni ponovljiva;
4. označba matice je barvna ploščica, prilepljena na
oprsje matice;
5. trotarji so plemenske čebelje družine, namenjene
vzreji trotov in so praviloma na plemenilnih postajah označeni z izvorno rodovniško številko skupne matere;
6. plemenišče je čebelnjak, označen z registrsko
oznako, evidentiran pri priznani rejski organizaciji za kranjsko čebelo ter namenjen oprašitvi mladih deviških čebeljih matic;
7. plemenilna postaja je lokacija, kjer se matice parijo
in je zagotovljena popolna kontrola porekla čebel.
3. člen
(parjenje matic)
(1) Kontrolirano parjenje matic je parjenje na plemenilnih postajah, kjer so troti kontroliranega izvora, in sicer
lahko potomci ene ali več matic. Kontrolirano parjenje matic
je tudi osemenjevanje matic, če je v postopku vzreje trotov
dokumentirana njihova mati.
(2) Prosto parjenje matic je parjenje v vzrejališčih matic, kjer ni zagotovljena popolna kontrola izvora trotov v bližini vzrejališča.
(3) Matice, ki so potomke parjenja po prvem odstavku
tega člena, so rodovniške matice, matice, ki so potomke
parjenja po prejšnjem odstavku, pa so gospodarske matice.
4. člen
(pogoji za vpis v izvorno rodovniško knjigo)
(1) V izvorno rodovniško knjigo se vpišejo matice z
navedbo rodovniške številke matere in rodovniških številk
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trotarjev, če je bila matica oprašena na plemenilni postaji, in
sicer pod pogojem, da:
– so čebele delavke po zunanjem izgledu v tipu kranjske čebele, kar pomeni, da imajo sive dlačice na oprsju,
izrazito svetlo sive zadkove obročke, največ 2% čebel delavk z izraziteje rjavo obarvanimi obročki na zadku, največ
1% čebel z oranžno ali rumeno obarvanim enim ali več
obročki na zadku čebel;
– mirno sedijo na satju in niso napadalne do človeka;
– izpolnjujejo dodatne pogoje,opredeljene v rejskem
programu za kranjsko čebelo.
(2) Barva matice ni pogoj za vpis v izvorno rodovniško
knjigo za čebele.
5. člen
(izvorna rodovniška knjiga)
(1) V Republiki Sloveniji se na področju čebelarstva
vodi izvorna rodovniška knjiga za kranjsko čebelo. Priznana
rejska organizacija za kranjsko čebelo ustanovi in vodi izvorno rodovniško knjigo.
(2) Izvorno rodovniško knjigo za čebele vodi priznana
rejska organizacija iz 86. člena zakona o živinoreji (Uradni
list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1; v
nadaljnjem besedilu: zakon), ki izvaja potrjen rejski program.
(3) Odobrena vzrejališča čebeljih matic kranjske čebele morajo voditi obvezno evidenco podatkov v skladu s prvim odstavkom 6. člena tega pravilnika. Odobrena vzrejališča matic kranjske čebele morajo priznani rejski organizaciji
iz 86. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: priznana rejska
organizacija) poslati vse podatke za vpis v izvorno rodovniško knjigo do 30. oktobra v tekočem letu v skladu s potrjenim rejskim programom, ki določa tudi način pošiljanja podatkov.
6. člen
(vsebina in oblika izvorne rodovniške knjige)
(1) Izvorna rodovniška knjiga mora vsebovati zlasti:
– rodovniško številko matice, ki je zaporedna številka
in se lahko po potrebi dopolni z dodatno črko pred številko;
– označbo matice, ki je dvomestna številka, enaka številki, nalepljeni na oprsje matice;
– leto rojstva matice;
– rodovniško številko matere;
– rodovniško številko trotarjev, če gre za oploditev na
plemenilni postaji;
– registrsko oznako čebelnjaka, kjer se matica nahaja;
– oceno genetske vrednosti, če obstaja.
