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Številka: U06170 -  139/2023 - 1    

Datum:   27. februar 2023 

 

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju 

UVHVVR) izdaja po uradni dolžnosti na podlagi   1. odstavka 77. Zakona o veterinarskih merilih 

skladnosti - v nadaljevanju ZVMS (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – 

ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) v upravni zadevi ugotavljanja, preprečevanja in zatiranja 

aviarne influence, imetnikom dovzetnih živali (perutnine in ptic v ujetništvu), na območjih 

zaščitnega območja občine KOMENDA z naselji: Breg pri Komendi, Klanec, Komendska 

Dobrava, Nasovče, Podboršt pri Komendi, Potok pri Komendi ter na območjih naselij 

ogroženega območja: občine DOMŽALE z naselji: Homec Hudo, Kolovec, Nožice, Preserje 

pri Radomljah, Radomlje, Zgornje Jarše; občine KAMNIK z naselji: Bistričica, Brezje nad 

Kamnikom, Briše, Črna pri Kamniku, Godič, Jeranovo, Kamnik, Kamniška Bistrica, Klemenčevo, 

Košiše, Kregarjevo, Kršič, Laniše, Mekinje, Nevlje, Okroglo, Oševek, Podgorje, Podjelše, Potok 

v Črni, Rudnik pri Radomljah, Spodnje Stranje, Stahovica, Stolnik, Šmarca, Tučna, Tunjice, 

Tunjiška Mlaka, Vodice nad Kamnikom, Volčji Potok, Vrhpolje pri Kamniku, Zagorica nad 

Kamnikom, Zakal, Zduša, Zgornje Stranje, Županje Njive; občina KOMENDA z naselji: 

Gmajnica, Gora pri Komendi, Komenda, Križ, Mlaka, Moste, Poslovna cona Žeje pri Komendi, 

Suhadole, Žeje pri Komendi; občina MEDVODE z naselji: Dragočajna, Hraše, Moše, Smlednik, 

Valburga; občina MENGEŠ z naselji: Dobeno, Loka pri Mengšu, Mengeš, Topole; občina 

VODICE z naselji: Bukovica pri Vodicah, Dobruša, Dornice, Koseze, Polje pri Vodicah, Repnje, 

Selo pri Vodicah, Skaručna, Šinkov Turn, Torovo, Utik, Vesca, Vodice, Vojsko, Zapoge 

naslednjo   

 

O D L O Č B O 

 

 

1. Območje občine KOMENDA z naselji: Breg pri Komendi, Klanec, Komendska Dobrava, 

Nasovče, Podboršt pri Komendi, Potok pri Komendi se razglasi za zaščitno območje. 

 

2. Območje občine občine DOMŽALE z naselji: Homec Hudo, Kolovec, Nožice, Preserje 

pri Radomljah, Radomlje, Zgornje Jarše; občine KAMNIK z naselji: Bistričica, Brezje 

nad Kamnikom, Briše, Črna pri Kamniku, Godič, Jeranovo, Kamnik, Kamniška Bistrica, 

Klemenčevo, Košiše, Kregarjevo, Kršič, Laniše, Mekinje, Nevlje, Okroglo, Oševek, 

Podgorje, Podjelše, Potok v Črni, Rudnik pri Radomljah, Spodnje Stranje, Stahovica, 

Stolnik, Šmarca, Tučna, Tunjice, Tunjiška Mlaka, Vodice nad Kamnikom, Volčji Potok, 

Vrhpolje pri Kamniku, Zagorica nad Kamnikom, Zakal, Zduša, Zgornje Stranje, Županje 

Njive; občina KOMENDA z naselji: Gmajnica, Gora pri Komendi, Komenda, Križ, Mlaka, 

Moste, Poslovna cona Žeje pri Komendi, Suhadole, Žeje pri Komendi; občina 

MEDVODE z naselji: Dragočajna, Hraše, Moše, Smlednik, Valburga; občina MENGEŠ 

z naselji: Dobeno, Loka pri Mengšu, Mengeš, Topole; občina VODICE z naselji: 

