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Ni cepiva in ni zdravila s katerim bi zaščitili prašiče 
pred okužbo z virusom APK

Preprečiti vnos virusa 
v rejo prašičev

Preprečiti/omejiti širjenje virusa

PREVENTIVNI UKREPI UKREPI ZA NADZOR BOLEZNI
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• Biovarnost (fizična ločitev črede, 
razkuževalne bariere, izvor novih živali, 
čiščenje in razkuževanje opreme, 
pribora, omejitev obiskov, prepoved 
krmljenja pomij, …)

• Sistem zgodnjega odkrivanja in hitro 
obveščanje

• Komercialne reje prašičev

• Dvoriščne reje (backyard) – VELIKO 
TVEGANJE!

Preventivni ukrepi
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Zakonodaja

– Direktiva 2002/60/ES (osnova za kontrolne ukrepe ob 
pojavi APK)

– Odločba Komisije 2003/422/ES (diagnostični priročnik)
– Izvedbena Odločba Komisije 2014/709/EU (regionalizacija)

– ZVMS, ZVet
– Pravilnik o boleznih živali
– Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in 

zatiranje APK
– Načrt ukrepov ob pojavu APK
– Pravilnik o odškodninah v veterinarstvu



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

UPRAVA RS ZA VARNO HRANO,
VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN

  Minister   

     

     

     

  
Generalni direktor 

UVHVVR 
  

     

     

     

Strokovna skupina 
za afriško prašičjo 

kugo (APK) 
 

Državno središče za 
nadzor bolezni (DSNB) 

 
Nacionalni 

veterinarski inštitut 
(NVI) 

     

     

     

  

Območni urad UVHVVR 

Lokalno središče za nadzor 
bolezni (LSNB) 

 Veterinarske 
organizacije 

 



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

UPRAVA RS ZA VARNO HRANO,
VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN

Ukrepi za preprečevanje širjenja in zatiranje

• Gospodarstva:

– Ukrepi ob sumu

– Ukrepi po potrditvi

• Območja z omejitvami

Vir: Internet
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Gospodarstvo - sum

• zapora gospodarstva

• popis vseh živali na gospodarstvu

• prepoved premikov z/na sumljivo gospodarstvo (prašiči, 
meso, izdelki, seme, jajčeca, krma, itd.)

• prepoved gibanja oseb in prevoznih sredstev z/na sumljivo 
gospodarstvo

• postavitev razkuževalnih barier

• odvzem vzorcev za laboratorijske preiskave vzorcev (trupla 
poginulih živali in kri sumljivih živali)

• epizootiološka poizvedba

• neškodljivo uničenje trupel

Vir: Internet
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Gospodarstvo - sum

• znotraj območja z visoko gostoto prašičev

- pokončanje prašičev (lahko le sumljive živali)

- po pokončanju odvzem vzorcev za potrditev oziroma 
izključitev bolezni

• začasno območje nadzora

- okrog sumljivega gospodarstva

- ukrepi ob sumu

• ukrepi trajajo do izključitve suma oziroma potrditve 
bolezni
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Gospodarstvo – ukrepi po potrditvi bolezni

• pokončanje vseh prašičev na okuženem 
gospodarstvu

• odvzem vzorcev, da se ugotovi način 
vnosa v rejo in čas trajanja okužbe

• neškodljivo uničenje in odstranitev 
trupel, mesa, semena, jajčec in zarodkov

• prepoved prometa z živalmi, živili, 
surovinami, krmo, itd.

• obdelava snovi in odpadkov na način, da 
se zagotovi uničenje virusa

• uničenje materialov za enkratno uporabo

• epizootiološka poizvedba

• čiščenje, dezinfekcija in dezinsekcija
Vir: Internet

Vir: Internet
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Ukrepi po potrditvi bolezni - odstopanja

• potrditev bolezni v ZOO, laboratoriju, ograjenem območju, kjer 
so prašiči nastanjeni v znanstvene namene, namene ohranjanja 
vrste ali redkih pasem:
- odstop od pokončanja živali in uničenja genetskega materiala

• gospodarstvo, sestavljeno iz več proizvodnih enot
- odstop od pokončanja zdravih živali v neokuženih enotah, da se 

dokonča pitanje

• kontaktna gospodarstva
- ukrepi ob sumu (do izključitve suma ali potrditve bolezni)

