
Program izobraževanja 

“usposobljenih oseb”, ki 

izvajajo prvi pregled 

divjadi, pravni predpisi 

javnega zdravja in 

higienski pogoji za dajanje 

mesa divjadi na trg
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Manjše količine divjačine oz. mesa 

divjadi – 20% letnega odstrela

Opazovanje 

obnašanja Odstrel Transport
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zbiralnica

divjadi

Primarni proizvod

Meso divjadi

Končni potrošnik
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Poznavanje divjačine in postopka 

ravnanja z njo

 Divjad - so vse divje, prostoživeče divje živali, ki so 
predmet lova

 Divjačina – izključno meso divjih živali

 Divjačina parkljaste in pernate divjadi

 Divjačina- pridobiva se z odstrelom v naravi, poleg 
lovcev nad njo bdi veterinarska stroka, ki je vzpostavila 
sistem zagotavljanja  higiensko neoporečne divjačine 
za potrošnike in sistem sledljivosti izvora le-te, skladno 
s predpisano EU zakonodajo



Poznavanje divjačine in postopka 

ravnanja z njo

 Zbiralnica uplenjne divjadi – je obrat na 
področju primarne pridelave živil in je 
higiensko urejen zaprt prostor, ki 
omogoča hlajenje in skladiščenje trupov
uplenjene divjadi pred prevozom v obrat  
za obdelavo le-teh.

 Lovske družine morajo ves čas ravnanja 
z uplenjeno divjadjo zagotavljati 
zdravstveno ustreznost mesa do oddaje 
v promet oz. odvoza v obrat za obdelavo 
mesa uplenjene divjadi.



TRUP UPLENJENE DIVJADI 

SE ČIM PREJ PO ODSTRELU

IZTREBI



Ravnanje z divjadjo po odstrelu

 Cilj LD(upravljalke lovišča) in slehernega 

lovca je oz. mora biti, da bo meso 

uplenjene divjadi v vsej “verigi 

zagotoavljanja varne hrane” ohranilo vse 

elemente visokakovostnega naravnega 

proizvoda;

 Torej na vsej poti, od mesta uplenitve do 

končnega porabnika.



Ravnanje z divjadjo po odstrelu

1. Odstranimo vse notranje organe:

 veliki divjadi izpraznimo trebušno ter prsno 
votlino in notranjost dobro očistimo s papirnato 
brisačo

 prerežemo-prežagamo medenično kost po 
stiku med levo in desno stranjo, ločimo ju po 
sramnem šivu

 kožo vratu prerežemo po liniji poteka sapnika 
do prsnega koša in izvlečemo sapnik in 
požiralnik



Ravnanje z divjadjo po odstrelu

 pri jelenjadi in divjih prašičih poleti pri 

visokih temperaturah zarežemo kožo 

podpazduh

 Pljuča, srce jetra, ledvice in vranico

shranimo v primerno vodotesno 

embalažo(PVC vrečka, posoda) in jih 

priložimo trupu za pregled usposobljene 

osebe



Ravnanje z divjadjo po odstrelu

 živalim moškega spola je treba takoj in v celoti 

odstraniti vse dele spolovil

 Pernati divjadi odstranimo črevesje tako, da 

prerežemo in sprostimo požiralnik ter odpremo 

trebušno votlino

 2. Takoj odstranimo le spolovilo in črevesje

 Notranje organe pa pustimo v naravnem stiku s 

telesom(pljuča, srce, jetra, ledvica, vranico)

 Divjadi v lovišču ni dovoljeno odirati in 

razkosavati na mestu odstrela!



