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Odvoz povoženih živali s cest in železnice

Spoštovani,
zaradi težav pri implementaciji odvoza povoženih prostoživečih živali s cest in železnic, je bila
sprejeta odločitev, da zagotovimo odvoz teh živali v okviru javne veterinarske službe, ki se
financira iz proračuna RS. V ta namen bomo zato v najkrajšem možnem času ustrezno dopolnili
in uskladili zakonodajo, ki ureja to področje.
V praksi to pomeni, da od petka 12. 8. 2022 dalje trupla povoženih prostoživečih živali, pri
katerih ne obstaja sum bolezni, zbira Veterinarsko higienska služba pri Nacionalnem
veterinarskem inštitutu (v nadaljevanju: NVI VHS). Glede prijave povoza in zbiranja tako veljajo
pravila, ki so veljala pred 1. 7. 2022, in sicer:


Povoz domačih in prostoživečih živali na cestah in železnicah lahko najditelj povožene
živali sporoči direktno na številko NVI VHS ali pa povoz prijavi na številko 112.
Regijski center za obveščanje nato glede:

odvoza trupla povožene živali kontaktira NVI VHS na spodnje telefonske številke
VHS enota
VHS Ljubljana in Kranj
VHS Novo mesto
VHS Nova Gorica
VHS Celje
VHS Maribor
VHS Murska Sobota


Telefon
01 4779 353
01 4779 828
01 4779 150
07 3325 801
05 3383 701
03 5451 031
02 7493 687
02 4613 150
02 5321 471

odvzema materialnega dokaza za potrebe evidentiranja izgub divjadi kontaktira
lokalno pristojnega upravljavca lovišča.



Kadar najditelj najde povoženega divjega prašiča najdbo vedno sporoči na številko
112, ki o tem obvesti Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v
nadaljevanju: uprava) ne glede na to, kdo je prijavitelj (lovec ali druga fizična oseba,
DARS, Policija ...). V ta namen je na upravi zagotovljena telefonska številka 01 300 13
59, ki je dosegljiva 24/7. Sodelavec uprave, ki je v stalni pripravljenosti, bo obvestil NVI
VHS, ki bo poskrbel za odvoz trupla in po potrebi kontaktiral prijavitelja. Obveščanje
Uprave s strani 112 je določeno v četrtem odstavku 15. člena Zakona o nujnih ukrepih
zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (ZNUAPK) (Uradni list RS, št. 200/2020).

Z dnem 12. 8. 2022 se preneha uporabljati protokol obveščanja,
podlagi dopisa številka U014-10/2022-33 z dne 1. 7. 2022.
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V vednost:
- Veterinarsko higienska služba, (Spela.Vidrih@vf.uni-lj.si, Matjaz.Ocepek@vf.uni-lj.si,
- Koto d.o.o. (matej.resnik@koto.si, rok.pustoslemšek@koto.si)
- MKGP, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Sektor za lovstvo, (saso.novinec@gov.si,
robert.rezonja@gov.si)
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za ohranjanje narave,
(gp.mop@gov.si, mateja.blazic@gov.si)
- Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, (irsko.mko@gov.si,
igor.simsic@gov.si)
- Lovska zveza Slovenije, (LZS@lovska-zveza.si, Bozo.Zakrajsek@lovska-zveza.si)
- Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, (gp.drsi@gov.si, gordana.grahek@gov.si,
karmen.praprotnik@gov.si)
- DARS, nataša.kovše@dars.si, damijan.jaklin@dars.si, janko.kernel@dars.si,
jana.vrhovnik@dars.si)
- Slovenske železnice, (vposta.infra@slo-zeleznice.si)
- Skupnost občin Slovenije, (info@skupnostobcin.si)
- Združenje občin Slovenije, (info@zdruzenjeobcin.si)
- Združenje mestnih občin Slovenije, (zmos@koper.si)

