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PRIPOROČILA REJCEM IN UKREPI GLEDE AVIARNE INFLUENCE – »PTIČJE 

GRIPE« 
 
 
I. Priporočila rejcem: 

1. Zagotovite zdravstveno neoporečno pitno vodo in krmo za živali. 

2. Skrbite za primerne higienske razmere v objektih, kjer se redijo živali, v okolici 
objektov ter drugje, kjer se zadržujejo živali: 

• obleka, obutev; 

• umivanje in dezinfekcija rok; 

• omejitev števila oskrbovalcev. 

3. Omejujte nepotrebne stike ljudi ali drugih vrst perutnine in ptic z vašo jato. 

4. Spremljajte zdravstveno stanje vaše perutnine:  

• v primeru, ko opazite katere od kliničnih znakov, nemudoma pokličite 
veterinarja, ki je odgovoren za gospodarstvo. 

5. Čim bolj poskušajte omejiti dostop vaše perutnine do potokov, mlak ali drugega, kjer 
se zadržuje tudi divja vodna perutnina. 

6. Za proste reje perutnine:  

• če je le mogoče, zagotovite krmljenje in napajanje perutnine v zaprtih oziroma 
pokritih prostorih. 

 

II. Ukrepi v Republiki Sloveniji: 

Odločba Komisije št. 2005/734/ES objavljena v Uradnem listu EU 20. 10. 2005 z dopolnili iz 
odločbe 2005/745/ES, ki je bila objavljena v Uradnem listu EU 22. 10. 2005: 

1. Določitev območij z izrazitim tveganjem za prenos visoko patogene aviarne 
influence, ki jo povzroča virus influence A H5N1, s ptic, ki živijo v divjini, na 
perutnino in druge ptice v ujetništvu: 

- območje severovzhodne Slovenije, vzhodno od avtoceste od mejnega 
prehoda Šentilj, do odcepa Dramlje v smeri proti Ljubljani in od odcepa 



Dramlje po glavni cesti skozi Dole in Trnovec do Šentjurja in po glavni 
cesti od Šentjurja v smeri Rogaške Slatine do mejnega prehoda Dobovec, 

- območje jugozahodne Slovenije, zahodno od črte od mejnega prehoda 
Osp do glavne ceste Ljubljana - Koper in naprej proti Kubedu in Gračišču 
do mejnega prehoda Sočerga. 

 

 
 

2. Imetniki perutnine na zgoraj navedenih območjih morajo onemogočiti direkten 
in indirekten kontakt med domačo perutnino, na svojem gospodarstvu in 
prostoživečimi vrstami ptic, predvsem prostoživečimi vodnimi pticam; 

3. Posebno pozornost je potrebno nameniti preprečevanju kontaktov domačih rac 
in gosi s prostoživečimi pticami; 

4. Perutnino in ostale domače ptice, ki se redijo na prostem, je potrebno zapreti v 
hleve; možna so odstopanja, ki jih mora odobriti uradni veterinar VURS; 

5. Dodatni ukrepi za zmanjšanje tveganja skladno z odločbo Komisije 
2005/745/ES: 

• prepovedano je gojenje perutnine in drugih ptic, gojenih v ujetništvu, na 
prostem. Perutnino je potrebno zapreti v zaprte prostore, kot so hlevi, kurniki 
in podobno. VURS lahko dovoli gojenje perutnine na prostem, če se perutnina 
oskrbuje s krmo in vodo v zaprtih prostorih ali če je zagotovljeno krmljenje in 
napajanje na način, ki preprečuje divjim pticam dostop do krme in vode. 
Dovoljena je reja nojev, fazanov in prepelic na prostem, v kolikor imetnik 
izpolni zahteve glede krmljenja in napajanja ter preprečitve dostopa divjih ptic 
do krme in vode; 

• vodna zajetja na prostem, ki so za nekatere vrste perutnine potrebne zaradi 
dobrega počutja živali, morajo biti zaščitena na način, ki preprečuje dostop 
divjim pticam; 

• perutnino je prepovedano oskrbovati s vodo iz površinskih vodnih zajetij, do 
katerih imajo dostop divje ptice, če ni ta voda obdelana na način, ki zagotavlja 
uničenje virusa aviarne influence; 



• za vabo je prepovedano uporabljati ptice iz redov plojkokljunov 
(Anseriformes) in pobrežnikov (Charadriiformes), razen za privabljanje ptic z 
namenom odvzema vzorcev. 

6. Na celotnem območju Republike Slovenije je: 

- prepovedano zbiranje ptic – sejmi, razstave,… 

 

III. Zgodnji sistem obveščanja (za rejce perutnine): 

• zmanjšanje porabe hrane in vode, ki je večja od 20%; 

• padec nesnosti, ki je večji od 5% in traja več kot 2 dni; 

• mortalnost večja od 3% v enem tednu; 

• kakršnikoli klinični ali patoanatomski znaki, zaradi katerih bi se lahko 
posumilo na AI. 

1. Podatke je potrebno nemudoma sporočiti OU VURS v rednem delovnem času (od 
7.30 do 15.30 ure, ob petkih do 14.30 ure). 

2. Izven delovnega časa na številko 112, kjer dobite telefonsko številko dežurnega 
uradnega veterinarja OU. 
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