Pravila higiene in pravilne tehnike iztrebljanja po 

odstrelu ter prevoz uplenjene divjadi

 Pazimo, da ne predremo želodca, 
črevesja in mehurja

 Če je mogoče je priporočlljivo odstraniti 
notranje organe, glavo in noge v visečem 
položaju trupa divjadi

 Pljuča, srce, jetra, vranico in 
ledvice(prepono) je potrebno dati v 
pregled usposobljeni osebi



OPRAVI

PRVI PREGLED
TRUPA  UPLENJENE DIVJADI

USPOSOBLJENA OSEBA

- ČE PRI PREGLEDU NE UGOTOVI 

NOBENIH SPREMEMB NA TRUPU IN 

ORGANIH

- ZPOLNI PODATKE IN SE PODPIŠE NA

IZJAVO



ČE USPOSOBLJENA OSEBA

PRI PREGLEDU UGOTOVI

PATOLOŠKO – ANATOMSKE

SPREMEMBE

ČE SE DIVJAD PRED ODSTRELOM

OBNAŠA NENORMALNO 

ČE USPOSOBLJENA OSEBA PODVOMI

V ZDRAVSTVENO USTREZNOST

MESA UPLENJENE DIVJADI 

MORA PREPREČITI STIK

SUMLJIVIH TRUPOV

IN ORGANOV

-

Z OSTALIMI KOSI 

UPLENJENE DIVJADI

IN O TEM OBVESTITI !

URADNEGA 

VETERINARJA

TA OPRAVI

OSNOVNI VET. SANITARNI

PREGLED



Transport
 paziti, da se prepreči 

kontaminacija trupa divjačine 

od živali in škodljivcev 

 čisto prevozno sredstvo-

vozilo

 čimpreje je potrebno trup 

velike divjadi ohladiti in ga 

nato hraniti pri temp. +7 st. C, 

malo divjad pa na +4 st. C



UPLENJENO DIVJAD V ZBIRALNICO

SPREJME 

USPOSOBLJENA OSEBA

DOVOLJENO JE SPREJETI

SAMO TRUPE DIVJADI  S

PRIPADAJOČIMI ORGANI, 

ČE SO V NARAVNI ZVEZI

ALI PRAVILNO 

OZNAČENI 

Trupe uplenjene divjadi med 

prevozom do zbiralnice

JE TREBA ZAŠČITITI

PRED ZUNANJIMI VPLIVI



Postopek po odstrelu v zbiralnici

 Oddelek IV Uredbe 853/2004(ES)

 Usposobljena oseba 

 Pregled trupa in vseh odstranjenih notranjih 
organov

 Po pregledu usposobljena oseba  potrdi 
numerirano izjavo(datum, čas in kraj uplenitve)

 Nato se trup pošlje v obrat za obdelavo
divjadi(Nimrod)

 V tem primeru ni potrebno pošiljati glave in 
notranjih organov skupaj s trupom, razen glave 
pri divjih  prašičih in medvedu-trihineloza





Postopek po odstrelu v zbiralnici

 V vseh ostalih primerih pa je potrebno skupaj s trupom 
divjačine poslati v obrat za obdelavo tudi glavo in 
notranje organe(razen želodca in črevesja)

 Usposobljena oseba je dolžna obvestiti pristojni
veterinarski organ  o vseh neobičajnih lastnostih, 
neobičajnem vedenju in sumu na onesnaženje iz okolja 
v primeru, da ne izda izjave

 Če ni na voljo usposobljene osebe oz. pregled trupa
ni bil opravljen je potrebno poslati trup skupaj z glavo in 
notranjimi organi(brez želodca in črevesja) v obrat za 
obdelavo divjadi, kjer le-to pregleda uradni veterinar



ČE USPOSOBLJENA OSEBA OB 

SPREJEMU UGOTOVI, DA :

SO TRUPI UPLENJENE DIVJADI DO 

TAKŠNE MERE SPREMENJENI,

( povsem raztrgani od strela, onesnaženi ali 

drugih vzrokov, obgrizeni od drugih živali,

shirani itd.)  

NISO PRIMERNI ZA ODDAJO V PROMET
NE SME IZDATI NAPOTNICE IN 

DOVOLITI ODDAJE TAKŠNIH TRUPOV 



VETERINARSKI PREGLED

NI DOVOLJENO OPRAVITI

TRUP UPLENJENE DIVJADI PA JE TREBA  KOT

ZDRAVSTVENO NEUSTREZNO

NEŠKODLJIVO ODSTRANITI

2
NI ZA PREHRANO

ŽIVALI



ČE USPOSOBLJENA OSEBA

NE OPRAVLJA

DELA 

POOBLASTILO

VURS



Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na 

področju živil (URL RS št. 96/2014)

 Ta pravilnik podrobneje določa postopke registracije 
in odobritev obratov na področju živil

3.člen

(registracija obrata in izjeme)

 Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena ni 
treba registrirati obratov na področju primarne 
pridelave živil, ki dajejo na trg majhne količine primarnih 
proizvodov in izpolnjujejo pogoje za majhne količine v 
skladu s predpisom, ki določa majhne količine živil.