(2) Izvorna rodovniška knjiga mora imeti ime in je razdeljena na glavni del z razdelki in dodatni del z razdelki. V
glavni del rodovniške knjige se vpisujejo rodovniške matice,
v dodatni del pa gospodarske matice. V posebni razdelek
dodatnega dela se vpisujejo tudi matice z območja Primorske oziroma drugih območij v skladu s 7. členom tega pravilnika. Obrazec izvorne rodovniške knjige je v prilogi 1, ki je
sestavni del tega pravilnika.
7. člen
(posebni pogoji za vpis v izvorno rodovniško knjigo)
(1) Za matice, ki izvirajo z območja Primorske in se po
zunanjosti razlikujejo od ostale populacije čebel, mora priznana rejska organizacija v rejskem programu določiti način
vpisa matic v poseben razdelek dodatnega dela rodovniške
knjige v skladu s predpisom, ki ureja biotsko raznovrstnost v
živinoreji.
(2) Vpis matic v izvorno rodovniško knjigo, ki izvirajo z
območij, ki mejijo na območje Republike Slovenije, je dovo-
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ljen le v poseben razdelek dodatnega dela rodovniške knjige na podlagi dodatnih pogojev, ki so določeni s predpisom, ki ureja biotsko raznovrstnost v živinoreji.
(3) V nobenem primeru število čebel z oranžnimi ali
rumenimi obročki na zadku ne sme presegati 2% čebel
delavk v čebeljih družinah matic iz prejšnjih odstavkov.
8. člen
(zootehniško spričevalo za plemensko kranjsko čebelo)
(1) Zootehniško spričevalo je dokument, ki vsebuje
zlasti naslednje podatke:
– ime izvorne rodovniške knjige;
– ime in sedež priznane rejske organizacije;
– ime in naslov odobrenega vzrejališča čebeljih matic;
– rodovniško številko matice;
– registrsko oznako čebelnjaka, kjer je bila matica vzrejena;
– registrsko oznako čebelnjaka – plemenišča, če je
bila matica oprašena na plemenilni postaji.
(2) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka lahko vsebuje zootehniško spričevalo v skladu s potrjenim rejskim programom tudi naslednje podatke:
– rodovniško številko staršev;
– rodovniške številke trotarjev, če gre za oploditev na
plemenilni postaji;
– podatke o proizvodnih in genetskih vrednostih.
(3) Zootehniško spričevalo izda lastniku na njegovo
zahtevo pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena
zakona.
(4) Obrazec zootehniškega spričevala za plemenske
kranjske čebele je v prilogi 2, ki je sestavni del tega
pravilnika.
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9. člen
(izpolnjevanje drugih pogojev)
Plemenski material za čebele v prometu mora izpolnjevati tudi pogoje iz predpisov, ki urejajo:
– pogoje za priznavanje rejskih organizacij, ki vodijo ali
ustanavljajo izvorno rodovniško knjigo na področju čebelarstva;
– pogoje za odobritev vzrejališč čebeljih matic in urejanje prometa s čebeljim genetskim materialom;
– označevanje čebelnjakov;
– pogoje za kataster čebelje paše, čebelarski pašni
red in program napovedi medenja.
10. člen
(prehodna določba)
Priznana rejska organizacija za vodenje ali ustanavljanje izvorne rodovniške knjige za kranjsko čebelo mora vodenje izvorne rodovniške knjige uskladiti z določbami tega
pravilnika do 31. decembra 2007.
11. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003.
Št. 321-07-17/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0038
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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5. člen
Javna služba obsega naslednje storitve:
– pregledniško službo,
– redno vzdrževanje prometnih površin,
– redno vzdrževanje bankin,
– redno vzdrževanje odvodnjavanja,
– redno vzdrževanje brežin,
– redno vzdrževanje vertikalne signalizacije in opreme,
– redno vzdrževanje horizontalne signalizacije,
– redno vzdrževanje cestnih naprav in objektov,
– zagotavljanje preglednosti,
– čiščenje cest, hodnikov za pešce, prometnih povr-

Odlok o pogojih, postopkih in merilih za
podelitev koncesije na področju opravljanja
gospodarske javne službe “Urejanje in
vzdrževanje občinskih cest”

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93, 6/94 – odl. US,
45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95
– odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 59/99 – odl. US), 2. in 82. člena
zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98),
26. člena odloka o občinskih cestah (Mostiščar UO, št.
