Registracija gospodarstev z enim prašičem
Zaradi spremembe predpisov se ukinja izjema pri registraciji gospodarstev z enim prašičem. Vsa gospodarstva,
tudi tista, ki redijo enega prašiča, se morajo vpisati v evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ) in registrirati
gospodarstvo.
Najpomembnejše spremembe sistema so:




Vsi imetniki prašičev, brez izjem, se morajo vpisati v EIRŽ in registrirati gospodarstvo.
Na vsa gospodarstva je treba s pomočjo spremnega lista za prašiče poleg odhodov sporočati tudi
prihode. Doslej imetnikom, ki so redili enega prašiča, ni bilo treba sporočati prihodov.
Spremembe aplikacije Volos – v aplikaciji je ukinjena možnost vnosa premika na neregistrirano
gospodarstvo (1001). Premike na neregistrirana gospodarstva izjemoma lahko vnesejo le pooblaščene
veterinarske organizacije.

Obvestilo za prodajalce oz. oddajatelje prašičev
Imetniki, ki so doslej oddajali enega prašiča na neregistrirana gospodarstva, so na spremni list vpisali podatke o
prejemniku (ime, priimek ter naslov kupca). Ob vnosu v Volos so namesto G-MID vpisali 1001.
Odslej bo prodajalec ob vnosu v Volos obvezno moral vpisati G-MID kupca. Oddajateljem svetujemo, da kupce
opozorijo, da morajo registrirati gospodarstvo.
Če prodajalec ne more vnesti podatkov o odhodu, dokumentacijo posreduje veterinarski ambulanti. Ta ima širša
pooblastila in bo po obravnavi primera odhod registrirala. Tovrstni odhodi predstavljajo povečano tveganje in
bodo v bodoče pod povečanim nadzorom.
Obvestilo za kupce oz. prejemnike prašičev, ki še nimajo registriranega gospodarstva
Kupec oz. prejemnik prašičev, ki še ni registriran, mora pred prejemom oz. najkasneje ob prejemu živali
registrirati gospodarstvo. To lahko opravi na upravni enoti, ali pa pri pooblaščeni veterinarski organizaciji.
1. Na upravni enoti: imetnik na kmetijskem oddelku upravne enote zaprosi za vpis v register kmetijskih
gospodarstev, istočasno se izvede tudi registracija gospodarstva. Imetnik prejme šifro KMG-MID, hkrati
pa šifro G-MID, ki je praviloma enaka KMG-MIDu (če je naslov isti).
Ta postopek je ustreznejši v primeru, ko imetnik redi več prašičev, tudi druge živali, se ukvarja tudi z
drugim kmetijskimi dejavnostmi, ali namerava uveljavljati kmetijske subvencije.
2. Pri pooblaščeni veterinarski organizaciji: hkrati s priglasitvijo prihoda v CRPš.
Ta postopek je poenostavljen, in namenjen zlasti za imetnike, ki redijo zgolj enega prašiča za zakol za
lastno domačo porabo. Če imetnik razširi dejavnost, lahko na upravni enoti naknadno registrira tudi
kmetijsko gospodarstvo.
Postopek registracije gospodarstva pri pooblaščeni veterinarski organizaciji:






Kupec odda izvod spremnega lista (kopija prihod) pooblaščeni veterinarski organizaciji.
Skupaj s spremnim listom odda obrazec za vpis v evidenco imetnikov rejnih živali; lahko pa tudi na svojo
kopijo spremnega lista dopiše EMŠO in odda le spremni list.
Pooblaščeni veterinar hkrati s priglasitvijo prihoda preko aplikacije Volos v CRPš vnese EMŠO in tako
opravi registracijo gospodarstva.
Imetnik prejme identifikacijsko številko gospodarstva (G-MID).
Na zahtevo pooblaščeni veterinar imetniku natisne obvestilo o vpisu v EIRŽ.

Informacija o vodenju dokumentacije za prašiče:
Imetniki prašičev, tudi če redijo le enega prašiča, so dolžni:





V centralni register prašičev sporočati premike živali (odhode in prihode),
hraniti izvirnike spremnih listov za vse prihode prašičev,
voditi register prašičev na gospodarstvu (lahko tudi na hrbtni strani izvirnika spremnega lista),
enkrat letno, na 1. februar, v Evidenco rejnih živali sporočiti stalež prašičev na gospodarstvu.

