
PRILOGA IV 
 
Zahteve za poročila, ki jih je potrebno predložiti v skladu s tretjim odstavkom 9. člena 

tega pravilnika 
 

Poročilo iz tretjega odstavka 9. člena tega pravilnika mora vsebovati vsaj 
informacije iz te priloge. Deli od A do D se nanašajo na poročila o spremljanju, opravljenem v 
skladu s 4., 5. in 6. členom tega pravilnika. Del E se nanaša na poročila o spremljanju, 
opravljenem v skladu s 7. členom tega pravilnika. 

A) Ob uvedbi monitoringa je treba za vsako zoonozo in njenega povzročitelja 
opisati naslednje (kasneje se poroča samo v primeru sprememb): 

(a) sisteme spremljanja (strategija vzorčenja, pogostost vzorčenja, vrsta vzorca, 
opredelitev primera, uporabljene diagnostične metode); 

(b) program cepljenja in drugo preventivno ukrepanje; 
(c) mehanizem obvladovanja in, kadar je primerno, programe nadzora; 
(d) ukrepe v primeru pozitivnih rezultatov preiskave ali posameznih primerov; 
(e) sistem obveščanja; 
(f) zgodovino bolezni in/ali okužbe v državi. 
 
B) Vsako leto je treba opisati naslednje: 
(a) ustrezno populacijo dovzetnih živali (skupaj z datumom, na katerega se 

številke nanašajo): 
– število čred ali jat, 
– skupno število živali in 
– kadar je ustrezno, metode vzreje; 
(b) število in splošni opis laboratorijev in organizacij, vključenih v spremljanje. 
 
C) Vsako leto je treba opisati naslednje podrobnosti o vsakem povzročitelju 

zoonoz in pripadajočo vrsto podatkov skupaj z njihovimi posledicami: 
(a) spremembe v že opisanih sistemih; 
(b) spremembe v prej opisanih metodah; 
(c) rezultate preiskav in nadaljnjo tipizacijo ali druge metode karakterizacije v 

laboratorijih (za vsako kategorijo ločeno poročilo); 
(d) oceno trenutnega stanja, trende in vire okužbe; 
(e) pomen bolezni kot zoonoze; 
(f) pomen bolezni glede na število primerov pri ljudeh, kjer je vir okužbe človek, 

žival ali živilo; 
   (g) strategije nadzora, ki bi jih lahko uporabili, da bi preprečili ali čim 

bolj zmanjšali prenos povzročitelja zoonoze na ljudi; 
(h) po potrebi, vsak posebni ukrep, za katerega se odloči Republika Slovenija ali je 

predlagan v celotni Evropski uniji na podlagi najnovejšega stanja. 
 
D) Poročanje o rezultatih preiskav 
Rezultati se predložijo z navedbo števila preiskanih epidemioloških enot (jate, 

črede, vzorci, loti) in števila pozitivnih vzorcev v skladu z opredelitvijo primera. Po potrebi se 
rezultati predložijo na način, ki prikazuje geografsko porazdelitev zoonoze ali njenega 
povzročitelja. 

 
E) Za podatke o izbruhih, epidemijah in okužbah s povzročitelji zoonoz v živilih: 
(a) skupno število izbruhov v letu; 
(b) število smrti in bolezni pri ljudeh med temi izbruhi; 
(c) povzročitelje izbruhov, vključno s – kadar je to mogoče – serotipom ali drugim 

dokončnim opisom povzročiteljev. Kadar identifikacija povzročitelja ni mogoča, je treba za to 
navesti razlog; 

(d) živila, vpletena v izbruh in drugi potencialni prenašalci; 



(e) ugotovitev vrste in kraja, kjer je bilo inkriminirano živilo 
proizvedeno/kupljeno/pridobljeno/zaužito; 

(f) drugi dejavniki, ki prispevajo k okužbi, na primer pomanjkljiva higiena pri 
proizvodnji in prometu živil. 