3/99), 2. člena odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, 122/00), 11. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ig (Uradni list RS, 55/96), ter 7. in
16. členom statuta Občine Ig (Uradni list RS št. 2/00 in
68/01) je Občinski svet občine Ig na 6. redni seji dne
24. 9. 2003 sprejel

ODLOK
o pogojih, postopkih in merilih za podelitev
koncesije na področju opravljanja gospodarske
javne službe »Urejanje in vzdrževanje občinskih
cest«
I. OBMOČJE IZVAJANJA IN UPORABNIKI
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
1. člen
Gospodarska javna služba, ki je predmet koncesije po
tem odloku, se izvaja na celotnem območju Občine Ig.
2. člen
Koncedent po tem odloku je Občina Ig (v nadaljnjem
besedilu: koncedent).
3. člen
Uporabniki storitev javne službe so vsi, ki uporabljajo
javne površine iz 3. člena tega odloka.
Uporabnik ima pravico opozoriti izvajalca javne službe
na kvaliteto opravljenih storitev javne službe in oblikovati
predloge ter pobude za boljše in učinkovitejše izvajanje.
II. SPLOŠNE DOLOČBE
4. člen
Ta odlok predstavlja koncesijski akt, s katerim se določajo predmet, pogoji, postopki in merila za podeljevanje
koncesije na področju obvezne gospodarske javne službe
»Urejanje in vzdrževanje občinskih cest« v Občini Ig (v nadaljevanju: javna služba).

šin,
– intervencijski ukrepi,
– zimska služba.
6. člen
Javna služba iz predhodnega člena se izvaja na naslednjih objektih in napravah na teh objektih:
– občinskih cestah,
– kolesarskih stezah,
– javnih parkiriščih,
– javnih trgih;
(v nadaljevanju: prometna infrastruktura).
7. člen
Prometna infrastruktura je javno dobro in je v lasti koncedenta.
III. POGOJI IN POSTOPEK ZA PODELITEV KONCESIJE
8. člen
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je registriran za dejavnost, ki je predmet koncesije in
izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti;
2. razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo oziroma izkušnjami na
področju javne službe, izključno za področje koncedenta;
3. razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih sredstev
za delo, izključno za področje koncesije;
4. razpolaga z ustreznim poslovnim prostorom na območju koncedenta;
5. zagotavlja nadzor nad izvajanjem lastnega dela;
6. zagotavlja strokovno, kadrovsko in tehnično usposobljenost za vodenje katastra javne službe ter razpolaga z
ustreznimi sredstvi za delo za njegovo vodenje:
7. se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki
jo z opravljanjem oziroma opustitvijo opravljanja lahko povzroči tretji osebi ali koncedentu;
8. zagotavlja interventno izvajanje javne službe na utemeljen poziv uporabnikov ob vsakem času;
9. predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika
kadrov, organizacije dela, tehnične opremljenosti, varstva
pri delu, sposobnosti vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in razvojnega vidika;
10. ni v postopku stečaja ali likvidacije;
11. je pri dosedanjem delu dosegel dobre poslovne
rezultate;
12. izpolnjuje druge, s predpisi določene pogoje.
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9. člen
Koncesionarja pridobi občina na podlagi javnega razpisa, ki ga pripravi občinska uprava. Javni razpis se objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis vsebuje predvsem naslednje sestavine:
– podrobnejše pogoje za pridobitev koncesije v skladu
s tem odlokom,
– rok za prijavo na razpis in način prijave,
– dokumentacijo, ki jo mora vsebovati prijava,
– rok za izbiro koncesionarja,
– postopek v primeru, da se v določenem roku ne
prijavi noben kandidat.
