
  

Priloga 5 

 

PONOVNA NASELITEV NA GOSPODARSTVIH 

 

 

1. Splošna načela 

1.1 Živali se lahko ponovno naselijo na gospodarstvo najprej 21 dni po izvedenem 

zaključnem razkuževanju gospodarstva. 

1.2 Živali se lahko uhlevijo le pod naslednjimi pogoji: 

- živali ne smejo izvirati iz območij, v katerih so uvedene omejitve v zvezi z zdravstvenim 

varstvom živali zaradi SIP;  

- morebitno prisotnost virusa SIP pri živalih, namenjenih za ponovno naselitev, je potrebno 

pri govedu ali prašičih ugotoviti na podlagi kliničnih znakov, pri drugih živalih dovzetnih vrst 

pa z laboratorijskimi preiskavami, izvedenimi ob koncu obdobja opazovanja iz točke 1.3; 

- za zagotovitev primernega imunskega odgovora iz točke 1.2.2 pri živalih, namenjenih za 

ponovno naselitev, morajo živali: 

a) ali izvirati in prihajati iz gospodarstva, ki se nahaja znotraj območja s polmerom vsaj 10 km 

okrog gospodarstva, in v katerem vsaj 30 dni ni bilo nobenega izbruha SIP, ali  

b) so bile živali pregledane s testom za dokaz protiteles proti virusu SIP, opisanim v Prilogi 

13 in izvedenim na vzorcih, odvzetih pred uhlevljanjem živali na gospodarstvo ter so bili 

rezultati negativni.1.3 Ne glede na način reje na gospodarstvu mora biti ponovno uhlevljanje v 

skladu z naslednjimi postopki: 

- živali se uhlevijo v vse proizvodne enote in zgradbe na gospodarstvu;  

- v primeru, da gospodarstvo zajema več proizvodnih enot ali zgradb, ni potrebno hkratno 

uhlevljanje v vsako enoto ali zgradbo; nobena od živali dovzetnih vrst ne sme zapustiti 

gospodarstva, dokler ponovna naselitev živali v vseh proizvodnih enotah in poslopjih ni 

zaključena; 

- vsake tri dni v prvih 14 dneh po uhlevitvi živali mora biti opravljen klinični pregled;  

-  v obdobju med 15. in 28. dnem po uhlevitvi se klinični pregled opravi enkrat tedensko;  

-  ne prej kot 28 dni po zadnji uhlevitvi se opravi klinični pregled vseh živali ter se v skladu z 

zahtevami iz točke 2.2 Priloge 3 odvzamejo vzorci za dokaz prisotnosti protiteles proti virusu 

SIP. 

1.4  Ponovna naselitev živali je končana, ko so zaključeni ukrepi iz pete alinee točke 1.3. in so 

bili rezultati negativni. 

 

2. Razširitev ukrepov in odstopanja 

2.1 VURS lahko določi: 

- da se uporabijo kontrolne živali zlasti na gospodarstvih, ki jih je težko očistiti in razkužiti, 

kar še posebno velja za gospodarstva s prosto rejo. - dodatne zaščitne ukrepe in ukrepe 

nadzora v okviru ponovne naselitve živali. 

2.2 VURS lahko dovoli odstopanje od ukrepov, predvidenih v drugi do četrti alinei točke 1.3 

te priloge, če se ponovna naselitev živali izvaja 3 mesece po zadnjem izbruhu v območju s 

polmerom 10 km od središča na gospodarstvu, za katerega se zahteva ponovna naselitev. 

 

3. Ponovna naselitev živali v povezavi s cepljenjem v nujnih primerih 

3.1 Ponovna naselitev živali v območju cepljenja, uvedenem v skladu s 50. členom, se izvaja 

bodisi v skladu s točko 1 in 2 te priloge bodisi v skladu z drugim odstavkom ali točkami a), c) 

in č) četrtega odstavka 56. člena. 

3.2 VURSlahko dovoli ponovno naselitev cepljenih živali na gospodarstvih zunaj območja 

cepljenja, ko so bili zaključeni ukrepi iz 59. člena ter pod naslednjimi pogoji:  



  

- delež cepljenih živali, uporabljenih za ponovno naselitev, presega 75 % in v tem primeru, se 

najprej 28 dni po zadnji uhlevitvi živali dovzetnih vrst, naključno izbrane cepljene živali 

pregledajo s testom za dokaz prisotnosti protiteles proti nestrukturnim proteinom; za 

vzorčenje se uporabijo statistični parametri iz točke 2.2 Priloge3; za necepljene živali pa 

veljajo določbe iz prve točke, ali 

- delež cepljenih živali ne presega 75 % in v tem primeru se necepljene živali štejejo za 

kontrolne živali, in zanje veljajo določbe iz prve točke. 

 


