Premik žrebet v klavnico pod pogoji iz drugega odstavka 26. člena Uredbe
262/2015/ES in 9. člena Pravilnika o identifikaciji in registraciji kopitarjev (U. l.
RS, št. 12/15)

Žrebeta do starosti 12 mesecev se lahko prepelje z rojstnega gospodarstva neposredno v klavnico
brez identifikacijskega dokumenta (ID), če imajo vstavljen mikročip in imajo potrdilo o označitvi, lahko
pa tudi brez mikročipa, če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 9. člena pravilnika. Imetnik lahko
nečipirano žrebe registrira sam in si izpiše potrdilo o označitvi brez izdaje ID s pomočjo programa, ki je
nameščen na spletnem portalu Volos – KOPITARJI, na povezavi
https://storitve-mkgp.gov.si/dad/sir/Volos.startup
Za uporabo programa je potrebno pridobiti avtoriziran dostop do spletnega portala Volos. Za
pridobitev dostopa je potrebno na Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin posredovati
ustrezno izpolnjeno vlogo. Obrazec je objavljen na spletni strani uprave na naslovu
http://www.uvhvvr.gov.si/si/registri_obrazci_in_spletne_aplikacije/identifikacija_in_registracija_zivali/ob
razci_in_navodila/
Vnos podatkov in izpis potrdila o označitvi brez izdaje ID
Po prijavi v portal Volos – KOPITARJI, se odprejo povezave kot je prikazano na sliki 1.

Slika 1: ekranska slika portala Volos - kopitarji

Imetnik, ki želi izpisati potrdilo o označitvi kopitarja, ki ni čipiran, mora najprej preko povezave Vloga
za označitev brez izdaje ID vpisati vse zahtevane podatke. Podatki o imetniku oziroma lastniku ter
lokacija kopitarja se izpišejo samodejno ob prijavi. Dodatno je potrebno vpisati še podatke:
- Datum rojstva – podatki morajo biti vnešeni v Centralni register kopitarjev (CRK) do 28.
dneva starosti žrebeta. Če je ta rok zamujen, vnos podatkov in izpis potrdila na opisan način
nista več možna.
- Ime – ime žrebeta.
- Spol – izbere se: moški ali ženski ali kastrat.
- Kobila – vpiše se življenjska številka matere (ŽŠ), ki je v lasti ali imetništvu vlagatelja. Starost
matere ob žrebitvi mora biti najmanj 2 leti in je od zadnje žrebitve/abortusa preteklo najmanj
335 dni.
- Žrebec/samec – vpiše se ŽS očeta, ki mora biti licenciran žrebec ali samec, ki je bil v času
paritve skupaj s kobilo.
- Osnovna barva dlake – izbere se barvo dlake.
- Oblika in položaj znamenja – opis žrebeta mora biti, zaradi ugotavljanja istovetnosti,
natančen in mora med drugim vsebovati obliko in položaj vsaj treh telesnih znamenj, ki
predstavljajo specifične individualne znake za prepoznavo posamezne živali.
- Vrsta kopitarja – izbere se: konj, mezeg, mula, osel, polosel ali zebra.
- Kontaktni podatki – elektronski naslov ali telefonska številka.

Če imetnik vnese vse zahtevane podatke in so izpolnjeni roki in drugi pogoji, se po kliku na gumb
SHRANI na ekranu izpiše »Uspešno shranjeno!«. V nasprotnem primeru se izpiše »OPOZORILO« z
obrazložitvijo. Potrdilo o označitvi se natisne s klikom na številko potrdila (slika 2).

Slika 2: obvestilo o uspešnem vnosu in povezava do potrdila o označitvi

Potrdilo o označitvi mora imetnik izpisati do 28. dneva starosti žrebeta. Potrdilo velja do 12. meseca
starosti žrebeta in samo do te starosti se lahko uporabi za premik v klavnico.
Pregled kreiranih potrdil o označitvi
Povezava Izpis potrdila o označitvi brez izdaje ID je namenjena pregledu kreiranih potrdil za premik
kopitarja za zakol do 12. meseca starosti. Potrdilo se prikaže na podlagi poizvedb po ŽŠ ali drugih
parametrih. S klikom na

iskanje še podrobneje opredelimo.

Prikaz seznama kopitarjev
Povezava Seznam kopitarjev je namenjen prikazu seznama kopitarjev, ki so prisotni na gospodarstvu
oziroma lokaciji (G-MID) na dan vpogleda v portal Volos.
Lastniki oziroma imetniki kopitarjev ter nosilci kmetijskih gospodarstev lahko dostopajo do seznama
kopitarjev na njihovih gospodarstvih tudi preko spletne aplikacije, ki je objavljena na spletni strani
uprave na naslovu https://storitve-mkgp.gov.si/dad/sir_javno/w_reko_search_javno.startup
Za dostop mora lastnik oziroma imetnik kopitarjev vnesti svojo davčno številko in KMG-MID ali EMŠO.

Če želi imetnik za to žival pridobiti ID, mora do dopolnjenega 10. meseca starosti pri izdajatelju
oddati zahtevo za izdaji ID. Če je rok zamujen, izdajatelj ne jamči izdaje ID do starosti 12
mesecev.

