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Registracija izvajalcev dejavnosti v TRACES Classic 
 

Izvajalci dejavnosti (fizične ali pravne osebe) v spletni brskalnik vnesete URL naslov 
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/ . Odpre se prijavno okno sistema TRACES Classic (slika 1). 

V delu 'Registriraj nov uporabniški račun' kliknite povezavo 'Kliknite sem za registracijo novega 
uporabnika' (slika 1). 

 

Slika 1 

Odpre se okno 'Registriraj nov uporabniški račun' (slika 2). Vnesite zahtevane podatke: e-pošto, 
geslo, potrditveno geslo (POZOR: geslo si zapomnite!), iz spustnega seznama izberite varnostno 
vprašanje in nanj odgovorite. Ta odgovor morate poznati v primeru, da si boste morali ponastaviti 
svoje geslo.  

Natančno izpolnite tudi podatke o organizaciji oz. podjetju (tudi fizične osebe), kateremu pripadate. 
Izberete ga z gumbom 'Izberi' (slika 2).  

 

Slika 2 



2 
 

Odpre se novo okno 'Registriraj nov uporabniški račun – Izberi organizacijo' (slika 3). 

 

Slika 3 

S pomočjo tega iskalnika poiščete svojo organizacijo. Na primer izberete državo in del vašega imena ali 
naslova med dvema znakoma za procent (%NOVAK% ali %CELOVŠKA%). Potrdite gumb 'Išči' (slika 3). 
Sistem vrne rezultate iskanja, kjer pravega potrdite s klikom na gumb 'Izberi' (slika 4). 

 

Slika 4 

Če svoje organizacije oz. podjetja ne najdete ali če ste fizična oseba, ki do sedaj še ni trgovala oz. bila 
vpisana v sistem TRACES Classic, kliknite gumb 'Nov' (slika 3). Odpre se okno 'Registriraj nov 
uporabniški račun – Nova organizacija' (slika 5). 

 

Slika 5 



3 
 

V tem vnosnem oknu izpolnite del: 

 Organizacije: vpišite osnovne podatke svoje organizacije oziroma svoje podatke, v kolikor 
trgujete kot fizična oseba, to so: ime (naziv oz. ime s priimkom), naslov, država, izberite poštno 
kodo, telefonska številka, e-pošta, spletna stran, v kolikor jo imate; 

 Številke odobritve: vrsta (iz spustnega seznama izberite vrsto vaše dejavnosti), številka 
odobritve, v kolikor vam je bila dodeljena s strani UVHVVR (če uradno dodeljene številke 
odobritve vašega obrata nimate, sistem TRACES Classic dodeli svojo TRACES številko); 

 Izberi pristojni organ – ne izpolnjujete, sistem jo dodeli avtomatsko glede na vaš naslov; 
 Izberi mejno kontrolno točko – ne izpolnjujete, polje je rezervirano za izvajalce dejavnosti, 

odgovorne za pošiljke (špediterje); 
 Transport authorisation (Dovoljenje za prevoz) izpolnijo izvajalci dejavnosti prevoznika: 

izberete tip dovoljenja: brez tipa (not present), tip 1 (prevoz do 8 ur) ali tip 2 (prevoz nad 8 ur), 
izberete vrsto živali, ki jo prevažate ter datum poteka dovoljenja prevoznika; 

 Transport authorisation – Means of transport (Dovoljenje za prevoz – prevozna sredstva) 
vpišete le prevozniki živih živali tipa 2 (nad 8 ur). Kliknete gumb dodaj in vpišete potrebne 
podatke. 

Vse vpisane podatke organizacije obvezno shranite z gumbom 'Shrani' (slika 5). Sistem bo vaše podatke 
prenesel v okno 'Registriraj nov uporabniški račun' (slika 6). 

 

Slika 6 

Izpolnite tudi 'Podatke o uporabniku' (slika 6): ime, priimek, izberite jezik obveščanja, v katerem vam 
bo sistem pošiljal avtomatska obvestila, telefon, faks… 

Tako izpolnjene podatke potrdite z gumbom 'Posreduj' (slika 6). 

Po predložitvi vašega registracijskega obrazca boste prejeli e-pošto s potrditvijo veljavnosti naslova. Po 
uspešni potrditvi bo lokalni pristojni organ potrdil vašo zahtevo. Postopek se zaključi, ko prejmete e-
pošto z rezultatom potrditve. Nato se lahko prijavite v sistem (slika 1). 