O izbiri koncesionarja odloči občinska uprava z odločbo.
Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.
10. člen
Za postopek oddaje javnega naročila in organe, ki nastopajo v postopku izbire koncesionarja, se smiselno uporablja zakon o javnih naročilih.
IV. OBVEZNOSTI IN PRAVICE KONCESIONARJA
11. člen
Posamezne storitve iz 2. člena tega odloka se opravljajo v skladu s programom koncesionarja, ki ga potrdi koncedent in ob upoštevanju pravilnika o vrstah vzdrževalnih del
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
(Uradni list RS, št. 62/98) ter drugih standardov in normativov, veljavnih za to področje.
Letni program rednega vzdrževanja sestavi koncesionar na poziv koncedenta za naslednje leto in ga predloži v
potrditev koncedentu. Na osnovi potrjenega letnega programa koncesionar sestavi mesečni operativni program del.
Poleg letnega programa koncesionar predloži tudi poročilo
o stanju prometne infrastrukture.
Program zimske službe sestavi koncesionar do 15.
oktobra tekočega leta in posreduje koncedentu v potrditev.
12. člen
Koncesionar je dolžan zagotavljati interventno izvajanje
javne službe na poziv koncendenta ob vsakem času ter
zagotoviti odpravo napak v roku 24 ur oziroma takoj, ko je to
mogoče.
S koncesijsko pogodbo se določi pogoje, ob katerih
je koncesionar dolžan interventno posredovati ob vsakem
času.
13. člen
Javno službo izvaja koncesionar ob uporabi delovnih
priprav in drugih sredstev, potrebnih za opravljanje javne
službe, ki so njegova last, oziroma jih najame ali kakor koli
drugače priskrbi.
14. člen
Kataster, ki je last koncedenta, se vodi atributno in
grafično v obliki računalniškega zapisa.
Kopijo ažuriranih podatkov koncesionar periodično,
vendar najmanj dvakrat letno (15. junija in 15. novembra
tekočega leta) izroča koncedentu, ob prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe pa mu jih izroči brezplačno in v
celoti.
Koncesionar je dolžan s katastrom ravnati s skrbnostjo
dobrega gospodarja.
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15. člen
Koncesionar mora koncedentu in javnemu podjetju
omogočiti dostop do podatkov, ki jih ta potrebuje za nemoteno delovanje javne službe.
16. člen
Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti:
– za škodo, ko jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem,
javne službe nastane uporabnikom ali drugim osebam,
– za škodo, ki nastane iz objektivne odgovornosti.
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno – vinkulirano v korist Občine Ig.
Škoda iz prve alinee prvega odstavka tega člena obsega tudi stroške, ki nastanejo zaradi izbiranja novega izvajalca javne službe, ali za pokrivanje izrednih stroškov nujnega
interventnega zagotavljanja storitev javne službe, če pride
do prenehanja opravljanja javne službe po krivdi koncesionarja.
17. člen
Koncesionar, ki pridobi koncesijo za posamezne storitve javne službe, ima na podlagi koncesijske pogodbe na
celotnem območju občine:
1. izključno pravico opravljati javno službo, razen v
primerih, ko je z zakonom ali s predpisi, sprejetimi na podlagi zakona, posamezno opravilo naloženo drugi osebi;
2. dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano in
kvaliteto izvajanje javne službe v skladu s predpisi.
V. KONCESIJSKO RAZMERJE
18. člen
Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, za
dobo 4 let.
Koncesijsko razmerje nastane s podpisom koncesijske pogodbe in traja do njenega prenehanja.
V imenu koncedenta pogodbo podpiše župan.
19. člen
Koncesija ni prenosljiva, razen s soglasjem koncedenta.
V izjemnih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo, lahko koncesionar ob izrecnem soglasju koncedenta
sklene z drugim usposobljenim izvajalcem storitve javne službe pogodbo o začasnem izvajanju del, v okviru katere
lahko podizvajalec opravlja posamezne storitve na območju
občine.
