
Navodilo za izpolnjevanje obrazca Potrdilo o označitvi (POO) 

Pišite čitljivo z velikimi tiskanimi črkami in v kvadratke. Podatke iz POO je potrebno 

najkasneje v 7 dneh po označitvi priglasiti v Centralni register goveda (CRG). Pravočasnost 

označitve živali in pravočasnost registracije goveda v CRG je eden izmed kriterijev pri 

upravičenosti do subvencij. 

 

 

Navodilo za izpolnitev POO (polja označena z * so obvezna) 

Zap. 
št. 

Naziv polja Opis 

1* Identifikacijska številka 
živali 

Natančno prepišite identifikacijsko številko živali z 
ušesne znamke. 

2* G-MID Vpišite številko gospodarstva rojstva živali. 

3* Priimek/Naziv Vpišite priimek ali naziv imetnika goveda. 

4* Ime Vpišite ime imetnika goveda. 

5* Ulica, hišna št. Vpišite ulico in hišno številko stalnega bivališča/sedež 
imetnika. 

6* Poštna št., pošta Vpišite poštno številko in pošto stalnega 
bivališča/sedež imetnika. 

7* Datum rojstva živali Vpišite datum rojstva živali. 

8* Spol Vpišite spol živali – natančno preverite! 

9* Pasma Vpišite ustrezno pasmo v skladu s šifrantom. Šifrant je 
objavljen v CRG in na spletni strani UVHVVR. 

10 Št. potrdila o osemenitvi Če je bila mati živali osemenjena, podatek prepišite s 
potrdila o osemenitvi. 

11 Datum osemenitve Datum osemenitve prepišite s potrdila o osemenitvi. 

12* Mati Vpišite identifikacijsko številko matere (kodo države + 
identifikacijsko številko matere).  
V primeru presaditve zarodka vpišite identifikacijsko 
številko nosilke zarodka. 



13 Oče Vpišite identifikacijsko številko očeta (kodo države + 
identifikacijsko številko očeta). 

14 Biološka mati Vpišite identifikacijsko številko biološke matere (kodo 
države + identifikacijsko številko matere) – izpolnite 
samo v primeru presaditve zarodka. 

15* Šifra označevalca Vpišite šifro označevalca: 
- Če imate odobren dostop do spletnega portala 

Volos vpišite šifro označevalca, ki ste jo prejeli 
skupaj z obvestilom o uporabniškem imenom. 

- Če nima odobrenega dostopa do spletnega portala 
Volos, kot šifro označevalca vpišite šifo nič (0). 

- Če žival označi označevalec pooblaščene 
organizacije označevalec vpiše svojo osebno šifro 
označevalca, ki jo je odobrila UVHVVR.  

16* Podpis označevalca Podpis označevalca. 

17* Datum označitve Vpišite datum, ko ste žival označili z ušesnima 
znamkama. 

18* Podpis imetnika Podpis imetnika. Kot imetnik s svojim podpisom 
potrjujete, da so vsi navedeni podatki na POO točni. 

19* Datum priglasitve Če boste registracijo živali priglasili v CRG sami 
neposredno v CRG preko spletnega portala Volos, je 
datum priglasitve datum vnosa podatkov v CRG. 
Če bo registracijo živali v CRG opravila pooblaščena 
organizacija, je datum priglasitve sledeč: 
- Če žival označi pooblaščeni označevalec, je datum 

priglasitve datum, ko označevalec in imetnik skupaj 
izpolnita POO. 

- Če imetnik žival označi sam in POO preda 
pooblaščeni organizaciji osebno, je datum 
priglasitve datum, ko imetnik prinese POO 
pooblaščeni organizaciji. V tem primeru lahko od 
pooblaščene organizacije zahtevate potrditev 
prejema obrazca (npr. ena izmed možnosti je, da 
prejem potrdijo v Registru goveda na gospodarstvu 
v stolpcu »Priglasitev v CRG/Datum«). 

- Če imetnik žival označi sam, POO pa pošlje 
pooblaščeni organizaciji po pošti, je datum 
priglasitve odvisen od načina pošiljanja. Če je POO 
poslan z navadno pošto, je datum priglasitve 
datum, ko pooblaščena organizacija prejme pošto. 
Če je POO poslan s priporočeno pošto, 
pooblaščena organizacija za datum priglasitve 
upošteva datum oddajo priporočene pošiljke na 
pošti. 

- Če imetnik živali označi sam, POO pa kot sken ali 
fotografijo pošlje po elektronski pošti pooblaščeni 
organizaciji, se za datum priglasitve šteje datum 
oddaje elektronskega sporočila. 

 


