
Ravnanje z odstreljenimi in 
najdenimi poginulimi divjimi 

prašiči

mag. Ivan Ambrožič1, mag. Tomislav Paller2

1 Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

2Veterinarska fakulteta, Nacionalni veterinarski inštitut



Zakonodaja (ŽSP)

Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni
list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 –
ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18)

• 25. člen: področje ŽSP izvaja v skladu
Uredbami EU

• 26. člen: trupla poginulih živali in VHS

• 27. člen: zakopavanje živalskih trupel



Zakonodaja (ŽSP) - zbiranje trupel

• Pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, 
uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste 
živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni 
prehrani ljudi (Ur. l. RS št. 122/07)

• Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja 
gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi 
živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (Ur. l. RS št. 
134/06, 1/10 in 22/16)



Zakonodaja (ŽSP) - zbiranje trupel

• Pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in 
odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih 
proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Uradni list RS, št. 
122/07), v 3. členu določa, kdaj je potrebno veterinarsko higienski 
službi Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI) prijaviti trupla 
poginulih ali usmrčenih živali. 

• Trupla poginulih ali povoženih prostoživečih živali mora prevzeti  NVI 
v primeru, če obstaja sum bolezni živali oziroma če je tako določeno z 
odločbo uradnega veterinarja Uprave ali so določeni ukrepi Uprave 
zaradi spremljanja stanja, zatiranja, suma ali pojava bolezni živali. 
Trenutno velja ukrep zbiranja trupel poginulih živali za lisice in divje 
prašiče.

• Razen v zgoraj navedenih primerih lahko lovske organizacije trupla 
poginulih živali odstranijo same
• tako, da jih zakopljejo ali sežgejo na kraju pogina ali pa 
• jih uporabijo za krmljenje prostoživečih vrst na uradnih  krmiščih –

mrhoviščih, ki so evidentirana tudi v letnih lovsko upravljavskih načrtih. 
Lovske organizacije so dolžne voditi evidenco zalaganju mrhovišč. 

• NVI odpelje tudi trupla povoženih prostoživečih živali, če lovci 
naročijo odvoz!



Zakonodaja (APK)

Pravilnik o boleznih živali (Uradni list RS, št. 81/07 in 24/10)

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje 
afriške prašičje kuge (Uradni list RS, št. 136/06 in 42/10)

Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega 
stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj 
živali v letu 2019 (Uradni list RS, št. 82/18)

(diagnostične preiskave, izvajalci)

OBVEZNO NAVODILO o obvezni prijavi najdbe vsakega 
poginulega divjega prašiča ter o postopkih ob ugotovitvi 
sprememb zdravstvenega stanja v populaciji divjih prašičev, na 
podlagi katerih bi lahko posumili na možno prisotnost afriške 
prašičje kuge (APK) (7. maj 2018)

Načrt ukrepov ob pojavu afriške prašičje kuge v RS (junij 2018) 



Ravnanje z odstreljenimi in poginulimi divjimi prašiči; pred pojavom 
APK

Obvezno navodilo - 7. maj 2018

Obvezna prijava najdbe poginulega divjega prašiča

Prijava sprememb zdravstvenega stanja v populaciji divjih prašičev, na 
podlagi katerih bi lahko posumil na prisotnost APK
• najdba več poginulih divjih prašičev na določenem območju v kratkem časovnem obdobju;

• najdba poginjenega (ali več) divjega prašiča na območju, kjer je tveganje za pojav APK zaradi epizootiološke 
situacije v sosednjih državah ali območjih, veliko (v skladu z opravljeno analizo tveganja);

• ugotovitev sprememb, ki kažejo na možnost okužbe z APK pri rednem odstrelu divjih 
prašičev (npr. krvavitve v koži, podkožju in bezgavkah, povečana in polnokrvna vranica 
in pljuča) – te spremembe odkrije lovec ali preglednik pri AM pregledu trupa v 
zbiralnici;

• ugotovitev kliničnih znakov pri divjih prašičih, na podlagi katerih bi lahko posumili na 
APK (nenavadno obnašanje divjih prašičev, neboječ, zaostaja za tropom, leži, majhna 
gnezda ….) – te spremembe naj bi opazil lovec pri izvajanju lova.