Koncesionar mora v primeru delnega izvajanja javne
službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter javnosti, nastopati v svojem
imenu.
VI. VIRI FINANCIRANJA
20. člen
Javne službe se financira iz cene storitev za opravljanje
javne službe, ki jo oblikuje koncesionar v skladu z veljavno
zakonodajo in soglasjem koncedenta. Pogoji za spreminjanje cen se določijo s koncesijsko pogodbo.
Program letnega vzdrževanja je prilagojen razpoložljivim sredstvom občine.
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21. člen
Koncesionar, ki poleg javne službe iz tega odloka
opravlja še druge dejavnosti, mora za to javno službo voditi
ločeno knjigovodsko evidenco po določilih zakona, ki ureja
gospodarske družbe.
Koncesionar, ki javno službo opravlja tudi na območju
drugih lokalnih skupnosti, mora v okviru ločenih knjigovodskih evidenc za potrebe javne službe posebej evidentirati
račune za storitve, opravljene na območju Občine Ig.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
22. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske
pogodbe izvaja občinska uprava.
23. člen
Koncedent ima pravico in dolžnost nadzorovati izvajanje javne službe na terenu in poslovanje koncesionarja.
Tehnični nadzor nad izvajanjem javne službe oziroma
nadzor na terenu opravlja delavec občinske uprave, pri čemer se ugotovitve potrdijo v dnevniku izvajanja del.
Zaradi izvedbe nadzora poslovanja je koncesionar dolžan osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana ali direktorja občinske uprave, omogočiti odrejeni nadzor, vstop v
svoje poslovne prostore, pregled naprav ter omogočiti vpogled v dokumentacijo, v kataster javne službe oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
Nadzor poslovanja je lahko napovedan ali nenapovedan.
24. člen
Koncedent izvrši napovedan nadzor poslovanja s poprejšnjo napovedjo, praviloma najmanj 8 dni pred izvedbo.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne
dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, pravilom le v poslovnem času koncesionarja.
Koncedent lahko zaradi utemeljenih razlogov izvrši tudi
nenapovedan nadzor v smislu prejšnjega člena.
O izvedenem nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov pooblaščenec.
VIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
25. člen
Koncesijsko razmerje preneha s potekom roka, za katerega je bilo sklenjeno, s sporazumnim razdrtjem ali z odvzemom.
Koncesijsko razmerje preneha tudi v primeru stečaja
ali likvidacije pravne osebe, ki je pridobila koncesijo oziroma z izbrisom fizične osebe iz ustreznega registra.
26. člen
Koncesionar je dolžan koncedenta nemudoma obvestiti o spremembi okoliščin, ki so bile pomembne za sklenitev koncesijske pogodbe.
Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki
statusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je
zaradi sprememb prizadet interes koncedenta ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja in koncesijske pogodbe, lahko koncedent koncesijo odvzame.
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27. člen
Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo v
primeru hudih kršitev koncesijske pogodbe ali drugih ponavljajočih se ali neodpravljenih kršitev.
28. člen
Hude kršitve koncesijske pogodbe so:
– nepravočasen pričetek opravljanja javne službe glede na rok, določen s koncesijsko pogodbo;
– ponavljajoče se neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti;
– ponavljajoče se neupoštevanje veljavnih tehničnih,
strokovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov za dejavnost;
– hudi in dokumentirani primeri neučinkovitega in nepopolnega ali nestrokovnega opravljanja javne službe, zaradi česar pride do večje ogroženosti varnosti ljudi in premoženja, ne glede na to, ali so posledice nastopile ali ne;
– angažiranje podizvajalcev brez soglasja koncedenta;
– opustitev vodenja katastra;
– opustitev sklenitve zavarovanja;
– drugi primeri kršitev, določeni s tem odlokom ali s
koncesijsko pogodbo.
29. člen
Druge kršitve koncesijske pogodbe, na podlagi katerih
je možen odvzem koncesije, so:
– občasno neupoštevanje veljavnih tehničnih, strokovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov za
dejavnost;
– opuščanje opravljanja javne službe na posameznih
območjih;
– nepopolno ali strokovno pomanjkljivo vodenje katastra;
– drugi primeri, neposredno določeni s tem odlokom
ali s koncesijsko pogodbo.
