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UVOD 

Sklop Bolezni živali je eden izmed štirih sklopov informacijskega sistema za spremljanje, nadzor in poročanje o 

določenih boleznih živali. Namenjen je vnosu primerov bolezni ter omogoča pregled pojavov bolezni in izdelavo 

poročil. 

Dostop do sistema je omogočen prek spletne strani VURS (spletne aplikacije) oziroma na naslovu* https://cis-

vurs.gov.si/pls/vurs/W_VURS.startup 

V sklop Bolezni živali je potrebno vnesti vse primere bolezni v skladu z 9. členom Pravilnika o informacijskem 

sistemu za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali (Ur. l. RS, št. 50/;0:0) oziroma v skladu s 

IV. poglavjem pravilnika, ki ureja bolezni živali. 

Primere bolezni je treba vnesti do :0. v mesecu za pretekli mesec (bolezni, ki jih vnašajo VA in NVI) in do ;0. v 

mesecu za pretekli mesec za bolezni, ki jih morajo vnesti uradni veterinarji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cis-vurs.gov.si/pls/vurs/W_VURS.startup
https://cis-vurs.gov.si/pls/vurs/W_VURS.startup
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VNOS PRIMERA BOLEZNI 

 

 

 

 

SKLOP BOLEZNI ŽIVALI  VSEBUJE 4 PODSKLOPE 

 

1. Zapisnik o pojavih bolezni (vnos primerov bolezni) 

2. Zapisnik o pojavih bolezni v klavnicah (vnos primerov bolezni v klavnici) 

3. Pregled pojavov bolezni (pregledovanje in iskanje vnosov) 

4. Phrhčflh h nhjakfe bhlezgf (priprava mesečnega, polletnega, letnega poročila o boleznih) 

 

 

 

 

 



Veterinarska uprava RS, Sektor za zdravstveno varstvo in zaščito živali |  5 

 

VNOS ZAPISNIKA O POJAVU BOLEZNI NEPOSREDNO IZ DIAGNOSTIČNIH PRE ISKAV 

Z 1. julijem 2012 je omogočen vnos zapisnikov o pojavu bolezni neposredno iz sklopa diagnostične preiskave 

(samo domače živali), pri vsakem EPI zapisniku, ki ima vrnjen pozitiven rezultat. 

Ko laboratorij NVI vrne pozitivne rezultate diagnostičnih preiskav v sistem EPI »diagnostične preiskave«, se 

zapisniki obarvajo z rdečo barvo. Sistem samostojno pošlje elektronsko sporočilo o pozitivnem rezultatu 

pristojnemu Območnemu uradu VURS. Uradni veterinar (UV) ta zapisnik pregleda in zaključi. Takrat se pod 

številko zapisnika prikaže vrstica za prijavo bolezni (glej slika :). 

Slika 1: Postopek formiranja vrstice za prijavo bolezni, kjer je laboratorij vrnil pozitivni rezultat diagnostične 

preiskave 

 

  

Kadar so na zapisniku EPI vrnjeni pozitivni rezultati za različne bolezni, se za vsako bolezen, kjer je rezultat 

pozitiven, pojavi vrstica za prijavo bolezni (slika 2). 

Slika 2: Primer zapisnika, kjer so vrnjeni pozitivni rezultati za različne bolezni 

 

Opozorilo* Dokler UV ne zaključi zapisnika, se vrstica za prijavo bolezni ne pojavi. V primeru, da ste prijavi 

bolezen z istimi podatki preko vnosa pojavov bolezni v sklopu Bolezni živali, se v trenutku, ko UV zaključi 

zapisnik, pod zapisnikom pokaže, da je bolezen že prijavljena (glej sliko 8). 

Ko se prikaže vrstica za vnos bolezni se mora uporabnik odločiti, ali je ta pozitivni rezultat preiskave potrditev 

bolezni ali ne. 

UV, keterfgarjf fg NVI nrfjakljajh bhlezgf k ikladj z dhlhčbamf nrakflgfka, kf jreja bhlezgf žfkalf. 

1. Pozitivni rezultat ne predstavlja primera oz. pojava bolezni 

V primeru, ko vrnjeni pozitivni rezultat ne predstavlja potrditve bolezni in bolezni ne boste prijavili, izberete gumb 

NE.  

