SPREMNI OBRAZEC ZA POŠILJANJE LISIC (in drugih živali) V PREISKAVO NA STEKLINO
Uplenitelj /najditelj
LOVSKA DRUŽINA:
Ime in priimek:

Telefon:

Podatki o živali
Vrsta živali:

Datum odstrela / najdbe:


Poginjena/pokončana
Starost:

Uplenjena 

Manj kot eno leto 

Odstrel/najdba
(obkroži):

Več kot eno leto 

1.

Redni odstrel

2.

Odstrel, ker je bila bolna, se sumljivo obnašala

3.

Žival je bila povožena

4.

Žival je prišla v stik s psom
ugriz

5.

DA

NE

Žival je prišla v stik z drugo domačo živaljo; s katero:
ugriz

6.

DA

NE

Žival je prišla v stik s človekom
ugriz

7.

DA

NE

Drugo:

Lokacija najdbe /odstrela
1.

Redni odstrel:

LD:
Kraj oz. revir*:
Koordinate:

2.

X

Najdba poginjene/povožene/odstrel na dvorišču:

Y
LD:
Kraj oz. revir*:
Koordinate:

X

Y

* če ni znana točna lokacija (hišna številka ali koordinate, je treba čimbolj natančno vpisati kraj uplena oz. najdbe – npr.
kako se kraju reče »po domače«, najbližja hišna številka, kjer je to sprejemljivo,...)
Truplo lisice sem skupaj z izpolnjenim obrazcem dostavil na veterinarsko organizacijo/NVI:
Podpis lovca/najditelja:

Dne:

POTRDILO O PREVZEMU DIAGNOSTIČNEGA MATERIALA
(Izpolni veterinar ‐ vrniti lovcu/prinesitelju)
Veterinarska ambulanta:

Občina:

Št. protokola:

Datum sprejema:

Anamneza:

Žig

Podpis veterinarja:

OBRNI!



Postopek s truplom lisice
‐
‐
‐

‐

‐

Uplenjeno/najdeno truplo lisice je potrebno z rokavicami za enkratno uporabo položiti v PVC vrečko in
jo zavezati.
Žival (lisico) mora lovec oziroma najditelj skupaj z izpolnjenim spremnim dopisom v roku 24 ur dostaviti
na najbližjo veterinarsko organizacijo v PVC vrečki.
Truplo uplenjene lisice se lahko zamrzne le v primeru, da ni bila v stiku z drugo živaljo ali človekom.
Tako lisico lahko lovska družina dostavi na veterinarsko organizacijo najpozneje do petega dne v
mesecu, če je bila uplenjena/najdena pretekli mesec.
Veterinarska organizacija, ki sprejme lisico za preiskavo na steklino, mora prinesitelju izdati potrdilo o
prevzemu diagnostičnega materiala, ki je sestavni del Spremnega obrazca ‐ LISICE. S tem potrdilom
lovske organizacije uveljavljajo stroške, ki so jim priznani v skladu s pogodbo.
Vse veterinarske ambulante s koncesijo so dolžne sprejemati kadavre živali (lisic) za preiskave na
steklino in jih posredovati Nacionalnemu veterinarskemu inštitutu (VHS) za preiskavo na steklino.

Kontaktne osebe
‐

Veterinarska uprava Republike Slovenije: Jedrt MAURER WERNIG, gsm: 051 674 436

‐

Nacionalni veterinarski inštitut: Peter HOSTNIK, tel.: 01 477 91 78