Bukovica pri Vodicah, Dobruša, Dornice, Koseze, Polje pri Vodicah, Repnje, Selo pri 

Vodicah, Skaručna, Šinkov Turn, Torovo, Utik, Vesca, Vodice, Vojsko, Zapoge se 

razglasi za ogroženo območje. 
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3. Imetnikom dovzetnih živali (perutnine in ptic v ujetništvu) in občanom na območju z 

omejitvami (zaščitno in ogroženo območje), se odredijo naslednji ukrepi:  

 

a) prevoz živali preko območij z omejitvami se lahko v skladu s četrtim odstavkom 22. 

člena Uredbe 2020/687/EU izvaja po glavnih prometnicah, brez postankov ali 

raztovarjanja; 

b) vsako vzorčenje v objektih s pticami, ki ni namenjeno potrditvi ali izključitvi prisotnosti 

AI (letna odredba, pregledi gospodarstev), mora predhodno odobriti pristojni OU; 

c) omejitev prevozna sredstva za prevoz ptic in njihovih proizvodov, ki izvirajo z območij 

z omejitvami, morajo izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka 24. člena Uredbe 

2020/687/EU; razkuževanje se opravi pod nadzorom uradnega veterinarja oziroma ga 

opravi veterinarska organizacija s koncesijo za izvajanje DDD; potrdilo o opravljenem 

razkuževanju mora voznik prevoznega sredstva na zahtevo predložiti na vpogled 

uradnemu veterinarju oziroma drugi pooblaščeni osebi, ki preverja izpolnjevanje 

pogojev in izvajanje ukrepov na območju z omejitvami; 

č) ptice morajo biti nastanjene ločeno od drugih vrst živali, preprečen mora biti stik s 

prostoživečimi živalmi; 

d) izvajalci dejavnosti morajo nemudoma prijaviti vsako spremembo zdravstvenega 

stanja pri pticah, vključno s povečanim številom obolelih ali poginjenih živali, 

spremembah v proizvodnji (zmanjšana poraba vode in krme, padec nesnosti, 

razbarvanje jajčne lupine), veterinarski organizaciji oziroma pristojnemu Območnemu 

uradu UVHVVR (OU); 

e) postavitev razkuževalnih barier na vhodih in izhodih iz obrata oziroma zagotovitev 

drugih načinov dezinfekcije ob vstopu oziroma izstopu iz obrata oziroma na območje 

obrata; 

f) izvajanje biovarnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni, vključno z 

izvajanjem preoblačenja in preobuvanja ob vstopu in izstopu iz objektov s perutnino 

oziroma uporaba zaščitne obleke in obutve za enkratno uporabo, namestitev 

razkuževalnih barier na vhod v objekte, umivanje in razkuževanje rok; 

g) vodenje evidenc v obratu o: 

- vseh osebah in prevoznih sredstvih, ki vstopajo v obrat oziroma na območje obrata  

- pticah na gospodarstvu – št. in vrsta živali, št. in datum pogina; druge spremembe pri 

živalih (obolevnost, zmanjšana proizvodnja,...); 

h) prepoved obnove populacije pernate divjadi; 

i) prepoved zbiranja ptic - sejmov, razstav, tržnic in drugih zbiranj; 

j) cela trupla ali deli mrtvih ali usmrčenih ptic z območja z omejitvami NVI oziroma 

KOTO odpremijo v predelavo ali odstranjevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009 v 

objekt, odobren v ta namen na ozemlju Republike Slovenije. Trupla poginulih ptic z 

območja z omejitvami NVI zbira ločeno; 

k) v primeru premika trupel in delov mrtvih ali usmrčenih ptic iz prejšnje točke se lahko 

za premike uporabi komercialni dokument izpisan iz programa EPI Patologija, na 

katerem je opomba, da gre za ŽSP K1 ALI 2 z območja z omejitvami HPAI; 

l) živalske stranske proizvode, ki izvirajo iz ptic z območja z omejitvami in se 

premaknejo izven njega, spremlja veterinarsko spričevalo, ki ga izda uradni veterinar in 

v katerem je navedeno, da se živalski stranski proizvodi lahko premaknejo z območja z 

omejitvami pod pogoji, določenem v veterinarskem spričevalu iz Poglavja III Priloge VIII 

Uredbe 142/2011 EU. 