 V praksi to pomeni, da je potrebno vsako lovsko
zbiralnico pri pristojnem OU UVHVVR evidentirati.



Pravilnik o določitvi majhnih količin živil, pogojih za 

njihovo pridelavo ter o določitvi nakaterih odstopanj za 

obrate na področju živil živalskega izvora(URL RS št. 

96/2014)

 MAJHNE KOLIČINE UPLENJENE DIVJADI OZIROMA 
MESA DIVJADI

12.člen

(obseg)

 Lovska družina ali lovišče s posebnim namenom (v nadaljnjem 
besedilu: lovska organizacija) lahko iz zbiralnice uplenjene divjadi 
končnemu potrošniku ali obratom za prodajo na drobno, ki 
neposredno oskrbujejo končnega potrošnika, odda največ 20 
odstotkov planiranega letnega odvzema posamezne vrste divjadi iz 
narave v skladu z letnimi načrti upravljavskih območij, določenih za 
posamezno vrsto divjadi v lovski organizaciji. Podatek o planiranem 
letnem odvzemu divjadi mora lovska organizacija zagotoviti ob 
pregledu zbiralnice.



Pravilnik o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo pridelavo ter o 

določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju živil živalskega izvora(URL RS 

št. 96/2014)

13. člen-(pogoji)

(1) Lovska organizacije mora za oddajo majhnih 
količin mesa divjadi zagotoviti, da:

- usposobljena oseba, kot je določena v Poglavju I 
Oddelka IV Priloge III, Uredbe 853/2004/ES, 
opravi pregled trupa in pripadajočih notranjih 
organov ter izpolni izjavo usposobljene osebe;

- se trupi divjadi v primeru oddaje obratom prodaje 
na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega 
potrošnika, pred oddajo izkožijo.



Pravilnik o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo pridelavo 

ter o določitvi nakaterih odstopanj za obrate na področju živil 

živalskega izvora(URL RS št. 96/2014)

V ta namen mora poleg pogojev iz dela A Priloge I Uredbe 
852/2004/ES nosilec živilske dejavnosti zagotoviti:

– prostor ali ločeno mesto za izkoževanje divjadi,

– opremo za odiranje v visečem položaju,

– umivalnik s hladno in vročo vodo ter sterilizator ročnega orodja

- ločeno skladiščenje izkoženih trupov od neizkoženih, če se 
takšno skladiščenje v zbiralnici uplenjene divjadi izvaja

- da se trupe divjadi razkosa na največ  šest osnovnih delov

- Veterinarski pregled trupov uplenjene divjadi skladno z Uredbo 
854/2004/ES



Pravilnik o določitvi majnih količin živil, pogojih za 

njihovo pridelavo ter o določitvi nakaterih odstopanj za 

obrate na področju živil živalskega izvora(URL RS št. 

96/2014)

(2) da se vodi evidenca o datumu oddaje, količini 

in vrsti mesa oddane divjadi

(3) Izjavo usposobljene osebe o opravljenem 

pregledu mora končni potrošnik oziroma obrat 

prodaje na drobno hraniti najmanj dve leti.



