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Kot ste že seznanjeni, so se v lanskem letu vsebine naše uprave kot tudi vsebine vlade, ministrstev, drugih 

organov v sestavi, vladnih služb in upravnih enot preselile na novo osrednje spletno mesto državne uprave 

Portal GOV.SI. Vsebine z delovnega področja Sektorja za identifikacijo in registracijo živali ter informacijske 

sisteme (SIRIS) lahko spremljate na spletnem naslovu uvhvvr.gov.si, in sicer: 

vsebinski del – zavihek 'Teme in projekti'  Veterinarstvo  Identifikacija in registracija živali, 

storitveni del (vloge, povezave do registrov in spletnih aplikacij) – zavihek 'Storitve', 

kontaktni podatki – zavihek 'O upravi'. 

Na spletni strani uprave je natančneje opisan celoten sistem identifikacije in registracije živali, med drugim 

so navedene tudi različne koristne in uporabne povezave. Med drugim je na voljo tudi Izpisek iz uradnih 

registrov in evidenc za področje primarne proizvodnje. Imetniki rejnih živali lahko preverijo in sami izpišejo 

podatke iz uradnih registrov in evidenc za področje primarne proizvodnje za svoje gospodarstvo. Spletna 

aplikacija je dostopna v zavihku Storitve  Izpisek iz uradnih registrov in evidenc za področje primarne 

proizvodnje. 

Dostop do spletnega portala Volos  

Imetnikom rejnih živali priporočamo, da pridobijo dostop do spletnega portala Volos, za katerega lahko 

zaprosi vsak imetnik goveda, prašičev, drobnice in kopitarjev z urejenim vpisom v Evidenco imetnikov 

rejnih živali. Dostop omogoča vnos dogodkov, pregledovanje podatkov za svoje gospodarstvo, naročanje 

razne dokumentacije, izpis elektronskega registra goveda na gospodarstvu, oddajanje nekaterih vlog za 

kopitarje in drugo. Imetnik za dostop zaprosi z oddajo ustrezne vloge. Obrazec in ostale informacije so 

objavljene v zavihku Storitve  Dostop do spletnega portala Volos. 

Poleg prednosti, ki jih omogoča dostop do spletnega portala Volos, pa imetnike živali opozarjamo, da je 

potrebno dosledno upoštevati predpisane roke za vnos podatkov in skrbno preveriti, če so podatki 

ustrezno vpisani. Imetnikom goveda svetujemo, da vsak vnos podatkov preverijo preko modula »Dnevno 

poročilo« ali »Poizvedba po št. živali«. Imetniki drobnice in prašičev lahko podatke preverijo preko modula 

»Poizvedba po št. spremnega lista« in »Seznam premikov na gospodarstvu«.  

V določenih primerih lahko imetniki vnesene podatke o premikih v Centralni register prašičev in drobnice 

popravijo sami, imetniki goveda pa imajo v Centralnem registru goveda možnost preklica registracije 

goveda preko modula »Poizvedba po št. živali«, vendar le do trenutka, ko potni list registriranega goveda 

še ni šel v tiskanje (potni listi za govedo se tiskajo vsak delovni dan ob 11. uri).  

Če imetnik nima več možnosti popravka podatkov, mora o napaki takoj obvestiti upravo po elektronski 

pošti na naslov info.sir@gov.si. Imetnike prosimo, da v sporočilu navedejo najmanj ime, priimek in G-MID 

številko gospodarstva, identifikacijsko številko živali ali številko spremnega lista, napačno vnesene podatke 

ter pravilne podatke. 
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Imetnike še posebej opozarjamo, da če iz kakršnegakoli razloga ne morejo dostopati do spletnega portala 

Volos, to ni opravičljiv razlog za prepozno vnesene podatke. V takem primeru so dolžni podatke v 

priglasitvenem roku priglasiti preko pooblaščenih organizacij (veterinarska ambulanta ali kmetijsko-

gozdarski zavod).  

Dostop do Registra čebelnjakov 

Vsi čebelarji si lahko pridobijo dostop do Registra čebelnjakov (RČ). Čebelar s predhodno urejenim vpisom 

čebelnjakov v RČ lahko zaprosi za dostop do registra. Dostop omogoča sporočanje števila čebeljih družin in 

podatkov v Register živilskih obratov, pregledovanje podatkov o svojih čebelnjakih, izdajo zaprosila za 

potrdilo za premik čebel, pregledovanje sporočenih premikov čebel med lokacijami in pregledovanje 

dodeljenih zdravil. Čebelar za dostop zaprosi z oddajo ustrezne vloge. Obrazec in ostale informacije so 

objavljeni na spletni strani naše uprave v zavihku Storitve  Dostop do Registra čebelnjakov in sporočanje 

števila čebeljih družin. 

Svetujemo, da čebelar vsak vnos podatkov skrbno preveri, v primeru ugotovljene napake pa to čim prej 

sporoči po elektronski pošti na naslov info.sir@gov.si. 

V primeru težav pri prijavi naj imetnik/čebelar to takoj sporoči po elektronski pošti na naslov 

info.sir@gov.si, pri čemer navede najmanj ime in priimek uporabnika, G-MID številko oz. št. čebelnjaka in 

razlog posredovanja sporočila. 

Uporabnikom spletnega portala Volos in Registra čebelnjakov, za katere uprava ugotovi, da niso več 

upravičeni do dostopa (sprememba imetnika rejnih živali, prepis čebelnjaka ali smrt imetnika/uporabnika), 

se dostop ukine po uradni dolžnosti. Novi imetnik rejnih živali mora tako za dostop zaprositi z oddajo nove 

vloge. 

Sporočanje števila čebeljih družin 

Čebelarji so dolžni sporočati stanje čebeljih družin na popisna datuma 15. april in 31. oktober za tekoče 

leto. Rok za sporočanje podatkov je 1. december. Čebelarji lahko podatke sporočijo sami, in sicer 

neposredno v Register čebelnjakov (obvezna predhodna pridobitev dostopa) ali preko spletne aplikacije 

(vnos podatkov s št. čebelnjaka in DŠ čebelarja).  
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