 

4. Na zaščitnem območju (3km) se v skladu z Uredbo 2020/687/EU odredijo oziroma 

izvajajo še naslednji ukrepi: 

a) prepoved premikov ptic in njihovih proizvodov znotraj območja, z in nanj; ne glede na 

to so po predhodni odobritvi pristojnega OU dovoljeni premiki: 

- pod pogoji iz 28. člena Uredbe 2020/687/EU in 
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- za namene zakola perutnine iz zaščitnega območja v skladu z 29. členom Uredbe 

2020/687/EU; najavo zakola mora izvajalec dejavnosti sporočiti pristojnemu OU 

najmanj 72 ur pred nameravanim zakolom; 

- perutnine pod pogoji iz 30. člena Uredbe 2020/687/EU; 

- za namene premikov svežega mesa, pridobljenega iz živali iz obratov na zaščitnem 

območju v skladu s 33. členom Uredbe 2020/687/EU; 

- za namene premikov jajc za prehrano ljudi v skladu s 34. členom Uredbe 

2020/687/EU; 

c) prepoved premikov gnoja, nastilja, uporabljene stelje iz zaščitnega območja, razen 

na odlagališče v skladu s 35. členom Uredbe 2020/687/EU po predhodni odobritvi 

pristojnega OU. 

 

5. Na ogroženem območju (10km) se v skladu z Uredbo 2020/687/EU poleg ukrepov iz 

4. točke teh sklepov odredijo oziroma izvajajo še naslednji ukrepi: 

a) prepoved premikov ptic in njihovih proizvodov znotraj območja, z in nanj; ne glede na 

to so po predhodni odobritvi pristojnega OU dovoljeni premiki: 

- pod pogoji iz 43. člena Uredbe 2020/687/EU in 

- za namene zakola perutnine iz ogroženega območja v skladu s 44. členom Uredbe 

2020/687/EU; 

- perutnine pod pogoji iz 46. člena Uredbe 2020/687/EU; 

- valilnih jajc pod pogoji iz 47. člena Uredbe 2020/687/EU; 

- za namene premikov svežega mesa, pridobljenega iz živali iz obratov na ogroženem 

območju v skladu z 49. členom Uredbe 2020/687/EU; 

- za namene premikov jajc za prehrano ljudi v skladu s 50. členom Uredbe 

2020/687/EU; 

b) prepoved premikov gnoja, nastilja, uporabljene stelje iz zaščitnega območja, razen 

na odlagališče v skladu z 51. členom Uredbe 2020/687/EU po predhodni odobritvi 

pristojnega OU. 

6. Odrejeni ukrepi veljajo do preklica. 

7. Stroški diagnostičnih preiskav za uradno potrditev ali ovržbo suma na bolezen se ne 

glede na rezultate preiskav, ter odškodnina za živali, ki so bile usmrčene zaradi 

zatiranja kužne bolezni plačajo iz proračuna R Slovenije, ostali stroški pa bremenijo 

zavezance. 

8. Pritožba zoper odločbo ne odloži izvršitve odrejenih ukrepov.                                                                                             

 

O b r a z l o ž i t e v  

 

UVHVVR Območni urad Ljubljana na podlagi sklepa Državnega središča za nadzor bolezni (v 

nadaljevanju DSNB) številka  U34405-130/2023/3 z dne 25.2.2023 v zvezi s potrditvijo aviarne 

influence podtipa H5N1 pri domači perutnini na območju občine Cerklje na Gorenjskem, izdaja 

odločbo z ukrepi za preprečevanje širjenja aviarne influence ter določa zaščitno območje, ki 

zajema posamezna naselja v občini Komenda ter določa ogroženo območje v občinah 

Domžale, Kamnik, Komenda, Medvode, Mengeš in Vodice, kar je v skladu z določili 21. člena 

Delegirane Uredbe 2020/687/EU z dne 17.12.2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 

Evropskega Parlamenta in sveta glede pravil za preprečevanje in obvladovanje nekaterih 

bolezni s seznama (v nadaljevanju Uredba). 

