
  

 

Priloga 17 

 

KRITERIJI IN ZAHTEVE ZA NAČRT UKREPOV  

 

VURS zagotovi, da načrt ukrepov izpolnjuje naslednje zahteve: 

- obstoj zakonskih pooblastil za izvajanje načrta ukrepov ter omogočiti hitro in uspešno akcijo 

za izkoreninjenje bolezni;dostop do nujnih dodatnih sredstev, proračunskih sredstev in 

finančnih virov za pokritje vseh področij boja proti epidemiji SIP; 

- uvede se hierarhija pristojnosti in odgovornosti, ki zagotavlja hitro in učinkovito odločanje 

pri obvladovanju epidemije SIP;  

- v primeru izbruha generalni direktor VURS takoj ustanovi popolnoma funkcionalno DSNB, 

ki usklajuje izvajanje vseh odločitev; 

- na voljo morajo biti podrobni načrti, ki v primeru izbruha SIP v državi omogočijo takojšnjo 

pripravljenost za uvedbo LSNB, da izvaja ukrepe za obvladovanje bolezni ter varstvo okolja 

na lokalni ravni; 

- sodelovanje med DSNB, LSNB ter organi in telesi, pristojnimi za okolje, ki zagotavljajo 

ustrezno usklajevanje ukrepov v zvezi z veterinarskimi in okoljskimi vprašanji o varnosti 

okolja; 

- ustanovitev strokovne skupine, ki je v stalni pripravljenosti; če je potrebno, se strokovna 

skupina ustanovi v sodelovanju z drugimi državami članicami, za ohranjanje strokovnega 

znanja ter pomoč VURS pri kvalitetni pripravljenosti na bolezen; 

- zagotovitev primernih virov za hitro in učinkovito kampanjo, vključno z osebjem, opremo in 

laboratorijskimi zmogljivostmi; 

- na voljo mora biti posodobljen priročnik, kjer so podrobno, obsežno in praktično opisani vsi 

postopki, navodila in ukrepi nadzora, ki se uvedejo pri obvladovanju izbruha SIP; 

- na voljo morajo biti podrobni načrti za cepljenje v nujnih primerih; 

- osebje se mora redno udeleževati: 

a) usposabljanja za prepoznavanja kliničnih znakov, epizootiološkega poizvedovanja ter 

obvladovanja epizootij kužnih bolezni živali;  

b) simulacijskih vaj, ki se izvajajo: 

- dvakrat v obdobju petih let, pri čemer se prva vaja izvede najkasneje tretje leto po 

odobritvi načrta, ali 

- v obdobju petih let po učinkovitem obvladovanju in izkoreninjenju večje epizootije SIP, 

ali 

- se ena od dveh vaj iz prve alinee pod b) zamenja s simulacijsko vajo, ki se zahteva 

znotraj načrtov ukrepov za druge večje epizootije bolezni, za katere so dovzetne kopenske 

živali, ali 

- z odstopanjem pod b) in v skladu z ustreznimi določbami načrta ukrepov lahko Republika 

Slovenija glede na velikost populacije živali dovzetnih vrst aktivno sodeluje pri simulacijskih 

vajah v sosednjih državah in v tem primeru se vaje iz pripravljenosti izvajajo, kakor je 

predvideno v odstavku (g)(ii) Priloge VII k Direktivi 2001/89/ES v zvezi z vsemi živalmi iz 

vrst, dovzetnih za SIP;  

c) usposabljanja v komuniciranju za pripravo rednih kampanj osveščanja o bolezni za 

pristojno oblast, kmete in veterinarje; 

- načrt ukrepov mora biti pripravljen ob upoštevanju virov, potrebnih za obvladovanje 

velikega števila izbruhov, ki se pojavijo v kratkem časovnem obdobju in jih povzroči več 

antigensko različnih serotipov ali sevov, tudi za primer namerne sprostitve virusa SIP. 

 



  

 

- ne glede na veterinarske zahteve se načrt ukrepov pripravi tako, da se v primeru izbruha SIP 

vsakršno množično uničenje trupov poginulih živali in živalskih odpadkov izvaja tako, da ni 

ogroženo zdravje ljudi in ob uporabi postopkov ali metod, ki niso škodljivi za okolje, in zlasti: 

 s kar najmanjšim tveganjem za tla, zrak, vode in podtalnico, rastline in živali, 

 s kar najmanjšo obremenitvijo zaradi hrupa ali neprijetnih vonjev, 

 s kar najmanjšimi škodljivimi učinki za podeželje ali kraje posebnega pomena. 

- v načrtu morajo biti navedena ustrezna mesta in obrati za obdelavo ali odstranjevanje trupel 

poginulih živali in živalskih odpadkov v primeru izbruha; 

- redno obveščanje kmetov, prebivalcev na podeželju in splošne javnosti; prebivalci na 

prizadetih območjih morajo imeti možnost neposrednih stikov (med drugim prek telefonskih 

linij za pomoč uporabnikom) in obveščenosti prek nacionalnih in regionalnih medijev. 

 