HIIENSKO TEHNIČNI  POGOJI ZA OBJEKTE ZA SAKUPLJANJE 

DIVLJAČI

o

Skladiščenje odrtih

trupov 

•max 20%

Planiranega letnega 

odstrela za vsako

lovsko organizacijo,

končni potrošnik,

maloprodaja

Sterilizator za nože

veterinarski pregled

v primeru prodaje mesa

divjadi v primeru direktne oskrbe potrošnika



NAJPOGOSTEJŠE POMANJKLJIVOSTI  -

USPOSOBLJENA OSEBA



NAJPOGOSTEJŠE POMANJKLJIVOSTI  -

USPOSOBLJENA OSEBA



NAJPOGOSTEJŠE POMANJKLJIVOSTI  -

USPOSOBLJENA OSEBA



 razsek trupov divjadi je dovoljen največ na 6 

kosov

 pregled na trihinelozo mora biti opravljen v 

skladu z Uredbo 2075/2005/ES(v primeru 

dobave divjačine končnemu potrošniku)

 evidence: naziv kupca, vrsta divjadi, datum, 

količina (hraniti 2 leti)



Pregled na trihinelozo

Uredba 2075/2005/ES
 od 31. 12. 2009 se uporablja samo referentna metoda 

iz Priloge I. te Uredbe,  razen trihinoskopije opisane v 
Poglavju III., Priloge I. 

 vzorci v teži najmanj 10 g se vzamejo iz 

 prednje noge, jezika ali prepone (diaphragma) divjih 
prašičev,

 medved: prepona, žvekalna mišica (m. masseter) in 
jezik, se mora pregledati in odvzeti10 g vzorca 
mišičnine 

 uradno preiskavo na prisotnost ličink Trichinelle spp. se 
opravlja le v laboratorju Nacionalnega veterinarskega 
inštituta_NVI



DOLŽNI PREPREČITI STIK S 

POVOŽENO DIVJADJO

TER MESTO NA PRIMEREN NAČIN 

ZAVAROVATI 

ZA TEM NEMUDOMA OBVESTITI !

UPRAVLJALEC LOVIŠČA

LE EVIDENTIRA IZGUBO TER POSKRBI 

ZA HRAMBO USTREZNIH DOKAZIL

( ČELJUST, TROFEJA )

NACIONALNI

VETERINARSKI

INŠTITUT

ČE PA JE BILA DIVJAD 

POVOŽENA SO: 

-UPRAVLJALECI CEST  ALI 

- DRUGIH INFRASTRUKTURNIH

OBJEKTOV  IN

- POLICIJA 



Ravnanje z odpadki – stranskimi 

živalskimi proizvodi(ŽSP) v zbiralnici

 ŽSP – živalski stranski proizvodi so snovi 

živalskega izvora, ki niso namenjeni 

prehrani ljudi.

 Če niso  pravilno in varno uporabljeni ali 

odstranjeni, lahko pomenijo tveganje za 

zdravje ljudi, živali in okolje.



Ravnanje z odpadki – stranskimi 

živalskimi proizvodi(ŽSP) v zbiralnici

 LD in LPN so tudi povzročitelji nastanka ŽSP(3. 

kategorija), ki nastanejo na dveh ravneh:

 V samem lovišču, pri primerih poginov in 

povozov divjadi na cestah in železnici

 V lovski zbiralnici, po odstrelu divjadi ali 

medveda



Ravnanje z odpadki – stranskimi 

živalskimi proizvodi(ŽSP) v zbiralnici

 Večino ŽSP, ki nastanejo v lovskih 

zbiralnicah pri obdelavi trupov(npr. 

obreznine strelnih ran, loj, notranji organi 

“razen cvrčka” in trofejne dele divjadi 

uvrščamo v kategorijo 3 ŽSP

 Lovske organizacije lahko ŽSP kategorije 

3 oddajo kateremukoli obratu, ki zbira in 

predeluje ŽSP karegorije 3.



Ravnanje z odpadki – stranskimi živalskimi 

proizvodi(ŽSP) v zbiralnici

 Ravna se s v skladu s predpisi, ki urejajo to 
področje – Uredba (ES) 1069/2009

 Odpadke je potrebno oddati pristojni 
službi(KOTO) in potrdila o oddaji hraniti v 
arhivu in sicer 2 leti.

 Omenjena Uredba v 1. členu določa, da je
poginula in povožena divjad izključena iz 
obsega zakonodaje o ŽSP

 Črevesje odstreljenih živali lahko ob 
upoštevanju dobre lovske prakse varno 
odstranimo na kraju odstrela in pustimo na 
primernem mestu v bližini


