VODENJE REGISTRA PRAŠIČEV NA GOSPODARSTVU

Vsak imetnik prašičev, z izjemo prevoznikov, mora voditi ažuren Register prašičev na
gospodarstvu (RPG). Iz RPG morajo biti razvidni trenutni stalež živali in kronološko
vodeni zapisi o prihodih živali na gospodarstvo, odhodih živali z gospodarstva ter o
ponovnih označitvah živali, v primeru izgubljenih ušesnih znamk. Vse spremembe
morajo biti vpisane redno, najpozneje v sedmih dneh od dogodka.
Imetnik prašičev je dolžan dovoliti vpogled v RPG na gospodarstvu pooblaščeni
osebi, če le-ta vpogled zahteva. RPG mora biti na razpolago za namen ukrepov pri
varovanju zdravja ljudi in živali ter za namen kontrole še najmanj tri leta po vpisani
zadnji spremembi.
RPG se lahko vodi na naslednje načine:
•
•

•

v knjigi Register prašičev na gospodarstvu (RPG)
z računalniškim programom; v tem primeru mora imetnik na zahtevo
pooblaščene osebe takoj pripraviti izpis na papir v obliki, ki je skladna z obrazci
v knjigi RPG
gospodarstva, ki letno ne redijo več kot 5 prašičev, lahko vodijo podatke na
hrbtni strani spremnih listov. Natančna navodila o vodenju so napisana na
hrbtni strani spremnega lista.

Vsa gospodarstva, ki redijo več kot enega prašiča hkrati, morajo biti registrirana
v Evidenci imetnikov rejnih živali (EIRŽ).
Živali, ki se premikajo z gospodarstva, morajo biti označene, ob premiku pa jih mora
spremljati izvirnik spremnega lista (sive barve) in kopija PRIHOD (rdeče barve).

Oddajatelj živali obdrži KOPIJO ZA ODDAJATELJA za lastno evidenco. Prejemnik
živali mora izvirnik spremnega lista hraniti najmanj 3 leta.
Premik živali je potrebno sporočiti v Centralni register prašičev (CRPš) najkasneje v
sedmih dneh po premiku. Oddajatelj sporoči odhod, prejemnik pa prihod živali.
Imetnik sporoči premik v CRPš tako, da odda izpolnjeno kopijo ODHOD ali PRIHOD
pooblaščeni veterinarski organizaciji, oziroma vnese podatke o premiku preko
spletnega portala VOLOS. Vloga za pridobitev dostopa do CRPš (portal VOLOS) se
nahaja na spletni strani Uprave.

VODENJE REGISTRA PRAŠIČEV NA SPREMNIH LISTIH
Namesto običajne knjige Register prašičev na gospodarstvu lahko imetnik vodi
spodnjo tabelo, če gre za malo gospodarstvo, kjer se letno redi do 5 prašičev za
lastno porabo.
Navodila za vodenje registra prašičev
na gospodarstvu na spremnih listih:
• imetnik živali je dolžan hraniti vse
izvirnike spremnih listov, ki jih
prejme ob nakupu
• izvirniki spremnih listov morajo biti
urejeni po časovnem zaporedju
• v to tabelo mora imetnik
najkasneje v 7 dneh vpisati vsako
spremembo staleža prašičev (ob
zakolu doma, poginu), ki so bili
kupljeni s tem spremnim listom
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