Ravnanje z odstreljenimi in poginulimi divjimi prašiči; pred pojavom 
APK

Obvezno navodilo - 7. maj 2018

Prijava 
 Prijavitelj: občan, lovec ali upravljalec lovišča

 Prijava se poda na dežurno telefonsko številko Center za obveščanje (112):

Informacija o spremembah zdravstvenega stanja v 
populaciji divjih prašičev mora vsebovati najmanj 
naslednje podatke:
o ime in priimek prijavitelja ter kontaktni podatki;
o lokacija (x, y);
o razlogi za prijavo (iz točke I. tega poglavja);
o število in kategorije prizadetih/poginulih živali;
o morebitne vidne spremembe;
o čas ugotovitve sprememb.

Informacija o najdbi poginulega divjega prašiča mora 
vsebovati najmanj naslednje podatke:
• ime in priimek prijavitelja ter kontaktni podatki;
• lokacija (opis mesta, najbližji kraj, koordinate x, y);
• kategorija najdene poginule živali;
• morebitne vidne spremembe;
• čas najdbe;
• možnost dostopa do najdenega poginulega divjega 

prašiča (opis lokacije, dostopnih poti….).



Ravnanje z odstreljenimi in poginulimi divjimi prašiči; pred pojavom 
APK

Obvezno navodilo - 7. maj 2018

Naloge lovcev:
• Prijava (telefonska in pisna) najdbe 

poginulega divjega prašiča ali prijava 
suma prisotnosti APK

• Zavarovanje in označitev mesta najdbe. Prijavitelju 
ni treba čakati na odvoz trupla, mora pa biti 
dosegljiv na telefon.

• Izvedba ukrepov za preprečitev širjenja APK 
(preoblačenje, razkuževanje obleke in opreme, ne 
vstopati v reje s prašiči…

• Odvzem vzorcev v primeru nedostopnosti ???. 

•

https://www.youtube.com/watch?v=HHmdcgf9Vrw

https://www.youtube.com/watch?v=yvZW-mvsP1E



Ravnanje z odstreljenimi in poginulimi divjimi prašiči; pred pojavom 
APK

Obvezno navodilo - 7. maj 2018

Naloge lovcev:
• Prijava (telefonska in pisna) najdbe 

poginulega divjega prašiča ali prijava suma 
prisotnosti APK

• Zavarovanje in označitev mesta najdbe. 
Prijavitelju ni treba čakati na odvoz trupla, mora 
pa biti dosegljiv na telefon.

• Izvedba ukrepov za preprečitev 
širjenja APK (preoblačenje, 
razkuževanje obleke in opreme, ne 
vstopati v reje s prašiči…

• Odvzem vzorcev v primeru nedostopnosti ???. 

•



Obvezna prijava najdbe poginulega divjega prašiča

• Razkroj, zgnitje trupla divjega 
prašiča traja od 4 dni do 3 
mesece odvisno od zunanje 
temperature



Obvezna prijava najdbe poginulega divjega prašiča

• Kanibalizem???

• Vpliv zveri



Obvezna prijava najdbe poginulega divjega prašiča

https://www.youtube.com/watch?v=HHmdcgf9Vrw



Ravnanje z odstreljenimi in poginulimi divjimi prašiči; pred pojavom 
APK

Obvezno navodilo - 7. maj 2018

Naloge VHS - NVI

• Po obvestilu UVHVVR odvoz  poginulega DP z mesta 
najdbe v roku 12 ur po prejemu klica. Prevoz direktno 
v vmesni obrat kategorije 1 (secirnico NVI) kjer se 
opravi vzorčenje. Vzorci se nemudoma (v roku 1 ure) 
dostavijo v virološki laboratorij.

• V kolikor mesto najdbe ni dostopno NVI opravi 
vzorčenje na kraju najdbe. (postopek z ostankom 
trupla – zakopavanje, razkuževanje mesta najdbe, 
ukrepi za osebe, ki so bile v stiku s truplom).

Naloge UVHVVR

• Sprejem prijav in usmerjanje aktivnosti. V primeru 
pozitivnih rezultatov sklic DSNB.

• ….. 
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ZAKON O INTERVENTNIH DODATNIH UKREPIH ZARADI AFRIŠKE 
PRAŠIČJE KUGE PRI DIVJIH PRAŠIČIH 

Ureja vrsto preventivnih ukrepov in ukrepov po potrditvi bolezni, določa 
izvajalce ukrepov, določa pristojne organe in financiranje posameznih 
ukrepov preko izplačila nagrad, povračila stroškov, plačila odškodnin in 
nadomestil za škodo povzročeno z odrejenimi ukrepi.  