 

Sistem vas opozori, da ne prijavljate bolezni in še enkrat zahteva potrditev. S pritiskom na gumb PREKLIČI se 

vrnete na prvo stan, z gumbom V REDU pa potrdite, da ne boste prijavili bolezni (slika 3). 
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Slika 3: Opozorilo, da ne želite prijaviti pojava bolezni 

 

Ko potrdite, vas sistem obvesti, da so podatki shranjeni. S klikom na gumb nazaj v spletnem iskalniku vas vrne na 

stran z zapisniki. V tem trenutku se še vedno vidi vrstica Prijavi bolezen z gumboma DA in NE. S klikom na 

katerega od teh vas bo sistem opozoril, da so bile spremembe že shranjene . 

Slika 4: Obvestilo v primeru, da ste se predhodno odločili, da ne boste prijavili pojava bolezni 

 

 

Ko boste naslednjič v diagnostičnih preiskavah poiskali isti zapisnik, gumbi za prijavo bolezni ne bodo več vidni. 

Slika 5: Vrstica po ponovnem pregledu zapisnika, pri katerem smo izbrali možnost, da ne prijavimo pojava 

bolezni 

 

OPOZORILO: V primeru, da niste prijavili bolezni in kasneje ugotovite, da gre za primer oz. pojav bolezni, jo 

lahko še vedno prijavite preko Vnos pojavov bolezni v sklopu Bolezni živali. 

2. Pozitivni rezultat predstavlja primer oziroma pojav bolezni 

V primeru, da pozitivni rezultat predstavlja primer bolezni, pritisnete gumb DA. Odpre se opozorilo, ki vas 

opozori, da prijavljate bolezen v skladu s Pravilnikom o boleznih živali (slika 6). 
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Slika 6: Opozorilo, da prijavljate bolezen v skladu s Pravilnikom o boleznih živali 

 

S pritiskom na gumb PREKLIČI se vrnete na prvo stan, z gumbom V REDU pa potrdite, da boste prijavili pojav 

bolezni. Sistem potem samostojno pripravi zapisnik o pojavu bolezni. Samodejno se iz EPI zapisnika iz 

diagnostičnih preiskav prepišejo podatki o: imetniku živali (ime priimek, naslov, GMID), veterinarski organizaciji, 

datumu vzorčenja, datumu zaključka preiskave, vrsti in kategoriji živali, številu živali (ki so imele pozitivno 

laboratorijsko preiskavo), seznamu živali (med primere izpiše identifikacijske številke živali, ki so imele pozitivni 

rezultat laboratorijske preiskave, med dovzetne pa vse živali, ki so bile na zapisniku) in številki EPI zapisnika (slika 

7). 

Slika 7: Primer samostojno pripravljenega zapisnika o pojavu bolezni 
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POMEMBNO! Če gre za primer bolezni s priloge 8 pravilnika, ki ureja bolezni živali, je potrebno poleg PRIMEROV 

izpolniti tudi vse ostale podrobnosti o številu dovzetnih, poginjenih, pokončanih in zaklanih živali. 

!!! POMEMBNO NUJNO OBVEZNO PREBERI !!! 

Kot prijavitelj bolezni morate izbrati eno izmed možnih VRST DIAGNOZE (nrazge kritfce ie ge nhiljžjjemh keč): 

1. klinični znaki in pozitivna laboratorijska preiskava – to možnost izberete vedno, kadar prijavljate dejanski pojav 

bolezni pri živali (klinično bolne živali). 

2. post mortem preiskava oz. pozitivna laboratorijska preiskava – ta možnost je namenjena za prijave bolezni v 

klavnicah in se izbere, ko UV v klavnici na podlagi patoanatomske preiskave in morebitne potrditvene 

laboratorijske preiskave prijavi pojav bolezni v klavnicah (SAMO ZA KLAVNICE). 

3. pozitivna laboratorijska preiskava (serologija) – to možnost izberete, ko pri živali prijavite samo prisotnost 

specifičnih protiteles, žival pa ni zbolela za boleznijo. 

OPOZORILO Podatki se lahko spreminjajo, kakor je določeno v splošnih navodilih o prijavi bolezni (glej poglavje 

»Zapisnik o pojavu bolezni« stran 9). Vendar je priporočljivo, da se spreminjajo samo podatki o seznamu živali 

(ker so ostali podatki identični kot v EPI zapisniku). 

