
  

Priloga 18 

 

DEL A 

Ukrepi v primeru potrditve SIP pri divjadi 

 

(1) Po potrditvi primarnega primera SIP pri dovzetni divjadi, VURS za zmanjšanje širjenja 

bolezni takoj: 

(a) prijavi primarni primer v skladu s Prilogo 2;(b) generalni direktor VURS skliče DSNB, ki 

imenuje strokovno skupino, v kateri so veterinarji, lovci, biologi, specializirani za divjad, in 

epizootiologi. Strokovna skupina pomaga DSNB pri: 

- preučitvi epizootioloških razmer in opredelitvi območja, kjer je okužba prisotna, v skladu z 

določbami iz podtočke b) četrte točke dela B, 

- uvedbi ustreznih ukrepov na območju, kjer je okužba prisotna, poleg ukrepov pod c) in č) 

prvega odstavka; ti ukrepi lahko zajemajo začasno prekinitev lova in prepoved hranjenja 

divjadi; 

- pripravi načrta za izkoreninjenje bolezni, ki ga VURS predloži Komisiji v skladu z delom B; 

- preverjanju učinkovitosti ukrepov, sprejetih za izkoreninjenje SIP na območju, kjer je 

okužba prisotna;  

(c) na podlagi navodil DSNB, uradni veterinar na gospodarstvih znotraj območja, kjer je 

okužba prisotna, na katerih se redijo živali dovzetnih vrst, uvede uradni nadzor in odredi: 

- popis vseh vrst in kategorij živali dovzetnih vrst na vseh gospodarstvih; popis mora lastnik 

živali sproti posodabljati. Podatke v popisu mora lastnik na zahtevo predložiti in se lahko 

preverjajo ob vsakem inšpekcijskem pregledu. V primeru gospodarstev s prosto rejo, se prvi 

popis lahko pripravi na podlagi ocene, 

- se vse živali dovzetnih vrst na gospodarstvih znotraj območja, kjer je okužba prisotna, 

zadržijo v objektih ali drugje, kjer so izolirane od divjadi. Divjadi je treba preprečiti dostop do 

vseh snovi, ki bi lahko pozneje prišle v stik z dovzetnimi živalmi na gospodarstvih, 

- nobena dovzetna žival ne pride na gospodarstvo ali ga zapusti, razen kadar ob upoštevanju 

epizootioloških razmer, premike odobri VURS, 

- se na vhodih v objekte, v katerih so nastanjene živali dovzetnih vrst in na izhodih iz njih, 

kakor tudi ob vhodu na gospodarstvo in izhodu z njega, uporabljajo ustrezna razkužila, 

- vse osebe, ki so v stiku z divjadjo, izvajajo ustrezne higienske ukrepe za zmanjšanje 

tveganja širjenja virusa SIP, kar lahko zajema tudi začasno prepoved vstopa osebam, ki so v 

stiku z divjadjo, na gospodarstvo, na katerem se redijo živali dovzetnih vrst, 

- se vse poginule ali obolele živali dovzetnih vrst na gospodarstvu, ki kažejo znake SIP, 

pregledajo na prisotnost SIP, 

- se na gospodarstvo, na katerem se redijo živali dovzetnih vrst, ne vnašajo nobeni deli katere 

koli divjadi, ki je bila uplenjena ali je poginila, kakor tudi ne snovi ali oprema, ki bi lahko bile 

okužene z virusom SIP, 

- se iz območja, kjer je okužba prisotna, za namene trgovine med državami članicami 

Skupnosti ne izvajajo premiki živali dovzetnih vrst, njihovega semena, zarodkov ali jajčnih 

celic. 