Z interventnim zakonom urejamo:
· interventne ukrepe za preprečevanje in zgodnje odkrivanje APK v populaciji 
divjih prašičev (Sus scrofa L.) z namenom zmanjšanja tveganja za vnos in širjenje 
APK in 

· ukrepe za obvladovanje in izkoreninjenje v primeru izbruha APK v Sloveniji. 



ZAKON O INTERVENTNIH DODATNIH UKREPIH ZARADI AFRIŠKE 
PRAŠIČJE KUGE PRI DIVJIH PRAŠIČIH 

Med interventne ukrepe za preprečevanje in zgodnje odkrivanje APK (ukrepi pred pojavom bolezni v 
RS)  spadajo predvsem:

• prepoved premikov živih divjih prašičev iz lovišč in lovnih obor na druge lokacije

• zmanjšanje populacije divjih prašičev s povečanim odstrelom in usmerjenim v odstrelom samic 
divjih prašičev v reproduktivni dobi

• prepoved krmljenja ŽSP na krmiščih

• priprava načrta ravnanja za lovce

• prijava vsakega najdenega poginulega ali povoženega divjega prašiča ter zbiranje in odstranitev 
trupel poginulih divjih prašičev

• odvoz, vzorčenje in neškodljivo uničenje najdenih poginulih in povoženih divjih prašičev

• prepoved odstranjevanja spodnjih čeljusti oziroma ločevanja drugih delov trupel poginulih in 
povoženih divjih prašičev

• ozaveščanje in ureditev odstranjevanja odpadkov na počivališčih ob prometnicah

• postavitev ograj za zaščito rej domačih prašičev

• ozaveščanje in ureditev odstranjevanja odpadkov na počivališčih ob prometnicah

• usposabljanje posameznikov za aktivno iskanje poginulih divjih prašičev na okuženem območju in 
izvajalce izrednega odstrela divjih prašičev na okuženem območju



ZAKON O INTERVENTNIH DODATNIH UKREPIH ZARADI AFRIŠKE 
PRAŠIČJE KUGE PRI DIVJIH PRAŠIČIH 

Z interventnim zakonom določamo dodatne ukrepe po potrditvi, način izvedbe ter financiranje. Tu ukrepi 
zajemajo: 

• postavitev ograj in odvračal

• prepoved lova in omejitve pri izvajanju lova  

• prepoved iztrebljanja divjih prašičev v loviščih

• popolna prepoved krmljenja ŽSP na krmiščih

• aktivno iskanje poginulih divjih prašičev

• izredni odstrel divjih prašičev

• oprema izvajalskih skupin za iskanje poginulih divjih prašičev

• oprema skupin za izvajanje intenzivnega odstrela divjih prašičev

• zbirna mesta - lokacije zbiranja odstreljenih ter najdenih poginulih in povoženih divjih prašičev

• preiskave odstreljenih in poginulih divjih prašičev na določenem območju z omejitvami, njihovo 
neškodljivo uničenje

• zakopavanje ali sežiganje trupel poginulih divjih prašičev

• omejitev ali prepoved izvajanja kmetijskih, gozdarskih ali drugih aktivnosti na območju z 
omejitvami)



ZAKON O INTERVENTNIH DODATNIH UKREPIH ZARADI AFRIŠKE 
PRAŠIČJE KUGE PRI DIVJIH PRAŠIČIH 

S sprejemom interventnega  zakona bi zagotovili finančna sredstva za:
• dodatna vozila in opremo VHS službe, 

• usposabljanje,  

• vzorčenje in laboratorijske preiskave, 

• opremo skupin za iskanje poginulih divjih prašičev in skupin za izredni odstrel 
divjih prašičev na območju z omejitvami, 

• vzpostavitev zbirnih mest za zbiranje in vzorčenje poginulih in odstreljenih 
divjih prašičev, 

• dodatne kadre....