Odvzem koncesije v primerih iz prvega odstavka je
možen, če je koncedent na konkretno kršitev koncesionarja
predhodno pisno opozoril, mu postavil rok za odpravo morebitnih posledic kršitve in mu pri tem zagrozil z odvzemom
koncesije.
30. člen
Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do okoliščin, ki bi
utemeljevale odvzem, prišlo zaradi višje sile.
Kot višja sila se štejejo izredne nepredvidene okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe. Za višjo
silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne
nesreče, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri čemer pride do
spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem
območju občine ali na njenem delu, na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.
Koncesionar je dolžan v pogojih višje sile nadaljevati z
opravljanjem javne službe, koncedent pa je dolžan koncesionarju na ustrezen način povrtniti morebitne povečane stroške, ki nastajajo v teh pogojih.
O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.
31. člen
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja zaradi
odvzema ali razdrtja koncesijske pogodbe ne smejo biti
prizadete pravice uporabnikov. Zato mora koncesionar javno službo opravljati, dokler koncedent ne zagotovi izvajanja
javne službe na drug način oziroma podpiše pogodbo z
drugim koncesionarjem.
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32. člen
Odvzem koncesije se izvede z upravno odločbo, ki jo
izda občinska uprava. Posledica odvzema je razdrtje koncesijske pogodbe.
Zoper odločbo o odvzemu je dovoljena pritožba. O
pritožbi odloča župan.
IX. KONČNI DOLOČBI
33. člen
Določbe tega odloka se smiselno uporabljajo tudi za
področja javne službe urejanja in vzdrževanja zelenih površin (parkov), tržnic in sejmišč v Občini Ig.
34. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 414-06/03-01
Ig, dne 24. septembra 2003.
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l. r.

4276.

Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv.
Nikolaja na Visokem za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12. in 79. člena zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/03, 3/03) je Občinski
svet občine Ig na 6. redni seji dne 24. 9. 2003 sprejel

ODLOK
o razglasitvi podružnične cerkve sv. Nikolaja na
Visokem za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi
enota dediščine:
– Visoko – Cerkev sv. Nikolaja (EŠD #823).
Enota se zaradi izjemnih kulturnih vrednot razglasi za
kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi umetnostnozgodovinskega in arhitekturnega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Srednjeveška podružnična cerkev s kratkim gotskim
kotom iz prve polovice 15. stoletja in z lesenim patroniranim
stropom v ladji iz sredine 16. stoletja ter stensko poslikavo
Janeza Ljubljanskega iz 1443 je izjemen srednjeveški spomenik v Sloveniji. Stenska poslikava Janeza Ljubljanskega
ima kot ena njegovih prvih poslikav pomembno mesto v
njegovem obsežnem opusu.
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Cerkev sv. Nikolaja na Visokem je potrebno varovati
zaradi ohranjene celostne srednjeveške podobe in kot izjemno avtorsko delo srednjeveškega slikarja.
3. člen
Spomenik obsega parcelo št. *82, k.o. Zapotok.
Vplivno območje obsega parcele št. 1187, 1189, 1190,
1192, 1193, k.o. Zapotok.
Meji spomenika in vplivnega območja sta vrisani na
katastrski karti v merilu 1:1000 in topografski karti v merilu
1:5000. Karti sta sestavni del odloka o razglasitvi. Izvirnika
kart hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine,
Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: območna enota).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot spomenika v celoti, izvirnosti in neokrnjenosti,
– podrejanje rabe in posegov v spomenik ohranjanju in
vzdrževanju varovanih vrednot spomenika,
– dovoljeni so tisti posegi, katerih cilj je redno vzdrževanje in obnova oziroma vzpostavitev prvotnega stanja spomenika.