Ko izberete vrsto diagnoze in se vsi podatki pravilni, kliknete na gumb SHRANI in kreira se poročilo o pojavih 

bolezni. 

Ko naslednjič v diagnostičnih preiskavah poiščete EPI zapisnik, se vam v primeru prijava bolezni pod številko EPI 

zapisnika pojavi vrstica, kjer piše Phjak »bhlezeg« (ilfka 8). 

Slika 8: Primer EPI zapisnika v diagnostičnih preiskavah, iz katerega je bil prijavljen pojav bolezni 

 

S klikom na POJAV se vam odpre poročilo o pojavu za prijavljeno bolezen (slika 9). 
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Slika 9: Poročilo o pojavu bolezni 
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ZAPISNIK O POJAVIH BOLEZNI  

Namenjen vnosu primerov bolezni, kadar za prijavo bolezni ne uporabljamo vnosa pojavov bolezni preko 

diagnostičnih preiskav  

S klikom na Zapisnik o pojavih bolezni se nam odprejo vnosna polja za vpis določenih podatkov. 

 

V šifrantu izberemo bolezen, ki jo prijavljamo. Vnos primerov bolezni živali je urejen glede na določene 

pristojnosti uporabnika.  

Nato imamo tri možnosti vnosa lokacije bolezni in sicer*  

- znana številka gospodarstva (KMG- MID, G-MID),  

- znan naslov (ni številke gospodarstva) ali  

- neznana lokacija (iskanje x,y koordinat).  

Podrobnosti za vnos lokacije glej v Osnovnih uporabniških navodilih za Dfagghitfčge nrefikake (https://cis-

vurs.gov.si/pls/vurs/W_VURS.startup). 

ORGANIZACIJA se izpiše sama s tem, ko se prijavimo v program (tisti organizaciji, kateri pripadamo). 

Vpis v polje OPOMBE je pomembno in potrebno takrat, kadar želimo nekaj poudariti, na nekaj opozoriti, oziroma 

želimo, da se določena zadeva, ki je pomembna, shrani. 

S klikom NADALJUJ nadaljujemo z vnosom, s klikom NOV ZAPIS, pa vse vnesene podatke izbrišemo in začnemo s 

ponovnim vnosom. 

https://cis-vurs.gov.si/pls/vurs/W_VURS.startup
https://cis-vurs.gov.si/pls/vurs/W_VURS.startup
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Vnesemo Datjm kzhrčegja, Datjm zakljjčka preiskave, Vrith žfkalf in Kategorijo. Polje Podrobnosti je že 

izpolnjeno- PRIMERI in ga ne spreminjamo. Nadaljujemo na desni strani. 

POMEMBNO! Če gre za primer bolezni s priloge 8 pravilnika, ki ureja bolezni živali, je potrebno poleg 

PRIMEROV izpolniti tudi vse ostale Podrobnosti 

 število dovzetnih, poginjenih, pokončanih in zaklanih. 

 

Z dvoklikom v polje Sezgam žfkalf se nam odprejo vrstice za vnos identifikacije živali (ušesna številka, čip, ime, 

…), oziroma pri govedu vse živali na gospodarstvu. Obkljukamo ali vpišemo zahtevane podatke, kliknemo IZBERI 

in v polju Sezgam žfkalf dobimo izpisane podatke. Število živali se nam avtomatično prenese v polje. V primeru, 

ko vnašamo pojav bolezni pri perutnini, čebelah in živalih iz akvakulture (ribe, školjke in raki), pod število živali 

vpišemo naslednje* perutnina – število jat, čebele – št. panjev in živali iz akvakulture – količina v kilogramih. 
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POMEMBNO! V primeru, ko gre za konja ali psa, ki imata :5 mestno identifikacijsko številko, prve tri 

številke zamenjamo s kodo države ( npr. 705 xxxxxxxx = SI), ki jo najdete v šifrantu kod držav na spletni 

strani med navodili za EPI program, ostale številke (od 4. naprej) pa vpišete v daljše polje. 

VRSTO DIAGNOZE izberemo glede na to ali prijavljamo serološki primer bolezni ali je žival klinično zbolela za 

določeno bolezen (glej stran 7 in 8) 

V kolikor je bila bolezen potrjena na podlagi odvzetega vzorca za katerega je bil kreiran Spremni dopis za analizo 

iz EPI programa (Dfagghitfčge nrefikake), to številko spremnega dopisa oziroma zapisnika vpišemo v polje ŠT. 