ZAKON O INTERVENTNIH DODATNIH UKREPIH ZARADI AFRIŠKE 
PRAŠIČJE KUGE PRI DIVJIH PRAŠIČIH 

Financiranje ukrepov je urejeno na naslednje načine: 
• s plačilom nagrad in nadomestil  najditeljem poginulih divjih prašičev

• s plačilom nagrad za vsakega dodatno odstreljenega divjega prašiča nad planom

• plačilom dela članom skupin za iskanje divjih prašičev in skupin ki izvajajo izredni 
odstrel divjih prašičev

• preko znižanje koncesijskih dajatev  za upravljalce lovič, kjer bo veljala prepoved lova

• kot odškodnine za škode, ki jo povzroči divjad v času prepovedi lova na kmetijskih in 
gozdnih kulturah

• kot odškodnine za uničene trupe odstreljenih divjih prašičev

• odškodnina imetnikom domačih prašičev, če se odredi pokončanje ali zakol domačih 
prašičev na območju z omejitvami

• odškodnine zaradi omejitev izvajanja kmetijskih dejavnosti in prepovedi spravila 
pridelkov; prepovedi košnje in spravila krme



ZAKON O INTERVENTNIH DODATNIH UKREPIH ZARADI AFRIŠKE 
PRAŠIČJE KUGE PRI DIVJIH PRAŠIČIH 

Zakon predvideva tudi nekaj izjem od obstoječe zakonodaje:

• od pravil javnega naročanja (oprema, ograje, postavitv zbirnih 
mest, 

• pravil grede graditve objektov, varstva okolja in voda 
(postavitev ograj za preprečitev stika med domačimi in divjimi 
prašiči, postavitev ograj med okuženim in nadzorovanim 
območjem, postavitev zbirnih mest (začasni objekti))



Ravnanje z odstreljenimi in poginulimi divjimi prašiči na območju z omejitvami; potrjena APK

KOTO

Zbirno mesto 
odstreljeni 

DP

Izredni odstrel 
divjih prašičev 
izvaja skupina

Odstrel ostale 
divjadi, volk, 

medved izvajajo 
lovci LD 

(prepoved lova s 
psi, pogoni)

Lovska 
zbiralnica

NIMROD

OKUŽENO OBMOČJE

Zbirno 
mesto

Najditelji, skupina 
za iskanje poginuli 

DP

Zbirno mesto 
odstreljeni DP

Poginuli 
skupina



Ukrepi: 
– Iskanje in odstranitev poginulih divjih 
prašičev
– Analiza podatkov – definiranje območij 
z omejitvami (okuženo, nadzorovano, 
območje spremljanja…)
– Postavitev ograje
– Depopulacija prašičev na okuženem 
območju
- Intenziven odstrel s ciljem pokončati 
vse divje prašiče



Izvajalske skupine:

- skupina za iskanje poginulih divjih prašičev
- skupina za izvedbo izrednega odstrela



Izvajalske skupine:

- skupina za iskanje poginulih divjih prašičev
- skupina za izvedbo izrednega odstrela
- zbirna mesta





Ravnanje z odstreljenimi in poginulimi divjimi prašiči; potrjena 
APK

Ukrepi po potrditvi APK pri divjih prašičih

• Določitev okuženega območja

• Območje in ukrepi vsaj 2 leti
Poginuli 

DP

Odstrel 
DP

zbiralnica

Zbirno 
mesto 

vzorčenje-
kontejner

KOTO

Odstrel 
druge 
divjadi

ŽSP K1

Dajanje na 

trg

1 faza eradikacije: traja dokler imamo pozitivne primere 
+ 2 - 3 mesece brez primerov (skupaj traja 6 mesecev do 
1 leta)

• Prepoved lova divjih prašičev oz. popolna 
prepoved lova na vse vrste divjadi

• Popolna prepoved krmljenja divjih prašičev

• Iskanje poginulih, dostava do zbirnih mest, odvoz 
NVI (lahko skupen odvoz DP iz več zbirnih mest v 
okuženem območju  direktno v vmesni obrat K1 
(Koto), odvzem vzorcev za preiskavo na 
prisotnost virusa – predelava ŽSP in uničenje



Ravnanje z odstreljenimi in poginulimi divjimi prašiči; potrjena 
APK

Ukrepi po potrditvi APK pri divjih prašičih
• Določitev okuženega območja

• Območje in ukrepi vsaj 2 leti

2 faza eradikacije: 2 – 3 mesece brez primerov APK 
• Izvaja se individualni lov divjih prašičev, odstreljeni divji

prašiči se ne iztrebijo, celoten trup lovci transportirajo
do zbirnih mest – odvoz VHS NVI direktno v vmesni
obrat K1 (Koto), vzorčenje po navodilih DSNB,
predelava trupov odstreljenih divjih prašičev in
uničenje

