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• Pod pojmom biovarnost razumemo izvajanje 
različnih ukrepov in postopkov za preprečitev vnosa 
različnih patogenih mikrobov v čredo in njihovega 
širjenja znotraj črede oz. z ukrepi in postopki 
preprečujemo prenos p.m. v naravo in na človeka. 

  

• Biovarnostni ukrepi so nujni tako pri kontroli 
bolezni kot tudi za uspešno eliminacijo bolezni. 

 

Biovarnost 

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta - NVI 



Biovarnost – kritične točke v lovstvu in v 
povezavi s prostoživečimi živalmi  

• Selitev prostoživečih živali v mesta, 

• stik domačih prežvekovalcev s prostoživečimi živalmi 
na paši, 

• ljudje v naravi, 

• pogini v naravi, 

• mrhovinarji in vsejedi, 

• obdelava trupel s strani lovcev (z golimi rokami), 

• stik lovskih psov s trupli, 

• prevoz trupel. 
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Biovarnost v lovstvu – namen? 

• Preprečevanje lastne okužbe, širjenje in izkoreninjanje bolezni 
(npr. APK, TBC,..). 
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Biovarnost v lovstvu – zakaj? 
• Izvajanje biovarnosti pri lovcih izhaja iz potrebe po omejitvi 

ter ustavitvi APK v izogib omejitvam ter prepovedi lova na 
okuženem področju ter dejstva, da lahko bolezen drastično 
zmanjša populacijo divjih prašičev oz. lahko divji prašiči celo 
izginejo iz okuženega področja. 



Lovci in biovarnost – lovišče brez bolezni 

• Spremljanje stanja v lovišču, 

• različna opravila vezana na lovišče, 

• vzorčenje (odredba), 

• posredovanje trupel na sekcijo (ugotavljanje vzroka 
pogina), 

• lov. 
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• Poznavanje divjadi in postopka ravnanja z njo po 
uplenitvi (Zlatorogova knjižnica – Divjad in lovstvo 
2012, Revija Lovec 1/2017– Korak za korakom do 
kakovostne divjačine; mag. Štefan Vesel).  

• Ključnega pomena je prepoznavanje obolele živali oz. 
sprememb na organih po odstrelu (Lovski pripravniki, 
Pregledniki, redna izobraževanja). 

• Organe z morebitnimi spremembami je potrebno 
predložiti pregledniku (usposobljeni osebi) oz. 
veterinarju.  
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Pomembno pri izvajanju biološke varnosti  



• Pri ravnanju z oplenjeno divjadjo uporabljamo 
zaščitne rokavice.  

• Rokavice po uporabi neškodljivo odstranimo.  

• V kolikor jih ne uporabljamo moramo roke dobro 
oprati in dezinficirati.  
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Pomembno pri izvajanju biološke varnosti  
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• Ob zapuščanju lovišča grobo očistimo obutev (še posebej 
podplat) in obleko.  

• Ob stiku s krvjo oz. drugimi izločki uplenjene divjadi očistimo 
in dezinficiramo obuvalo in lovski pribor.  

• Onesnaženo lovsko obleko operemo pri najmanj 40°C (tudi 
60°C z navadnim detergentom). 

• Lovskega psa onesnaženega s krvjo oz. drugimi izločki 
uplenjene divjadi operemo s šamponom za pse. 
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Preventivni ukrepi pri obisku držav z APK 

• Izogibanje državam, kjer se pojavljajo zelo nalezljive bolezni živali 
(npr. Afriška prašičja kuga, klasična prašičja kuga, slinavka in 
parkljevka). Pred potovanjem v tujino se lovci vnaprej pozanimajo, 
če je območje lova na okuženem področju. 

• Izogibanje transportu mesa, izdelkov in trofej iz držav z boleznijo. 

• Izogibanje stiku s poginjenimi in obolelimi živalmi v drugih državah. 

• Lovskega psa operemo s šamponom za pse. 

•  Izogibanje vožnje z lastnim vozilom na okužena področja. 

• Če je le možno ne uporabljaj svoje opreme in obleke. 

• Čiščenje in dezinfekcija lovskih oblačil, lovske opreme, trofej, po 
možnosti vozila itd. že na mestu izvajanja lova v drugih državah. Še 
posebej je potrebno dobro razkužiti podvozje vozila. 
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Higienski ukrepi (biološka varnost) če ima lovec stik z 
domačimi prašiči 

•  Dosledno izvajajte biovarnostne ukrepe pri delu z domačimi 

prašiči (zaščitna oblačila, dezbariere, oprema za dezinfekcijo, 
...). 

• Domači prašiči ne smejo biti v stiku s krvjo ali onesnaženimi 
predmeti po lovu. 

• V hlev ne vstopamo z lovsko obleko / opremo / psom. 

• V hlev vstopite šele po temeljitem čiščenju (prhanje in 
preoblačenje). 

• Potrebno je preprečiti stik domačih prašičev z živimi/trupli 
divjih prašičev. 
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Sum na APK oz. potrditev APK! 
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Opaženi klinični znaki in odstrel obolele 
živali oz. najden pogin 

• pokličemo 112!!! 

• postopamo po navodilih DSNB, 

• omejimo dostop psu, 

• trupla ne premikamo, 

• trupla ne odpiramo, 

• zaščitimo mesto najdbe, 

• označimo mesto najdbe, 

• počakamo ob truplu (dogovor), 

• izvajamo biovarnostne ukrepe. 
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Slika: zaščiteno in označeno truplo 
divjega prašiča. 



APK prisotna v lovišču 

• Omejen dostop določen čas, 

• prepoved lova določen čas, 

• postavljanje preprek (ograja, kemični odganjalci,..), 

• prepoved upravljanja kmetijstva, gozdarstva in ribištva. 

• intenzivno iskanje in označevanje trupel posebej usposobljenih ljudi (lovci, 
gozdarji,……….), 

• odstranjevanje trupel, 

• prepoved krmljenja, 

• vsaj 48 ur zbiralec trupel ne vstopa k domačim prašičem, 

• uporaba kombinezonov za enkratno uporabo, zaščitnih obujk, rokavic, 

razkužil, vreč, 

•  uporaba vodotesnih posod (pri morebitno dovoljenem lovu), 

• uporaba kombinezonov, rokavic, dezbarier v lovskih obratih. 
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Biovarnost  

• Informiranost, izobraževanje in sodelovanje so nujno 
potrebni za učinkovito izvajanje biovarnostnih ukrepov. 
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