 

Zaradi zmanjšanja tveganja prenosa visoko patogene aviarne influence je DSNB s sklepom št. 

U34405-130/2023/3 z dne 25.2.2022 določilo nujne ukrepe na podlagi Delegirane uredbe 

2020/687/EU, v kateri so v poglavju II v 22. do 24. členu navedeni splošni ukrepi za 

obvladovanje bolezni na območju z omejitvami. V sled navedenega so sprejeti ukrepi, ki so 

odrejeni v točkah 1., 2., 3., 4. in 5. izreka te odločbe. Točke 3., 4. in 5. izreka te odločbe so v 
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skladu z določili 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 33., 34., 35., 43., 44., 46., 49., 50. in 51. člena 

Uredbe.  

 

Ker gre za ukrepe, ki se nanašajo na večje število oseb – imetnikov perutnine in ptic v ujetništvu 

znotraj določenega območja, se v skladu s 94. in 131. členom Zakona o splošnem upravnem 

postopku Uradni list RS, (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-

1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju ZUP) 

odločba vroča z javnim naznanilom na oglasno desko organa, ki jo je izdal ter na oglasnih 

deskah občin in na državnem portalu e-uprave. 

 

Uradni veterinar ima pristojnosti odrejati ukrepe v zvezi z kužnimi bolezni po določbi 4. točke 

četrtega odstavka 85. člena ZVMS. Upoštevaje določila 94. in 131. člena ZUP se izdaja odločba 

z javnim naznanilom na oglasni deski organa in na enotnem državnem portalu e-uprava. 

 

Pritožba zoper to odločbo ne zadrži izvršitve odrejenih ukrepov na podlagi 2. odstavka 92. člena 

ZVMS. 

 

Organ odloči o stroških postopka na podlagi drugega odstavka 9. člena Pravilnika o boleznih 

živali (Ur.l.RS, št. 81/07, 24/10) in v skladu s tretjim odstavkom 49. člena v povezavi s 45. in 46. 

členom Zakona o veterinarstvu (Ur.l.RS, št. 33/01, 45/04 – ZDZPKG, 62/04 – odl.US, 93/05 – 

ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) 

S tem je izrek odločbe utemeljen.  

 

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je po 22. členu Zakona o upravnih taksah ZUT (Uradni 

list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 

30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) takse prosta. 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, v roku 8 dni po prejemu odločbe. 

Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal (UVHVVR, OU 

Ljubljana, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana), ali po elektronski pošti z varnim elektronskim 

podpisom in priloži potrdilo o plačani upravni taksi v znesku 18,10 EUR po tarifni številki 2 ZUT. 

Upravno takso je potrebno nakazati na naslov: Upravne takse – državne, Dunajska cesta 22, 

1000 Ljubljana, na SI56 0110 01000315637, sklic 11 23370 – 7111002 – 93 - 01. 

 

 

                                                                                                                         Fabian Kos 

Direktor območnega urada 

Vročiti: 

1. Občina Domžale: vložišče@domzale.si 

2. Občina Kamnik: obcina@kamnik.si 

3. Občina Komenda: obcina@komenda.si 

4. Občina Medvode: obcina@medvode.si  

5.          Občina Mengeš:   menges@menges.si 

6.          Občina Vodice:    obcina@vodice.si 

7.          Oglasna deska organa OU Ljubljana 

 

V vednost: 

1. NVI, Enota Ljubljana, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana – osebno vročanje 

2. vet.dom@siol.net 

3. info@kvc.si 

4. diagnoza@siol.net 

5. DSNB,  GU UVHVVR – Dunajska 22, Ljubljana 
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