• Lov divjadi s pogoni je prepovedan

• Dovoljeno privabljalno krmljenje z krmo neživalskega
porekla: ŽSP iz zbiralnic se mora predati koncesionarju
KOTO ali VHS NVI

• Iskanje poginulih divjih prašičev, dostava do zbirnih
mest, odvoz VHS NVI (lahko skupen odvoz iz več zbirnih
mest v okuženem območju direktno v vmesni obrat K1
(Koto), odvzem vzorcev za preiskavo na prisotnost
virusa – predelava ŽSP in uničenje

Poginuli 
DP

Odstrel 
DP

zbiralnica

Zbirno 
mesto 

vzorčenje-
kontejner

KOTO

Odstrel 
druge 
divjadi

ŽSP K1

Dajanje na 

trg



Ravnanje z odstreljenimi in poginulimi divjimi prašiči; potrjena 
APK

Ukrepi po potrditvi APK pri divjih prašičih
• Določitev okuženega območja

• Območje in ukrepi vsaj 2 leti

3 faza eradikacije: 4 – 5 mesecev brez primerov APK 

• Izvaja se individualni lov divjih prašičev in druge divjadi, trupi 
odstreljenih se dostavijo v lovsko zbiralnico namenjeno samo za 
zbiranje odstreljenih divjih prašičev, opravi se vzorčenje na APK -
pregled na prisotnost virusa – dovoli se LOKALNA potrošnja mesa 
divjih prašičev, če so rezultati laboratorijskih preiskav negativni

• Lov divjadi s pogoni je prepovedan

• Ostala odstreljena divjad se zbira v ločenih zbiralnicah (

• ŽSPji , ki nastanejo v zbiralnicah na okuženem območju se 
kategorizirajo kot ŽSP K2 oddajo Koncesionarju – odvoz opravi VHS 
NVI

• Dovoljeno privabljalno krmljenje z krmo neživalskega porekla 

• Vsi ŽSP iz zbiralnic na okuženem območju je ŽSP K2 in  se mora 
predati koncesionarju KOTO

• Iskanje poginulih, dostava do zbirnih mest, odvoz VHS NVI (lahko 
skupen odvoz DP iz več zbirnih mest v okuženem območju  direktno 
v KOTO odvzem vzorcev za preiskavo na prisotnost virusa –
predelava ŽSP in uničenje

Poginuli 
DP

Odstrel DP 
in druge 
divjadi

Zbiralnica za DP 
ZBIRNO MESTO 

Zbirno 
mesto-

kontejner

KOTO

ŽSP 
K1 in 
Poz. 
DP 

Neg DP. 
Lokalni trg

Zbitralnica
za ostalo 

divjad

Dajanje na 
trg



Ravnanje z odstreljenimi in poginulimi divjimi prašiči; potrjena 
APK

Režim odvoza:
• KOTO odpelje ŽSP – trupla poginulih živali zbrana na zbirnih 

mestih ali v lovišču direktno v vmesni obrat K1, vzorčenje se 
opravi na zbirnem mestu. 

• Dovoljen odvoz, zbiranje z enim vozilom z več zbirnih mest na 
okuženem območju.

• Po raztovarjanju  temeljito čiščenje in dezinfekcija vozil. 

• Ukrepi za osebje,  voznike VHS, lovce…

Zbiralnica 
DP

Zbirno 
mesto-

kontejner

KOTO

Poz Neg. 
Lokalni 

trg



• Ukrepi na okuženem območju

• Odvoz kadavrov z gospodarstev z  domačimi 
prašiči in drugimi rejnimi živalmi
• v naprej določena vozila, ki zbirajo trupla s farm na 

okuženem območju.

• odvoz nakladanje trupel s prašičjih farm, predvsem 
večjih se opravi nazadnje, NVI trupla naklada na zato 
določenem mestu na farmi – ne dostopa do 
posameznih hlevov, 

• postavitev razkuževalnih preprog na vhodu v in izhodu 
z gospodarstva

• Odvoz mleka, dostava krme, razvoz 
gnojevke...

Ravnanje z trupli poginulih živali na okuženem območju; potrjena 
APK



Hvala za pozornost
Vprašanja???


