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Veterinarska higienska služba, kije zadolženaza odvoz poginulih živali, je lani s slovenskih cest pobrala
tisoč petsto kosov povoženih domačĺh žĺvali in pet tisoč Petsto kosov povoŽene divjadi.
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i Knn| - Verjetro je že vďina
i bralcev kdaj nďetela na po-
i voženo Živď na cesti in se ob
i tem spľaševala, ďi ie kdo že
i obvestil službo, pristoino za
i odstranjevanje poginulih ŽĹ

i vďi. Ali pa ste morda Želeli
i sami poklicati, a niste vedeli,
i kaml Naiverjeüreje bi zadoš-
i čď ze klic na rrz, še bolje pa
i je takoj poklicati na dežumo
i številko Nacionalnegaveteri_
i narskega inŠtituta (NVI), ki v
i Sloveniji izvaja javĺro služlro
i veterinaľsko higienske sluŽ_
i be (VHS). Gorenjsko pokri-
i va enota NVI v Ljubljani, ki
i ie dosegljiva na deżurni šte_
:. vilhotl4Vg 353, so pojasni-
i li na Upravi RS za vamo hra-
i no, veteriľnrstvo in vaľstvo
i rastlin: Veteriĺuľski higienĹ
i kiso ádolženitako zaođvoz
i poginulihdomačih Živalikot
i ĺrdi ża diviad,'pri čemerpa je
i zalovce pomembno, da sHa-
i dno zlovskimipredpisi zabe-

i leäiovsako izgubo diviadi, ki
i se odštevaodlalote odvzema,
i soobtemopozorilina Lovski
i nĺęi Slovenije (LZS).

Rokiza odvoz poginulih
živali

odvoz živalskega trupla z
mesta pogina, usmrtitve ozi-
roma zbiľanja do vmesne-
ga obrata ali pľedelovalne-
ga obľata, Ęer se po potľe_
bi opravijo tudi obvezne di-
agnostične preiskave, moľa
veterinarska higienska služ_
ba oziroma pogodbeni iz-
vajalec ravnanja z živalski_
mi stranskimi pľodukti ka-
tegorije r in z odpeljati v 36
urah po pľijavi po$na (iz-
jemoma v 48 uĺah), v pole_
tnem času v z4 urah (izje-
morrra v 36 urah), v največji
poletni pripeki, ko zunanja
temperatuÍa presega ]o Sto_

pinj Celzija, pa je tľeba od-
voz opraviti v l8 urah (izje-
moma v 36 urah) po preje-
ti prijavi. V skladu s pĺavil_
nikom, ki uľeja to področje,
morajo veterinarski higíeni_
ki trupla żivali s cest in na_

selii prevzeti prednostno.

takoi po prijavi
ľoma usmrtitve. -j

voza krijejo imeĺrfü živali
s plačevaniem glgtgi.bin za
VHs' ki se plača ob vakcina-
ciji psov proti steklini in ob
izdaji veterinarskih spriče_
val. Ostale stroške zbirarlja
in odstranjevąnja poginulih
in usmrčenih Živali kriie dľ_
žavni pľoľaČun.

Lani sedem tisoč povozov

Zarudt povoza so veteri-
naľski higienfü 'lani pobrali
pribliŽno r5oo kosĺw doma-
čih Živali (psi, maČki) in prib-
liŽno 55oo kosov divjadi, so
razložili na veterinaľski upra-
vi. Po evidencah lovskega in-
formacijskega sistema Lis-
jak pa bilo v Sloveniji v zad-
njih desetih letih zabeleže-
nlhv3o8 povozovvseh žĹ
vďskih wst, o d téga je 7 6.7 o o
povozov diviadi. Povoze za-
ščitenih vrst diviadi v Lisjaku
beleŽijo posebej; v zadnjlh
desetih letih je bilo tako za-
beleŽenih tudi osem povozov
volka, enega risain sedemde-
s etih medvedov . rrZa G orenj -
sko ie v Lisjaku za zadnjih ro
let zabeleŽenih ro.oz3 povo-
zov vseh Živalskih wst oziro-
ma poęrečno ioo2 na lďo
in 999l povozov diviadi oá_
rorna povprečno 999 na le_

tĺö''Ti oodatki oa ne vkliułtr_

Število povožene srnjadi, ki najpogosteie zaide pľed avtomobil, se od leta zolo stalnb
zmanjšuie, a še vedno je vsak dan v povprďiu Potloženih med r5 in zo osebkov srnjadi,
navajaio loVđ. 1roto: corazd Kaveie

Odvozov vseh poginulih srnjadi, ki najpogosteje za-
in usmrčenih živali je sicer ide pred avtornobil, se šte_
velikoveč.Veterinaľskihigi- vilo povožene srnjadi od
enikisonamĺee śámovletu leta zoro stďno zmanjšu-
zo16 pobralikartz5 milijo- je. Izľedno dobri infoľma_
na živalskih trupelrazličnih cijski sistemi' ki jih je raz-
wst. Od tega je bilo rr.8r8 vila tudi LZS (sistem Lis-
govedi, r7.r3r telet, 15'855 jak), nam omogočajo, da
ovc in koz, ro3o konjev in lahkopodatkeopovozudiv.
oslov, 13.753 psov in mačk, jadi spľemljamo pľaktično
L3.o7o kurĺcev, 37.83o pĺa- vsak dan,<<-ie povedala.Ža-
šičev, 9rz5 diviadi različnih garieva. Med omilitvene oz.
vrst, ostalo paso različne ka_ odvľačalneukĺepe soditudi
tegorije perutnine. letošnja namestitev zvoč-

na

Število poľožene sľnjadi ni_

se v Sloveniji zmanjšuie 
se

Vlovskizveziobtemqgo- morajo vozniki zavedati, da
tavljajo, da število trkov vo- se lahko Živali na cesti poja_
zil z diýad1o v zadnjih de_ vijo Ęerkoli, tudi tam, kjer
setletjih narašča povsod po znalą za nevarnost ne sto-
svetu zaradi intenzirmega jijo. >odvračalni ukĺepi, ki
širjenia cestnega (deloma jiľ' inajajo upravljavci cest
tudiželezniškega)oĺrreŽia, in upravliavci lovišč, bodo
povečanja gostote prometa učinkoviti le, če bomo tuđi
in vedno večiih hítľosti vo_ voznfü prispevďi svoj de-
žnie,vzadnjemčasupatudi Ież, in sicer z odgovorno in
zarudiĺzjemnegapovečanja pľemišljeno važnjo,v kateľi
nemira v naravnem okolju, bomoupoštevďitudinajbolj
ki ga na primer povzĺoča- ogtožene udeleŽence v pľo_
ta nočno gobarjenje s sve- metnih nezgodah - prosto-
tilkami ter vožnja v narav_ žívečeżívali,<praviio'VLZS
nem okolju z motornimi vo- sicer svetujejo, da voznik ob
zili in kolesi. Slovenski lov_ rkuzdíviadjopokličecenter
ci in upravljavci cest si sicer za obveščanje l'lz a7i deźw-
na ľazlične načine pizade- nega veterinaĺskega higie-
vajo, da bi se število povo- nika'. >>Ząotovo je najslab_
Eerńh żivali zmanjšalo, kar še dati povoženo žival v pr-
iim v zaĺlniih lpfih hrái liŚ- +li"ěÄivia'łoaáĺaliĺ+i ołł oo'


