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Dostop do portala VOLOS 

• Zamenjava gesla je bila uvedena na podlagi zahtev o spletnih 
varnostnih priporočilih. Geslo moramo VSI uporabniki spletnega 
portala Volos zamenjati na vsakih 6 mesecev od zadnje spremembe 
gesla, na kar nas sistem tudi opozori. 

• Shranjevanje gesel za spletne aplikacije ni v skladu s priporočili za 
spletno varnost! V primeru, da uporabnik shrani geslo v sistem, ima 
lahko težave ob zamenjavi gesla.  



Avtomatsko zaklepanje 

• Spletni portal Volos ima v skladu s priporočili o spletni varnosti 
vgrajeno tudi avtomatsko zaklepanje po eni uri neuporabe portala. V 
roku ene ure ponovna prijava ni potrebna  

•  Pojavljajo se težave pri uporabi spletnega brskalnika Google Chrome, 
več o tem si lahko preberete v Pojasnilu MJU, ki je objavljeno na 
spletni strani uprave na spodnji povezavi: 

  https://www.gov.si/zbirke/storitve/dostop-do-spletnega-portala-volos 

• Uporabnikom spletnega portala Volos odsvetujemo uporabo 
omenjenega spletnega brskalnika in priporočamo uporabo drugih 
(Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Edge ...). 

 

 





 

 

Živali – registracija in premiki  omogoča pregled rojstnih podatkov in 

pregled vseh podatkov o premikih za posamezno govedo 

Iskanje po identifikacijski številki živali – kodo države in številko živali 

vpišemo v ustrezni polji in sicer brez vsakršnih presledkov  

 

 

 



 Rezultat iskanja, če je taka žival registrirana v CRG, je prikaz številke 

živali, datuma rojstva, spol, pasma in G-MID gospodarstva.  

 Za novo iskanje kliknete na ikono »Domov«, ki se nahaja v zgornjem 

desnem kotu. 

S klikom na izpisano številko živali nadaljujete v razširjen pregled 

»Rojstnih podatkov in premikov za govedo« 





Seznam živali na gospodarstvu  omogoča pregled vseh živali, ki 

so bile v izbranem časovnem okvirju registrirane na posameznem 

gospodarstvu 

 Iskanje po G-MID številki, po potrebi določimo tudi časovni okvir, 

ki je lahko razpon od – do ali pa določen datum – v tem primeru 

sta oba vpisana datuma ista. 





 













      





Centralni register kopitarjev 

• Centralni register kopitarjev (CRK) vodi Veterinarska fakulteta 
Univerze v Ljubljani, Klinika za zdravstveno varstvo in rejo konj. V 
primeru ugotovljenih nepravilnosti v CRK, se prosimo obrnite na njih. 
Njihovi kontaktni podatki ter informacije v zvezi z identifikacijo 
kopitarjev so objavljene na spletni strani naše uprave na povezavi: 

• https://www.gov.si/teme/identifikacija-kopitarjev/ 

 







 



Register čebelnjakov 

Dostopa do Registra čebelnjakov svetovalcem v okviru obstoječih uporabniških računov tehnično ne 
moremo omogočiti, o čemer smo seznanili tako KGZS kot tudi tudi MKGP. 

Čebelarji so dolžni sporočati število čebeljih družin v Register čebelnjakov na popisna datuma 15. 
april in 31. oktober za tekoče leto. Rok za sporočanje podatkov je 1. december.  

 

Čebelarji lahko podatke sporočijo tudi sami in sicer: 

• preko spletne aplikacije, ki je namenjena sporočanju števila čebeljih družin in 
podatkov v Register živilskih obratov (morebitno trženje medu in čebeljih 
pridelkov), za vnos podatkov pa morajo vpisati številko čebelnjaka in davčno 
številko čebelarja; 

• neposredno preko Registra čebelnjakov – gre za avtoriziran dostop, za katerega 
mora čebelar zaprositi pisno z oddajo ustrezne vloge. 

Spletna aplikacija za sporočanje števila čebeljih družin kot tudi vloga za pridobitev dostopa in 
povezava do Registra čebelnjakov so objavljeni na spletni strani naše uprave na povezavi: 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/dostop-do-registra-cebelnjakov-in-sporocanje-stevila-cebeljih-
druzin/ 
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