
  

Priloga 2 
 

PRIJAVLJANJE BOLEZNI IN DRUGE EPIZOOTIOLOŠKE INFORMACIJE V PRIMERU 
POTRDITVE SLINAVKE IN PARKLJEVKE 

 
 
1. V roku 24 ur od potrditve vsakega primarnega izbruha, primarnega primera pri divjih 

prašičih ali primera v klavnici ali na prevoznem sredstvu, mora VURS preko sistema 
prijavljanja živalskih bolezni (ADNS) sporočiti: 

a) datum prijave; 
b) čas prijave; 
c) ime bolezni in tip virusa; 
č) zaporedna številka izbruha; 
d) tip izbruha; 
e) referenčna številka izbruha, ki je povezan s tem izbruhom; 
f) območje in geografski položaj gospodarstva; 
g) druga območja pod omejitvami; 
h) datum postavitve suma bolezni; 
i) datum potrditve bolezni in metode, ki so bile uporabljene za potrditev; 
j) ocenjeni datum prve okužbe; 
k) izvor bolezni, če ga je mogoče ugotoviti; 
l) sprejete ukrepe za obvladovanje bolezni. 
2. V primeru primarnih izbruhov ali primerov v klavnicah ali na prevoznem sredstvu, mora 

VURS poleg podatkov iz prve točke posredovati še naslednje podatke: 
a) po kategorijah število živali dovzetnih vrst v izbruhu, v klavnici ali na prevoznem sredstvu; 
b) za vsako vrsto živali in kategorijo, število poginulih živali v izbruhu, v klavnici ali na 
prevoznem sredstvu; 
(c) za vsako kategorijo obolevnost ter število živali dovzetnih vrst, pri katerih je potrjena SIP;  
(č) število živali dovzetnih vrst, pokončanih v kraju izbruha, klavnici ali prevoznih sredstvih;  
(d) število predelanih in uničenih trupel;  
(e) oddaljenost izbruha od najbližjega gospodarstva, na katerem se redijo živali dovzetnih 
vrst;  
(f) če je SIP potrjena v klavnici ali na prevoznem sredstvu, lokacijo gospodarstva ali 
gospodarstev izvora okuženih živali ali trupov. 
3. V primeru sekundarnih izbruhov je treba podatke iz prve in druge točke, sporočiti v roku, ki 

je določen v 4. členu Direktive 82/894/EGS. 
4. VURS o izbruhu ali primeru SIP na gospodarstvu, v klavnici ali na prevoznem sredstvu v 

skladu s prvo, drugo in tretjo točko kar najhitreje pošlje Komisiji in drugim državam 
članicam pisno poročilo, ki vsebuje vsaj: 

(a) datum pokončanja ter predelave trupel živali dovzetnih vrst na gospodarstvu, v klavnici ali 
na prevoznem sredstvu;  
(b) rezultate preiskav, opravljenih na vzorcih, odvzetih ob pokončanju živali dovzetnih vrst; 
(c) v primeru odstopanja, ki je predvideno v 17. členu, število pokončanih in predelanih živali 
dovzetnih vrst, in če je primerno, število živali dovzetnih vrst, ki se pokončajo pozneje ter 
obdobje, določeno za zakol;  
(č) vse podatke v zvezi z verjetnim izvorom bolezni ali z izvorom bolezni, če je bil le-ta 
ugotovljen;  
(d) v primeru primarnega izbruha ali primera SIP v klavnici ali na prevoznem sredstvu, 
genotip virusa, ki je povzročil izbruh ali primer;  
(e) v primerih, kadar se živali dovzetnih vrst pokončajo na kontaktnih gospodarstvih, ali na 
gospodarstvih, kjer se redijo živali dovzetnih vrst, pri katerih obstaja sum na okužbo z 
virusom SIP, podatke o: 
- datumu pokončanja ter številu živali dovzetnih vrst iz vsake kategorije, pokončanih na 
vsakem gospodarstvu in v primerih, kadar se živali dovzetnih vrst na kontaktnih 
gospodarstvih ne pokončajo, razloge za tako odločitev,  



  

- epizootiološki povezavi med izbruhom ali primerom SIP ter vsakim kontaktnim 
gospodarstvom, ali o razlogih za postavitev suma na SIP na vsakem sumljivem 
gospodarstvu, 
- rezultatih laboratorijskih preiskav vzorcev, odvzetih od živali dovzetnih vrst na 
gospodarstvih ter ob pokončanju. 
5. Če iz katerega koli razloga sistem prijavljanja živalskih bolezni ADNS začasno ne deluje, 

se uporabijo druga komunikacijska sredstva. 