V vplivnem območju je potrebno varovati vedutno izpostavljenost objekta spomenika. Potrebno je vzpostaviti prvotno krajinsko zgradbo, kar pomeni odstranitev drevesne
in grmovne zarasti.
Pri vsakem posegu v zemeljske plasti je potreben arheološki nadzor.
5. člen
Za vsak poseg v območje spomenika in njegovo vplivno območje je potrebno pridobiti predhodne pisne kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine,
Območna enota Ljubljana.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega začasnega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati v odloku o razglasitvi petih podružničnih cerkva za kulturne spomenike (Uradni list SRS, št. 38/86), tiste določbe, ki se
nanašajo na spomenik iz tega odloka.
8. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 660-02/03-02
Ig, dne 24. septembra 2003.
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l. r.
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Uradni list Republike Slovenije

VSEBINA

MINISTRSTVA
4246. Pravilnik o pogojih za odobritev organizacij in
priznanje drugih organizacij pri reji drobnice
4247. Pravilnik o metodah za merjenje in ocenjevanje
proizvodnih in drugih lastnosti ter metodah za
napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemske plemenske ovce in koze
4248. Pravilnik o poreklu za čistopasemske plemenske ovce in koze, njihovo seme, jajčne celice in
zarodke
4249. Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za
čistopasemske plemenske ovce in koze
4250. Pravilnik o zootehniških standardih za čistopasemske plemenske ovce in koze
4251. Pravilnik o pogojih za vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v rodovniško knjigo
4252. Pravilnik o sprejetju čistopasemskih plemenskih
ovc in koz za pleme
4253. Pravilnik o zootehniških standardih za plemenske prašiče
4254. Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za
čistopasemske plemenske prašiče
4255. Pravilnik o pogojih za vpis čistopasemskih plemenskih prašičev v rodovniško knjigo
4256. Pravilnik o poreklu za čistopasemske plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke
4257. Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo register za hibridne
plemenske prašiče
4258. Pravilnik o pogojih za vpis hibridnih plemenskih
prašičev v register
4259. Pravilnik o poreklu za hibridne plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke
4260. Pravilnik o sprejetju čistopasemskih plemenskih
prašičev za pleme
4261. Pravilnik o sprejetju hibridnih plemenskih prašičev za pleme
4262. Pravilnik o metodah za merjenje in ocenjevanje
proizvodnih in drugih lastnosti ter metodah za
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4272.
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napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemske in hibridne plemenske prašiče
Pravilnik o pogojih za odobritev organizacij in
priznanje drugih organizacij v prašičereji
Pravilnik o pogojih za odobritev organizacij in
priznanje drugih organizacij v govedoreji
Pravilnik o metodah za merjenje in ocenjevanje
proizvodnih in drugih lastnosti ter metodah za
napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemsko plemensko govedo
Pravilnik o sprejetju čistopasemskega plemenskega goveda za pleme
Pravilnik o poreklu za čistopasemsko plemensko govedo, bikovo seme, jajčne celice in zarodke
Pravilnik o pogojih za vpis čistopasemskega plemenskega goveda v rodovniško knjigo
Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za
čistopasemsko plemensko govedo
Pravilnik o zootehniških standardih za čistopasemsko plemensko govedo
Pravilnik o katastru čebelje paše, čebelarskem
pašnem redu, prometu s čebelami in programu
napovedi medenja
Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo izvorno rodovniško
knjigo za plemenske kranjske čebele
Pravilnik o označevanju čebel
Pravilnik o zootehniških standardih za plemensko kranjsko čebelo
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4275. Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe “Urejanje in vzdrževanje občinskih cest”
4276. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv. Nikolaja na Visokem za kulturni spomenik lokalnega
pomena
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktorica Ksenija Mihovar Globokar – Založnik Uradni list RS d.o.o. – Direktorica in
odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o. – Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine za leto 2003 je
24.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za tujino je 66.000 SIT –
Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379 –
Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, naročnine 425 23 57, telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici
425 02 94, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99
– Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:objave@uradni-list.si – Transakcijski račun 02922-0011569767 –
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