
PRILOGA A 
I. POGLAVJE 

Pogoji za uradno odobritev osemenjevalnih središ� in centrov 

(1) Osemenjevalno središ�e mora: 
A. biti pod stalno kontrolo veterinarja osemenjevalnega središ�a; 
B. imeti:  

a. prostor za nastanitev živali, vklju�no s prostorom za izolacijo živali, 
b. prostor za zbiranje semena, vklju�no s posebnim prostorom za shranjevanje               

opreme za �iš�enje, dezinfekcijo ali sterilizacijo, 
c. prostor za pridobivanje semena, za katerega ni nujno, da je na isti lokaciji, 
d. prostor za skladiš�enje semena, za katerega ni nujno, da je na isti lokaciji; 

C. biti zgrajeno in ograjeno tako, da se prepre�ijo stiki z doma�imi živalmi zunaj 
osemenjevalnega središ�a;

D. biti zgrajeno tako, da sta omogo�ena enostavno �iš�enje in dezinfekcija prostorov za 
nastanitev živali ter prostorov za zbiranje, pridobivanje in skladiš�enje semena; 

E. imeti prostor za izolacijo živali, ki nima neposredne povezave s prostorom za nastanitev 
živali;

F. biti na�rtovano tako, da je prostor za nastanitev živali fizi�no lo�en od prostora za 
pridobivanje semena, in da sta oba navedena prostora lo�ena od prostora za skladiš�enje
semena. 

(2) Center mora: 
A. biti pod stalno kontrolo veterinarja osemenjevalnega središ�a; 
B. imeti: 

a. prostor za 30 dnevno izolacijo semena, 
b. prostor za skladiš�enje semena, 
c. prostor za distribucijo semena; 

C. biti zgrajen in ograjen tako, da se prepre�ijo stiki z ostalimi doma�imi živalmi zunaj 
centra;

D. biti zgrajen tako, da sta omogo�ena enostavno �iš�enje in dezinfekcija prostorov. 

II. POGLAVJE 
Obveznosti osemenjevalnih središ� in centrov 

(1) Osemenjevalno središ�e mora: 
A. zagotoviti, da so v njem le plemenjaki tiste vrste, od katerih se pridobiva seme. Druge 

doma�e živali, ki so neizogibno potrebne v osemenjevalnem središ�u za njegovo 
normalno delovanje pri pridobivanju semena, lahko vstopijo vanj le pod pogojem, da ne 
predstavljajo za plemenjake možnosti prenosa kužne bolezni in da izpolnjujejo pogoje, ki 
jih dolo�i veterinar osemenjevalnega središ�a z veterinarsko-sanitarnim redom v pisni 
obliki na vidnem mestu ob vhodu v osemenjevalno središ�e;

B. voditi evidenco vseh govedi v osemenjevalnem središ�u. Evidenco vodi veterinar 
osemenjevalnega središ�a  in obsega naslednje podatke: 

a. o pasmi, datumu rojstva ter identifikacijskih oznakah vsake živali v 
osemenjevalnem središ�u,

b. o vseh pregledih in opravljenih preiskavah glede zahtevanih bolezni ter o vseh 
cepljenjih vsake živali, 



C. biti pod rednim nadzorom uradnega veterinarja vsaj dvakrat letno, tudi glede 
izpolnjevanja pogojev za odobritev; 

D. zagotoviti, da se prepre�i vstop nepooblaš�enih oseb. Pooblaš�eni obiskovalci pa morajo 
izpolnjevati pogoje glede zaš�itne obleke in obutve, ki jih dolo�i veterinar 
osemenjevalnega središ�a z veterinarsko-sanitarnim redom v pisni obliki na vidnem mestu 
ob vhodu v osemenjevalno središ�e;

E. zaposlovati tehni�no in strokovno usposobljeno osebje, ki obvladuje metode dezinfekcije 
in strokovne postopke za prepre�evanje širjenja bolezni; 

F. zagotoviti, da: 
a. se seme, pridobljeno v odobrenem osemenjevalnem središ�u, pripravlja in skladiš�i

le v njem ali v odobrenem centru za skladiš�enje semena, in pri tem ne pride v stik z 
drugo pošiljko semena. Seme, ki ni bilo pridobljeno v odobrenem osemenjevalnem 
središ�u, se lahko pripravlja in skladiš�i v odobrenih centrih, �e:
� je tako seme pridobljeno od plemenjakov, ki izpolnjujejo pogoje iz Poglavja 

I.1(d) Priloge B tega pravilnika, 
� poteka pridobivanje s posebno opremo ali ob razli�nem �asu kot pridobivanje 

semena, namenjenega trgovanju na teritoriju EU, in da se oprema vedno po 
uporabi o�isti in sterilizira, 

� se s takim semenom ne trguje na teritoriju EU in da ne pride v stik s semenom ali 
se ga skladiš�i s semenom, namenjenim trgovanju na teritoriju EU, 