(č) vso divjad, ki je bila uplenjena ali je poginila znotraj območja, kjer je okužba prisotna, 

pregleda uradni veterinar; na podlagi opravljenih preiskav VURS uradno izključi ali potrdi 

primer SIP v skladu z opredelitvijo izbruha iz Priloge 1. Trupla vse divjadi, pri kateri je bila 

ugotovljena SIP, se predelajo pod uradnim nadzorom. V primeru negativnega  rezultata se 

izvedejo ukrepi iz druge točke 11. člena Direktive 92/45/EGS.  Deli, ki niso namenjeni za 

prehrano ljudi, se predelajo pod uradnim nadzorom;  

 



  

d) izolat virusa SIP se pregleda po laboratorijskem postopku, ki se zahteva za genotipizacijo 

virusa in njegovo antigensko karakterizacijo glede na obstoječe seve cepiv. 

(2) V primeru pojava SIP pri divjadi na območju, ki je v neposredni bližini ozemlja sosednje 

države članice, VURS pri uvedbi ukrepov za obvladovanje bolezni.sodeluje s pristojnim 

organom sosednje države. 

(3) Z odstopanjem od določb iz prvega odstavka dela A lahko Komisija v primeru, da pride do 

pojava SIP pri divjadi na območju Republike Slovenije, na katerem zaradi ekstenzivne reje 

dovzetnih domačih živali ni mogoče izvajati nekaterih določb iz prvega odstavka dela A, 

sprejme posebne ukrepe  v skladu s postopkom, ki je določen v tretjem odstavku 89. člena 

Direktive Sveta 2003/85/ES.   

 

DEL B 

Načrt za izkoreninjenje SIP pri divjadi 

 

(1) Ne glede na ukrepe predpisane v delu A, mora VURS v 90 dneh po potrditvi primarnega 

primera SIP pri divjadi predložiti Komisiji pisni načrt ukrepov, uvedenih za izkoreninjenje 

bolezni na območju, kjer je okužba prisotna, in ukrepov na gospodarstvih na tem območju. 

(2) Načrt ukrepov, po potrebi spremenjen, odobri Komisija v skladu s postopkom, ki je 

določen v tretjem odstavku 89. člena Direktive Sveta 2003/85/ES. Načrt se lahko z 

upoštevanjem najnovejših razmer pozneje spreminja ali dopolnjuje. 

Če so omenjene spremembe v zvezi s ponovno opredelitvijo območja, kjer je okužba prisotna, 

mora VURS o tem takoj obvestiti Komisijo in pristojne organe drugih držav članic. 

Če so spremembe v zvezi z drugimi določbami načrta, predloži VURS Komisiji spremenjen 

načrt v pregled in morebitno odobritev v skladu s postopkom, ki je določen v tretjem odstavku 

89. člena Direktive Sveta 2003/85/ES.  

(3) Ko so ukrepi iz prvega odstavka dela B, predvideni v načrtu ukrepov odobreni, zamenjajo 

začetne ukrepe, predpisane v delu A; veljati začnejo z dnem, ki se določi ob njihovi odobritvi. 

(4) Načrt iz prve točke mora vsebovati podatke o: 

a) rezultatih epizootioloških poizvedb in kontrolnih pregledov, izvedenih v skladu z delom A 

ter o geografski razširjenosti bolezni;  

b) opredeljenem območju, kjer je okužba prisotna; pri opredelitvi območja, kjer je okužba 

prisotna, mora VURS upoštevati: 

- rezultate opravljenih epizootioloških poizvedb ter geografsko razširjenost bolezni; 

- populacijo divjadi v območju, 

-  večje naravne ali umetne ovire za premike divjadi.c) organizaciji tesnega sodelovanja med 

biologi, specializiranimi za divjad, lovci, lovskimi organizacijami, službami za zaščito divjadi 

in veterinarskimi službami (zdravstveno varstvo živali in javno zdravstvo);  