- ob neugodni epizootiološki situaciji lahko tudi ukrepi po 
potrditvi
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Območja z omejitvami

• Določitev območij

- okuženo (3 km) in ogroženo območje (10 km)

- vidne oznake, opozorilne table, mediji

- določitev meja

- sodelovanje: uradni veterinarji, policija, civilna zaščita

- ukrepi 
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Okuženo območje - ukrepi

• popis vseh gospodarstev s prašiči

• klinični pregled in preverjanje označitve prašičev

• prijava vsakega pogina ali bolnega prašiča

• prepoved premikov in prevoza prašičev, semena, jajčec in 
zarodkov

• čiščenje, razkuževanje in dezinsekcija 

• upoštevanje higienskih ukrepov za osebe ki vstopajo na 
gospodarstva s prašiči
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Okuženo območje – trajanje ukrepov

• zaključeno čiščenje in razkuževanje

• zaključene klinične in laboratorijske preiskave (ne prej kot 
45 dni po zaključenem čiščenju in razkuževanju)
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Okuženo območje - odstopanje

• od prepovedi premikov

- prevoz po oskrbovalnih poteh

- tranzit prašičev po cestah in železnicah brez 
ustavljanja

- zakol prašičev ki izvirajo izven okuženega območja v 
klavnici znotraj okuženega območja

- če je ogrožena dobrobit

• od trajanja ukrepov

- skrajšan čas na 30 dni, če je bil izveden intenzivni 
program vzorčenja in uradno izključena prisotnost 
APK
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Ogroženo območje - ukrepi

• popis gospodarstev s prašiči

• prepoved premikov in prevoza prašičev

• vsak pogin ali bolnega prašiča je treba prijaviti 

• čiščenje, razkuževanje in dezinsekcija

• prepoved premikov semena, jajčec in zarodkov
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Ogroženo območje – trajanje ukrepov

• zaključeno čiščenje in razkuževanje

• zaključene klinične in laboratorijske preiskave (ne prej kot 
40 dni po zaključenem čiščenju in razkuževanju)
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Ogroženo območje - odstopanje

• odstopanje od prepovedi premikov:

- prevoz po oskrbovalnih poteh

- tranzit prašičev po cestah in železnicah brez ustavljanja

- zakol prašičev izven ogroženega območja v klavnici znotraj 
ogroženega območja

• od trajanja ukrepov:

- skrajšan čas na 20 dni, če je bil izveden intenzivni program 
vzorčenja in uradno izključena prisotnosti APK
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Ponovna naselitev prašičev na gospodarstva

• ne prej kot 40 dni po zaključenem čiščenju in razkuževanju

• gospodarstva, kjer pojav bolezni ni povezan z vektorji:

₋ prosta reja 

₋ naselitev s prašiči ki so serološko negativni ali s prašiči iz 
gospodarstev kjer ni bilo omejitev zaradi APK

₋ negativne serološke preiskave po 45 dneh od naselitve 
ponovna naselitev  dovoljeni premiki

₋ ostale reje

₋ enako kot v prosti reji ali 

₋ naselitev celotne reje v 20 dneh  negativne serološke 
preiskave po 45 dneh od naselitve zadnjih živali  dovoljeni 
premiki

Vir: Internet
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• naselitev na gospodarstva, kjer je pojav bolezni povezan z 
vektorji:

₋ ponovna naselitev ne prej kot po 6 letih razen:

− če so bili pod uradnim nadzorom uspešno izvedeni 
posebni ukrepi za uničenje vektorja v objektih in na krajih, 
kjer so se vzrejali prašiči ali kjer bi lahko prišli v stik z 
vektorjem, ali

− če je možno dokazati, da učinek vektorja ne predstavlja 
več večjega tveganja prenosa bolezni
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Potrditev bolezni v klavnici ali pri prevozu

• pokončanje vseh prašičev

• neškodljivo uničenje trupel

• čiščenje, razkuževanje in dezinsekcija

• epizootiološka poizvedba

• ukrepi na kontaktnih gospodarstvih

• ukrepi na izvornem gospodarstvu

Živali se lahko ponovno koljejo ali prevažajo 24 ur po

opravljenem čiščenju, dezinfekciji in dezinsekciji.
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 pozornost, osveščenost in odgovoren odnos rejcev, 
veterinarjev, lovcev kot vseh posameznikov,

 sodelovanje odgovornih služb,

 hitro in učinkovito ter organizirano ukrepanje.