� je tako seme ozna�eno tako, da se lo�i od semena, s katerim se trguje na teritoriju 
EU,

b. potekajo zbiranje, pridobivanje in skladiš�enje semena le v prostorih, ki so posebej 
dolo�eni za ta namen, in ob upoštevanju najstrožjih higienskih pogojev, 

c. sta pred uporabo vsa oprema in pribor, ki sta v stiku s semenom ali živaljo-donorjem 
med zbiranjem in pripravo,  dezinficirana ali sterilizirana, razen pribora za enkratno 
uporabo,

d. so proizvodi živalskega izvora, ki se uporabljajo pri pridobivanju semena (vklju�no
z dodatki in razred�evalcem), pridobljeni tako, da ne predstavljajo tveganja za 
zdravje živali, ali pa so pred uporabo obdelani tako, da se tveganje prepre�i,

e. so posode za skladiš�enje semena in kontejnerji za prevoz semena dezinficirani ali 
sterilizirani pred vsakim polnjenjem, razen posod in kontejnerjev za enkratno 
uporabo,

f. teko�i dušik ni bil predhodno uporabljen za druge proizvode živalskega izvora, 
g. je vsaka posamezna osemenjevalna doza jasno ozna�ena, tako da je mogo�e brez 

težav ugotoviti datum zbiranja semena, pasmo in identifikacijo živali-donorja ter 
številko odobritve osemenjevalnega središ�a. VURS Evropski komisiji in drugim 
državam �lanicam EU sporo�a, kako se v Republiki Sloveniji ozna�ujejo
osemenjevalne doze,  

h. je prostor za skladiš�enje semena v osemenjevalnem središ�u urejen pod enakimi   
pogoji kot center za skladiš�enje semena; 

G. globoko zamrznjene goveje zarodke je dovoljeno shranjevati v odobrenem 
osemenjevalnem središ�u pod pogoji, da: 

a. tako shranjevanje na podlagi vloge odobri VURS v postopku odobritve 
osemenjevalnega središ�a,

b. zarodki izpolnjujejo pogoje iz pravilnika, ki ureja veterinarske pogoje za trgovanje z 
govejimi zarodki na teritoriju EU ter uvoz iz tretjih držav, 

c. se zarodki shranjujejo v posebnih posodah v prostorih za skladiš�enje semena. 



(2) Center mora: 
A. voditi evidence vseh premikov semena (v in iz centra) ter zdravstvenega statusa 

plemenjakov-donorjev, katerih seme se skladiš�i v centru; 
B. biti pod rednim nadzorom uradnega veterinarja vsaj dvakrat letno, tudi glede 

izpolnjevanja pogojev za odobritev; 
C. zagotoviti, da se prepre�i vstop nepooblaš�enim osebam. Pooblaš�eni obiskovalci pa 

morajo izpolnjevati pogoje glede zaš�itne obleke in obutve, ki jih dolo�i veterinar centra z 
veterinarsko-sanitarnim redom v pisni obliki na vidnem mestu ob vhodu v center; 

D. zaposlovati tehni�no in strokovno usposobljeno osebje, ki obvladuje metode dezinfekcije 
in strokovne postopke za prepre�evanje širjenja bolezni; 

E. zagotoviti, da: 
a. se seme, pridobljeno v odobrenih osemenjevalnih središ�ih, skladiš�i in prevaža le v 

oziroma iz odobrenih centrov, in pri tem ne pride v stik s pošiljkami semena, s 
katerimi ni dovoljeno trgovati na teritoriju EU,  

b. se seme skladiš�i le v prostorih, ki so posebej dolo�eni za ta namen in se v njih 
upoštevajo najstrožji higienski pogoji, 

c. sta pred uporabo vsa oprema in pribor, ki sta bila v stiku s semenom, dezinficirana 
ali sterilizirana, razen pribora za enkratno uporabo, 

d. so posode za skladiš�enje semena in kontejnerji za prevoz semena dezinficirani ali 
sterilizirani pred vsakim polnjenjem, razen posod in kontejnerjev za enkratno 
uporabo,

e. teko�i dušik ni bil predhodno uporabljen za druge proizvode živalskega izvora, 
f. je vsaka posamezna osemenjevalna doza jasno ozna�ena tako, da je mogo�e brez 

težav ugotoviti datum zbiranja semena, pasmo in identifikacijo živali-donorja ter 
številko odobritve centra. VURS Evropski komisiji in drugim državam �lanicam
sporo�a, kako se v Republiki Sloveniji ozna�ujejo osemenjevalne doze;  

F. globoko zamrznjene goveje zarodke je dovoljeno shranjevati v odobrenih centrih za 
skladiš�enje semena, pod pogojem da: 

a. tako shranjevanje pri odobritvi odobri VURS, 
b. zarodki izpolnjujejo pogoje iz pravilnika, ki ureja veterinarske pogoje za trgovanje z 

govejimi zarodki na teritoriju EU ter uvoz iz tretjih držav, 
c. se zarodki shranjujejo v posebnih posodah v prostorih za skladiš�enje semena. 


