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Datum: 17. 8. 2021 
 
Vnos vzorčenja za preiskavo na trihinelo ter prijava pozitivnega rezultata 
 
Vnos vzorčenja na trihinelo v EPI poteka skladno z določili Obveznega navodila za izvajanje 
uradnega nadzora na področju trihinel št. U0070-22/2021 z dne 10. avgusta 2021.  
 
Postopek vnosa v EPI  

1. Kreiramo zapisnik v EPI DIAGNOSTIČNE PREISKAVE – Vnos ZOVT - splošni 

 
2. Vpišemo G-MID  

3. Pod Namen obkljukamo Po odredbi / Programi in s seznama izberemo Vzorčenje 

trihinela – 20XX 

 

 
4. Samodejno se nam izpolni Plačnik = LASTNIK ter bolezen = TRIHIN. 

5. S seznama je treba izbrati še VRSTO ŽIVALI; nadaljujemo z gumbom Shrani in nadaljuj. 
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6. V vnosni maski zapisnika izpolnimo zahtevane podatke: 

a. Datum vzorčenja 

b. Oznaka vzorca (npr. VZOREC 1 ali SI 1 - 200) 

c. Številko vzorca (EPI črtno kodo) 

d. Kategorijo 

e. Material (izbirate lahko med mišičnino/diafragmo; v opombah se obvezno 

navede vrsto matriksa, ki se pošilja v analizo) 

f. Št. živali – v polje se zabeleži število posameznih vzorcev v skupnem vzorcu 

 
 

 

*Starost in spol živali nista obvezen podatek (ni mogoče določiti zaradi skupnih 

vzorcev). 
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7. Pri zaključevanju izpolnimo polje s številom skupnih vzorcev (v tem primeru 2 – 

vzorcev je toliko, kot je črtnih kod) 

8. V OPOMBE vpišemo 8-mestno številko kodne vrečke  

 
9. Na koncu kliknemo na Shrani in zaključi zapisnik. Zaključen in shranjen zapisnik preide 

v stadij »Zaključen s strani VA« in se obarva zeleno  

10. Ko NVI sprejme vzorce, zapisnik preide v naslednji stadij, t.i. »NVI open«. Zapisnik se 

obarva turkizno 

11. Ko NVI vnese rezultate, nastopi stadij »Zaključen s strani NVI«. Vrstica se obarva 

modro 

12. Za dokončanje postopka v EPI uradni veterinar OU UVHVVR pregleda zapisnik in ga 

zaključi s klikom na okvirček »Zaključi«. Takrat zapisnik preide v 

stadij »Zaključen s strani VURS«. Vrstica se obarva vijolično 

13. V Poročilu o odvzemu vzorcev se vidi dodano število živali (ki predstavljajo posamezne 

vzorce) v skupnem vzorcu  
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Prijava bolezni 

V primeru pozitivnega rezultata vzorca na trihinelo se zapisniki obarvajo z rdečo barvo, ko NVI 

vnese pozitiven rezultat v sistem EPI.  

 
Sistem samodejno pošlje elektronsko sporočilo o pozitivnem rezultatu pristojnemu OU 

UVHVVR. Uradni veterinar zapisnik pregleda in zaključi s klikom na okvirček »Zaključi« (12. 

točka v poglavju Postopek vnosa v EPI). Takrat se pod številko zapisnika prikaže vrstica za 

prijavo bolezni. 

 
Dokler uradni veterinar ne zaključi zapisnika, se vrstica za prijavo bolezni ne pojavi. 

Sistem vas v primeru prijave pozitivnega rezultata opozori, da prijavljate bolezen v skladu s 

Pravilnikom o boleznih živali. 

 
Uradni veterinarji, veterinarji veterinarskih organizacij in NVI prijavljajo bolezni v skladu z 

določbami pravilnika, ki ureja bolezni živali. 

 

 

Namig: pri zaključevanju zapisnikov lahko uporabite tudi gumb »Označi zaključek vseh 

zapisnikov«, ki se nahaja spodaj levo na strani prikazanih zapisnikov. Tako ni treba zaključiti 

vsak zapisnik posebej.  

 
 


