
 

PRILOGA 2 

 
 

EPIZOOTIOLOŠKA POIZVEDBA 
  
Veterinarska organizacija s koncesijo: 
  
  
Odobreni veterinar: 
  
  
Bolezen: 
Datum postavljenega suma na bolezen: 
Datum potrditve bolezni: 
  
  
Ime in priimek ter naslov skrbnika živali: 
  
Velikost gospodarstva (ha):  
Kartografska referenca: 
====================================================================== 
Po navodilu DSNB je bila predpisana zapora gospodarstva dne__________________ 
  
 
Število in kategorizacija živali na gospodarstvu 
  

  Hlev 1  Hlev 2  Hlev 3  dvorišče  pašniki  drugo  

Biki              

Pitanci              

Krave              

Telice              

Teleta              

ovce/ovni              

koze/kozli              

plemenski 
prašiči  

            

Prašiči              

Kopitarji              

Perutnina              

Psi              

Mačke              

Drugo              

 
 
 
 
 
 



 

Število in kategorizacija okuženih živali na gospodarstvu 
  
      Hlev 1 

Vrsta  Dovzetnih  Okuženih  Poginulih  Usmrčenih  Zaklanih  

            

            

            

  
Hlev 2  

Vrsta  Dovzetnih  Okuženih  Poginulih  Usmrčenih  Zaklanih  

            

            

            

  
Hlev 3  

Vrsta  Dovzetnih  Okuženih  Poginulih  Usmrčenih  Zaklanih  

            

            

            

  
Pašnik  

Vrsta  Dovzetnih  Okuženih  Poginulih  Usmrčenih  Zaklanih  

            

            

            

  
Drugo  

Vrsta  Dovzetnih  Okuženih  Poginulih  Usmrčenih  Zaklanih  

            

            

            

  
 
 

Pri katerih živalih in kdaj so se pojavile prve bolezenske 
spremembe (opis) 

  

 

Vzorci so/niso bili poslani na NVI  
Kdaj in kdo jih je odvzel  
Kdaj in kdo jih je dostavil 

  

Ali poteka preko gospodarstva javna pot, cesta, 
avtocesta, potok, reka ipd. (opis) 

  

 

Ali se gospodarstvo nahaja ob cesti, reki, železnici, 
potoku, vodnem zajetju ipd. (opis) 

 

  



 

OSEMENJEVANJE ŽIVALI 
Osemenjevanje  
- katera veterinarska ambulanta  
- ime in priimek osemenjevalca  
- izvor semena  
- kraji, kjer osemenjuje ista oseba  
- katere vrste živali 

  

NARAVNI PRIPUST 
- imena in številke plemenjakov  
- lastniki plemenjakov  
- plemenjaki se nahajajo 

  

MLEKO 
- dnevna količina  
- zbiranje (pot)  
- uporaba mleka (oddaja)  
- mlečni izdelki 

  

VODA 
Preskrba z vodo za živali, Ijudi (opis) 

  

GNOJ, GNOJNICAIN GNOJEVKA 
(ustrezno obkroži) 
  
-  način zbiranja (opis)  
1 gnoj  
2 gnojnica  
3 gnojevka 
 
- način odstranjevanja (kdaj, kam, koliko, kako)  
1 gnoj  
2 gnojnica  
3 gnojevka 
 

 

KRMA IN STELJA 
- katera vrsta krme/stelje se uporablja 
- kje je skladiščena (za vsako vrsto) 
- kje je bila pridelana 
- ali je bila pripeljana na okuženo območje v 

zadnjih___ dni (čas najdaljše inkubacije za 
bolezen), pred pojavom prvih kliničnih znakov 
bolezni 

- kdaj in koliko 
- s kakšnim prevoznim sredstvom 
- od kod 
- ali se je uporabila (za katere živali) 
- kje je skladiščena 

  

Način odstranjevanja gospodinjskih odpadkov 
 
 
 

  



