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Naziv organizacije 

 
Sedež organizacije 

 
poštna številka in pošta 

 
 

RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme 
Dunajska cesta 22 
1000 Ljubljana 
 
 

Vloga za dostop do aplikacij centralnega informacijskega sistema (CIS) Uprave 
RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR - SIRIS) 
 

Prosimo, da za namen vnosa podatkov v aplikacijo (ustrezno označite): 
 

EPI Centralni register psov – CRPsi 
□ vnos bolezni živali 
□ pregled bolezni živali 
□ vnos diagnoze živali 
□ pregled diagnoze 
□ poročila 

□ veterinarska ambulanta 
□ zavetišče 
□ antirabična ambulanta pri ZZV 
□ drugo 

 

omogočite dostop do aplikacij CIS, ki jih vodi UVHVVR, spodaj navedenemu uporabniku/ci: 
 

 
Ime in priimek uporabnika/ce 

                             

                                                      EMŠO: 

 
Delovno mesto 

 
 

 
Kontakt organizacije 

 

Tel. št.:                                         e-naslov*: 

*na e-naslov, ki ga boste navedli v vlogi, bo uporabnik prejel uporabniško ime za dostop do CIS 
 

Spodaj podpisani/a uporabnik/ca izrecno izjavljam, da sem poučen/a in se zavedam, da je zloraba 
osebnih podatkov (raba v namene, za katere niso zbrani) ali njihovo razkrivanje in omogočanje 
dostopa nepooblaščenim osebam razlog za sankcioniranje oziroma odvzem koncesije.  
 
 
      ___ 

(podpis uporabnika/ce)  
 

 
Zavezujemo se, da bomo z osebnimi podatki v zbirkah podatkov, do katerih potrebujemo dostop, ravnali v skladu 
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/ (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1), Pravilnikom o zavarovanju osebnih 
podatkov na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (objavljeno na spletni strani UVHVVR) ter veljavno 
zakonodajo, s katero so zavezani tudi zaposleni, katerim je odobren dostop do teh zbirk podatkov. 
 
Zavezujemo se, da bomo podatke iz CIS UVHVVR uporabljali izključno za namen določen v tem dokumentu.  
 
Zavezujemo se, da vas bomo obveščali o vseh spremembah podatkov o uporabnikih naše organizacije. O 
uporabnikih, ki do dostopa niso več upravičeni, bomo sporočili najkasneje v 3 dneh po nastali spremembi. 
 
Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsebino predpisov, ki urejajo prijavljanje bolezni in diagnostične preiskave 
bolezni živali ter vodenje evidence psov, nadzor nad cepljenjem psov in izvajanje kontrole psov ob ugrizu, ter da 
bomo uporabljali dostop do EPI in CRPsi v skladu s temi predpisi. Podatke bomo vnašali točno in ažurno, v 
skladu s pravilnikom, ki ureja informacijski sistem za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali. 
 
 
 
 
            ______      
Kraj in datum   žig          (ime in priimek /s tiskanimi črkami/ in podpis odgovorne osebe)  
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Izpolni UVHVVR – dostop do CIS UVHVVR: 
  

 
Ime in priimek uporabnika: ___________________________________   
 
Šifra organizacije:   _________________________________________ 
 
Šifra uporabnika:  __________________________________________ 
 
Subj_id uporabnika:  ________________________________________ 
 
Uporabniško ime:  __________________________________________ 
 
Geslo:  ___________________________________________________ 
 
Podatke o upravičenosti dostopa preveril/a: ______________________ 
 
Vrsta dostopne pravice: _____________________________________ 
 
Šifra dodeljevalca: __________________________________________ 
 

 
 
Datum:                                      Podpis:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
____________________________________ 
Odobril: dr. Janez Posedi 

  generalni direktor 
 