č) obveščevalni kampanji, ki se uvede za osveščanje lovcev o ukrepih, ki jih morajo izvajati 

znotraj načrta za izkoreninjenje bolezni;  

d) posebnih prizadevanjih za ugotavljanje, koliko divjadi se zadržuje na posameznih krajih in 

so v delnem stiku z drugo divjadjo znotraj območja, kjer je okužba prisotna ter v njegovi 

okolici;  

e) približnem številu divjadi pod d) in o njihovem obsegu znotraj območja, kjer je okužba 

prisotna ter v njegovi okolici;  

f) posebnih prizadevanjih za ugotavljanje obsega okužbe pri divjadi s preiskavami uplenjenih 

ali poginulih živali in z laboratorijskimi preiskavami, vključno z epizootiološkimi 

preiskavami po starostnih kategorijah;  

g) ukrepih, uvedenih za zmanjšanje širjenja bolezni zaradi premikov divjadi in/ali stika med 

divjadjo; ti ukrepi lahko zajemajo tudi prepoved lova;  



  

h) ukrepih, uvedenih za zmanjšanje populacije divjadi in zlasti mladih živali iz dovzetnih vrst 

v populaciji;  

i) zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati lovci, da se prepreči širjenje bolezni;  

j) metodi odstranjevanja divjadi, ki je poginila ali bila uplenjena, zasnovani na: 

- predelavi pod uradnim nadzorom, ali 

- inšpekcijskem pregledu, ki ga opravi uradni veterinar in laboratorijskih preiskavah, 

predvidenih za diagnostiko SIP in diferencialno diagnostiko drugih vezikularnih bolezni. 

Trupla vse divjadi, pri kateri je bila ugotovljena SIP, je treba predelati pod uradnim 

nadzorom. V primeru negativnih rezultatov izvede VURS ukrepe iz druge točke 11. člena 

Direktive 92/45/EGS. Deli, ki niso namenjeni za prehrano ljudi, se predelajo pod uradnim 

nadzorom;  

k) epizootiološki poizvedbi, ki se izvede za vsako dovzetno divjad, bodisi uplenjeno ali 

poginulo. Ta poizvedba mora zajemati vnos podatkov v poseben vprašalnik o: 

- geografskem območju, v katerem je žival poginila ali bila uplenjena, 

- dnevu najdbe poginule ali uplenjene živali, 

- osebi, ki je žival našla ali uplenila, 

- starosti in spolu živali, 

- če je bila žival uplenjena: znakih pred uplenitvijo, 

- če je žival poginila: stanju trupla, 

- laboratorijskih ugotovitvah;  

l) programih nadzora in preventivnih ukrepih na gospodarstvih, na katerih se redijo živali 

dovzetnih vrst in se nahajajo na območju, kjer je okužba prisotna ter po potrebi v njegovi 

okolici, vključno s prevozom in premiki živali dovzetnih vrst znotraj območja, iz območja in 

vanj; ti ukrepi morajo zajemati vsaj prepoved premikov živali dovzetnih vrst, njihovega 

semena, zarodkov ali jajčnih celic za namene trgovine med državami članicami Skupnosti;  

m) drugih kriterijih, ki veljajo za prenehanje ukrepov za izkoreninjenje bolezni na območju, 

kjer je okužba prisotna, in ukrepov na gospodarstvih znotraj območja;  

n) organu, pristojnem za nadzor in usklajevanje med službami, odgovornimi za izvajanje 

načrta;   

o) sistemu, uvedenem za to, da lahko strokovna skupina, imenovana v skladu s točko b) 

prvega odstavka iz dela A, redno preverja rezultate načrta za izkoreninjenje bolezni;  

p) ukrepih za monitoring, ki se uvedejo po vsaj 12 mesecih od zadnjega potrjenega primera 

SIP pri divjadi na območju, kjer je okužba prisotna; ti ukrepi ostanejo v veljavi vsaj 12 

mesecev in morajo zajemati vsaj ukrepe, ki so bili že uvedeni v skladu s točkami f), j) in k). 

(5) VURS mora vsakih 6 mesecev Komisiji in drugim državam članicam predložiti poročilo o 

epizootiološkem stanju na območju kjer je okužba prisotna ter rezultatih načrta za 

izkoreninjenje bolezni. 

(6) Podrobnejša pravila o uvedbi načrta za izkoreninjenje SIP pri prostoživečih živalih se 

sprejmejo v skladu s postopkom, ki je določen v tretjem odstavku 89. člena Direktive Sveta 

2003/85/ES.  