 

 

Ali uporabljajo ODPADKE ali OSTANKE HRANE ZA 
KRMLJENJE 
(za katere živali, izvor odpadkov/ostankov, 
prekuhavanje) 

  

OSEBE, Kl OSKRBUJEJO ŽIVALI 
ime in priimek  
naslov  
dela, ki jih je/jih opravlja 
   
ime in priimek  
naslov  
dela, ki jih je/jih opravlja 
   
ime in priimek  
naslov  
dela, ki jih je/jih opravlja                                  

  

GIBANJE ŽIVALI 
Prihod  
- datum prevoza  
- vrsta in število živali, identifikacijska številka živali  
- številke zdravstvenih spričeval  
- prevozno sredstvo, voznik prevoznega sredstva  
- od kod so bile živali prepeljane 
Odhod 
- datum prevoza 
- vrsta in število živali, identifikacijska številka 
- številke zdravstvenih spričeval 
- prevozno sredstvo, voznik prevoznega sredstva 
- kam so bile živali prepeljane 
(opis vseh premikov živali v času___ dni (najdaljša 
inkubacijska doba za bolezen) pred pojavom prvih 
kliničnih znakov bolezni) 

  



 

GIBANJE LJUDI na gospodarstvo 
- datum  
- namen obiska  
- ime in priimek osebe, naslov  
- stik z živalmi  
- način prihoda  
 
- datum  
- namen obiska  
- ime in priimek osebe, naslov  
- stik z živalmi  
- način prihoda  
 
- datum  
- namen obiska  
- ime in priimek osebe, naslov  
- stik z živalmi  
- način prihoda iz gospodarstva 
 
- ime osebe  
- obisk sejma, razstave...(kje in kdaj)  
- obisk drugega gospodarstva (katerega in kdaj)  
- stik z živalmi  
- način odhoda  
 
- ime osebe  
- obisk sejma, razstave...(kje in kdaj)  
- obisk drugega gospodarstva (katerega in kdaj)  
- stik z živalmi  
- način odhoda  
 
- ime osebe  
- obisk sejma, razstave...(kje in kdaj)  
- obisk drugega gospodarstva (katerega in kdaj)  
- stik z živalmi,način odhoda 

  

PREDMETI, ORODJA, STROJI IN NAPRAVE, 
s katerimi bi se lahko prenesla okužba in so bili:  
- odpeljani/odnešeni  
- pripeljani/prinešeni (kateri, kdaj, prevozno 

sredstvo, kam, kdo...) 

  

ŽIVILA ŽIVALSKEGA IZVORA, s katerimi bi se lahko 
prenesla okužba in so bili:  
- odpeljani/odnešeni  
- pripeljani/prinešeni (kateri, kdaj, prevozno 

sredstvo, kam, kdo...) 

  

VEKTORJI BOLEZNI 
(klopi) opis 

  

DERATIZACIJA 
(kdaj je bila zadnja, kdo in s kakšnim sredstvom jo je 
opravil) 

  



 

SMETIŠČA, ki se nahajajo v bližini (kraj, oddaljenost...)   

PODATKI O DRUGIH GOSPODARSTVIH, Kl SO 
LAST ISTE OSEBE (naslov, število in vrsta živali, 
oddaljenost, kdo oskrbuje živali...) 

  

MEJNA GOSPODARSTVA (naslovi)   

 

 

VZREJNA, OSEMENJEVALNA SREDIŠČA V BLIŽINI 
OKUŽENEGA GOSPODARSTVA 

  

V BLIŽINI GOSPODARSTVA JE: klavnica, mlekarna, 
predelovalni obrat, večja reja drugih živali, obora za 
divje živali, mrhovišča, drugo... (naslovi in opis) 

  

SKICA GOSPODARSTVAIN RAZPOREDITEV ŽIVALI 

 

Datum:  Podpis in žig odobrenega 
veterinarja: Ura:  

 MP  
 


