
Identifikacija in registracija živali 
Za vlagatelje ukrepov je pomembno, da so podatki o kopitarjih in spremembe sproti sporočeni v CRK, ker 
pomanjkljivi podatki vplivajo na izpolnjevanje pogojev za ukrepe. 
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Potni list za govedo 
V letu 2020 je stopil v veljavo prenovljen potni list za govedo. Novi potni list je v formatu A4, obrazca 
odhod in prihod sta v manjšem formatu kot doslej. Spremenila se je le oblika, medtem ko pravila glede 
hrambe potnega lista in poročanja o premikih zaenkrat ostajajo nespremenjena. Obrazec potnega lista je 
objavljen na spletni strani uprave. Obstoječi potni listi, izdani pred letom 2020, ostanejo veljavni.  
Za imetnike rejnih živali je zelo pomembno, da dosledno upoštevajo roke za priglasitev podatkov. V 
primeru nepravilnosti v zvezi z identifikacijo in registracijo goveda, kopitarjev, drobnice in prašičev so 
predvidene sankcije, ki pomenijo znižanje plačil pri vseh ukrepih. 
 
Priglasitev premikov goveda na planino/skupni pašnik 
Premiki goveda na planino/skupni pašnik se priglasijo v Centralni register goveda (CRG), ob vnosu zapisnika 
na ARSKTRP pa se avtomatsko prenesejo na zbirno vlogo. Imetnik goveda na planini/skupnem pašniku 
mora obvezno priglasiti premike goveda na planino/skupni pašnik s pomočjo zapisnika o prigonu 
pooblaščeni veterinarski organizaciji vsaj štiri dni pred posredovanjem tega zapisnika ARSKTRP oz. 
najkasneje 15 dni po prigonu živali na pašo. 
 
Dostop do spletnega portala Volos 
Imetnike, ki imajo dostop do spletnega portala Volos, posebej opozarjamo: če iz kakršnegakoli razloga ne 
morejo dostopati do spletnega portala Volos, to ni opravičljiv razlog za prepozno vnesene podatke. 
Imetnike prosimo, da v takem primeru podatke v priglasitvenem roku priglasijo preko pooblaščenih 
organizacij (veterinarska ambulanta ali kmetijsko-gozdarski zavod). V primeru težav pri vnosu podatkov naj 
to nemudoma sporočijo po elektronski pošti na naslov info.sir@gov.si. 
Imetnikom posebej priporočamo, da po vnosu skrbno preverijo podatke. To lahko opravijo preko modula 
»Dnevno poročilo«, ki omogoča pregledovanje vseh vnesenih transakcij v izbranem dnevu. Pregled za 
posamezno žival je mogoč tudi preko modula »Poizvedba po št. živali«.  
 
Registracija gospodarstev z enim prašičem 
Vsi imetniki prašičev, četudi redijo le enega prašiča, se morajo vpisati v Evidenco imetnikov rejnih živali 
(EIRŽ) in registrirati gospodarstvo. Na vsa gospodarstva je treba s pomočjo spremnega lista za prašiče poleg 
odhodov priglasiti tudi prihode. Oddajatelji prašičev, ki sami priglasijo premike v spletni portal Volos, 
morajo ob vnosu obvezno vpisati G-MID kupca, zato jim svetujemo, da kupce opozorijo, da morajo 
registrirati gospodarstvo (G-MID). Če oddajatelj ne more vnesti podatkov o odhodu, dokumentacijo 
posreduje veterinarski organizaciji, ki ima širša pooblastila in bo po obravnavi primera odhod registrirala. 
Tovrstni odhodi predstavljajo povečano tveganje in bodo bolj izpostavljeni nadzoru.  
 
Kako registrirati gospodarstvo?  
Kupec oz. prejemnik prašičev, ki še ni registriran, mora pred prejemom oziroma najkasneje ob prejemu 
živali registrirati gospodarstvo. To lahko opravi na upravni enoti ali pa pri pooblaščeni veterinarski 
organizaciji hkrati s priglasitvijo prihoda v Centralni register prašičev (CRPš). Postopek pri pooblaščeni 
veterinarski organizaciji je poenostavljen in namenjen zlasti imetnikom, ki redijo zgolj enega prašiča za 
zakol za lastno domačo porabo. Če imetnik razširi dejavnost, lahko na upravni enoti naknadno registrira 
tudi kmetijsko gospodarstvo. 
 
Identifikacija kopitarjev 
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Skrajni rok za identifikacijo žrebeta, to je izdajo identifikacijskega dokumenta (ID), je 12 mesecev po 
rojstvu; zamuda tega roka pomeni identifikacijo z dvojnikom ID in izgubo statusa živali za prehrano ljudi. 
Najpozneje do 30. dne po rojstvu žrebeta je treba vložiti vlogo za identifikacijo kopitarja. 
Uredba IAKS med drugim določa, da se podatki o kopitarjih za izračun letnega vnosa dušika iz živinskih 
gnojil za izpolnjevanje pogojev navzkrižne skladnosti in določanja letne obtežbe z živino na kmetijskih 
površinah za posamezne ukrepe pridobijo iz Centralnega registra kopitarjev (CRK). V CRK se med drugim 
preveri starost, vrsta oziroma kategorija in število kopitarjev: koeficient GVŽ za odrasle konje znaša 1, 
koeficient GVŽ za konje-ponije, osle, mule in mezge ter žrebeta do 1 leta pa 0,5. 
Za vlagatelje ukrepov je pomembno, da so podatki o kopitarjih in spremembe sproti sporočeni v CRK, ker 
pomanjkljivi podatki vplivajo na izpolnjevanje pogojev za ukrepe. Štejejo vsi kopitarji, ki se na gospodarstvu 
nahajajo več kot 30 dni, tudi tisti, ki so v lastništvu nekoga drugega. V največ 7 dneh po spremembi je treba 
v CRK sporočiti podatke o novem gospodarstvu. Podobno velja za premik na pašo na planino/skupni pašnik. 
Na 'Zapisnik o prigonu živali na pašo na planino/skupni pašnik' je potrebno vpisati kategorijo in življenjsko 
številko kopitarja.  
 
 
Informacije na naslovu: 
UVHVVR-SIRIS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana 
Spletna stran uprave: uvhvvr.gov.si 
Informacijska telefonska številka: 
Tel.: 01 300 13 66 (uradne ure: pon., sre., pet.: 9.00–12.00, sre.: 14.00–16.00) 
Elektronska pošta: info.sir@gov.si 
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