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Zaradi enotnega izvajanja 17. člena in v povezavi s tretjim in petim odstavkom 6. člena Zakona o veterinarskih
merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 in 23/13) ter tretjim odstavkom 21. člena Zakona o divjadi
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 in 17/08), izdaja Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin naslednje

OBVEZNO NAVODILO
o obvezni prijavi najdbe vsakega poginulega divjega prašiča ter o postopkih ob ugotovitvi sprememb
zdravstvenega stanja v populaciji divjih prašičev, na podlagi katerih bi lahko posumili na možno prisotnost
afriške prašičje kuge (APK)

A. PRIJAVA POGINOV DIVJIH PRAŠIČEV
I. Obvezna prijava najdbe poginulega divjega prašiča
1.
2.

3.

Lovec, ki v naravi najde poginulega divjega prašiča, mora o tem obvestiti Center za obveščanje na telefonsko
številko 112.
Informacija o najdbi poginulega divjega prašiča mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
a. ime in priimek prijavitelja ter kontaktni podatki;
b. lokacija (opis mesta, najbližji kraj, koordinate x, y);
c. kategorija najdene poginule živali;
č. morebitne vidne spremembe;
d. čas najdbe;
e. možnost dostopa do najdenega poginulega divjega prašiča (opis lokacije, dostopnih poti….).
Prijavitelj pogina, ki je podal prijavo preko telefona, mora v roku 24 ur podatke o prijavi najdbe poginulega
divjega prašiča posredovati tudi v pisni obliki na elektronski naslov Uprave za varno hrano, veterinarstvo in
varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava): gp.uvhvvr@gov.si ali po faksu na številko 01 300 13 57.

B. SUM NA PRISOTNOST AFRIŠKE PRAŠIČJE KUGE V POPULACIJI DIVJIH PRAŠIČEV
I. Spremembe zdravstvenega stanja v populaciji divjih prašičev
Lovec lahko na podlagi spodaj navedenih sprememb zdravstvenega stanja v populaciji divjih prašičev posumi na
prisotnost APK:
 najdba več poginulih divjih prašičev na določenem območju v kratkem časovnem obdobju;
 najdba poginjenega (ali več) divjega prašiča na območju, kjer je tveganje za pojav APK zaradi
epizootiološke situacije v sosednjih državah ali območjih, veliko (v skladu z opravljeno analizo tveganja);
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Priloga 1: Obrazec za prijavo suma
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NUJNO!
PRIJAVA SPREMEMB ZDRAVSTVENEGA STANJA V POPULACIJI DIVJIH
PRAŠIČEV (APK)
O spremembah zdravstvenega stanja je treba obvestiti DSNB po telefonu na številko 01 300 13 59 in poslati
prijavo po faksu: 01 300 13 57 ali na e-pošto: gp.uvhvvr@gov.si
Najditelj/uplenitelj
Lovska družina:
Ime in priimek:

Telefon:

Serijska št. talona:
Podatki o najdeni/uplenjeni živali
Datum in ura najdbe/odstrela:
Št. najdenih poginulih živali:
Ocena starosti/spol/teža:
Opis sprememb na najdeni poginuli/odstreljeni živali:

Podatki o lokaciji najdbe/odstrela
1. Občina:
2. LD/LPN:
3. Kraj oz. revir*:
4. Koordinate oz. kvadrant:

x

y

*če ni znana točna lokacija (hišna številka ali koordinate, je potrebno čimbolj natančno vpisati kraj
najdbe/odstrela – npr. kako se kraju reče »po domače«, najbližja hišna številka, kjer je to sprejemljivo,...)