ZAPISNIKA, v nasprotnem primeru pa nas program samo opozori, da je nismo vpisali in lahko nadaljujemo z 

vnosom ( npr. hitri testi za ugotavljanje mikrosporije, oddaja vzorca v tujino, …). 
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S klikom DODAJ NA SEZNAM zaključimo konkreten vnos. Na seznamu se nam izpišejo vse vnesene podrobnosti. 

Le- te lahko Popravimo (nas postavi nazaj na stanje pred Dodaj na seznam in določene napake popravimo), ali  

pa kliknemo Brfſf, pri čemer nam vsa polja  (datumi, vrsta živali, podrobnosti,…) zbriše. 

 

V kolikor so vsi vneseni podatki pravilni, s klikom SHRANI dobimo Poročilo o pojavih bolezni s številko zapisa 

zadeve. 

Pred klikom SHRANI imamo še vedno možnost Popraviti ali narediti Nov zapis. 
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ZAPISNIK O POJAVIH BOLEZNI V KLAVNICAH  

 

Namenjen je vnosu uradnih veterinarjev v klavnicah, ostali imajo dostop zaklenjen. Vnos primera bolezni se začne 

z vnosom klavnice, oziroma se izpiše sama glede na pripadnost uradnega veterinarja OU VURS.  

Pri Vritf žfkalf se nam izpišejo samo tiste vrste, za katerih klanje je klavnica registrirana. Izberemo Vrith žfkalf in 

nadaljujemo enako kakor pri klasičnem vnosu primera bolezni. Pri VRSTI DIAGNOZE UV v klavnici izbere 

mhžghit nhit mhrtem nrefikaka hz nhzftfkga labhrathrfjika nrefikaka. 

V nadaljevanju je vnos podatkov podoben kot pri klasičnem vnosu, namesto Vrite žfkalf, je potrebno izbrati 

Bolezen v naboru bolezni, ki se jih ugotavlja v klavnici oziroma na klavni liniji.  

Z dvoklikom v Sezgam žfkalf izberemo žival pri kateri je bila ugotovljena bolezen, oziroma jo ročno vpišemo v 

prazna polja, ker je bila v tem času že odjavljena s kmetije in ni več prikazana na seznamu. 

Zaključimo kot pri klasičnem vnosu in dobimo Phrhčflh h nhjakj bhlezgf ter številko Zapisa.                      
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PREGLED POJAVOV BOLEZNI 

 

Podsklop Pregled pojavov bolezni je iskalnik, kjer z vpisom določenih zahtev, dobimo želene podatke. Iščemo 

lahko glede na ƀt. zanfia, po Organizaciji (če je to VA, vidi samo svoje podatke), po Klavnici,  po Lokaciji 

gospodarstva (OU VURS, UE, …), po ƀtekflkf ghinhdaritka (KMG - MID) in Imetniku, Datumu vnosa, Bolezni, … 

Opozorilo! Vsakič, ko želite dobiti nove podatke (novo iskanje), kliknite spodaj POČISTI, da vam počisti 

predhodno izbrane zahteve. V nasprotnem primeru se zgodi, da lahko dobite prazno stran.  
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 Pregled pojavov se izpiše v obliki seznama zaporednih vnosov. Dve vrstici enake barve predstavljajo en zapis.  

 

Za vpise, ki so bili vneseni do ;0. v mesecu za pretekli mesec, je do ;0. v tekočem mesecu poleg številke zapisa 

rdeči . Dokler je prikazan x se lahko take zapise zbriše in ponovno kreira (npr. ugotovljena napaka pri vnosu).  

S klikom na modro podčrtano št. Zapisa, pa dobimo prikazano Phrhčflh h nhjakj bhlezgf (podrobnosti). 
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POROČILO O POJAVIH BOLEZNI  

Podsklop je namenjen kreiranju mesečnega, večmesečnega ali letnega poročila o pojavu bolezni. 

VA in NVI ga lahko izdelajo samo zase, uradni veterinarji pa glede na izbiro različnih iskalnih pogojev (glede na 

posamezno Organizacijo, OU VURS, Občfgh, Čaihkgh hmejftek, po Bolezni in Vritf žfkalf,…). Pri kreiranju je 

potrebno upoštevati, da je vnos za pretekli mesec dovoljen do ;0. v tekočem mesecu. 

 


