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UVHVVR - Območni uradi
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Border Inspection Posts (BIPs) – Mejne vet. postaje



• Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (URL
RS, št. 93/05)

• Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja
zdravstvenega stanja živali, programov
izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v
letu 2020 (URL RS, št.81/2019)

• Krovna Uredba ES 178/2002

• Uredba ES 852/2004, 853/2004, 854/2004

• Pravilnik o načinu usposabljanja lovcev za prvi
pregled uplenjene divjadi (URL RS,št. 94/07)
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• Pravilnik o stranskih živalskih proizvodih, ki niso 
namenjeni prehrani ljudi (URL RS, št.28/04)

• Uredba ES, št. 1069/2009 in Uredba 142/2011/EU 
(stranski živalski proizvodi)

• Zakon o zaščiti živali (URL RS, št.43/07)

• Pravilnik o uporabi lovskih psov v lovišču (URL, št. 
98/02)

• Odločba o prepovedi oddaje v promet in uporabe ledvic 
divjih parkljarjev (URL RS, št. 82/01)
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• Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na 

področju živil (URL RS št. 96/2014)

• 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)
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ODREDBA

o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, 

programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2020

1. člen

– Ta odredba določa ukrepe, ki jih zaradi zagotavljanja 

sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, 

programov izkoreninjenja bolezni in cepljenj živali v letu 2020 

izvajajo:

– veterinarske organizacije, ki imajo koncesijo za izvajanje del iz 

te odredbe (v nadaljnjem besedilu: veterinarske organizacije),

– Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: NVI),

– lovske družine in upravljavci lovišč s posebnim namenom,

– izvajalci vzorčenja netopirjev in

– izvajalci nalog zatočišč za živali prosto živečih živalskih vrst.



Veterinarska uprava Republike Slovenije

IX. PREVENTIVNI UKREPI PRI DIVJADI IN 

PROSTOŽIVEČIH ŽIVALIH 

29. člen

(steklina)

• (1) Na prisotnost virusa stekline je treba pregledati: 

– vse najdene poginule in povožene lisice, ki jih   pobere VHS; 

– uplenjene lisice v skladu s programom Uprave. 

• (2) V skladu s programom, ki ga pripravi Uprava, je treba 
lisice iz druge alineje prejšnjega odstavka pregledati tudi na 
prisotnost protiteles proti virusu stekline, določiti titer
protiteles ter jim odvzeti spodnjo čeljust za preiskavo na 
prisotnost biomarkerja in določitev starosti. 
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IX. PREVENTIVNI UKREPI PRI DIVJADI IN 

PROSTOŽIVEČIH ŽIVALIH

• (3) Zaradi zagotavljanja ugodne epizootiološke situacije 
morajo veterinarske organizacije sprejeti vse uplenjene lisice, 
ki jih lovci dostavijo v veterinarsko organizacijo, tudi če niso 
namenjene za preiskavo na steklino, in jih oddati VHS. 

• (4) Lovci morajo uplenjene lisice iz druge alineje prvega 
odstavka tega člena oddati na veterinarsko organizacijo skupaj 
s spremnim obrazcem, katerega vzorec je dostopen na spletni 
strani Uprave. Če lisice niso opremljene s spremnim 
obrazcem, se jih ne pošlje v preiskavo.
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IX. PREVENTIVNI UKREPI PRI DIVJADI IN 

PROSTOŽIVEČIH ŽIVALIH

• (5) Veterinarske organizacije uplenjene lisice iz druge alineje 

prvega odstavka tega člena oddajo VHS za nadaljnje preiskave. 

• (6) Spremni obrazec iz četrtega odstavka tega člena vsebuje 

naslednje podatke: 

• – podatke o uplenitelju (osebno ime, ime lovske družine 

oziroma lovišča s posebnim namenom, telefon); 

• – podatke o živali (vrsta živali, datum uplena oziroma najdbe, 

starost, podatke o odstrelu oziroma najdbi, kontakti z drugimi 

živalmi, ljudmi ipd.); 
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IX. PREVENTIVNI UKREPI PRI DIVJADI IN 

PROSTOŽIVEČIH ŽIVALIH

• – podatke o lokaciji odstrela/najdbe (redni odstrel, 
najdba poginjene/povožene/odstrel na dvorišču, 
LD/LPN, revir, koordinate ipd.);

• – podpis uplenitelja;

• – potrdilo veterinarske organizacije o prevzemu 
diagnostičnega materiala.

• (7)  Vzorce iz tega člena odvzame NVI, preiskave 
opravi laboratorij.



IX. PREVENTIVNI UKREPI PRI DIVJADI IN 

PROSTOŽIVEČIH ŽIVALIH

30. člen

(Lyssavirusi)

• (1) Sistematični nadzor na prisotnost evropskega 

netopirskega seva lisavirusov (EBLV) v populaciji 

netopirjev se izvaja v skladu s programom, ki ga pripravi 

Uprava. 

• (2) Vzorce odvzame izvajalec vzorčenja netopirjev, 

preiskave opravi laboratorij. 
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Vaba za vakcinacijo lisic
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Peroralna vakcinacija lisic
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• Peroralno cepljenje lisic proti steklini predstavlja edino 
učinkovito metodo zatiranja stekline pri divjih živalih.

• Glavni namen cepljenja je varovanje zdravja in življenj ljudi 
pred to izredno nevarno boleznijo, zaradi katere vsako leto po 
svetu umre več kot 55.000 ljudi, večinoma otrok.

•

• Z izvajanjem peroralnega cepljenja aktivno zaščitimo 
populacijo lisic v slovenskih gozdovih, ki predstavlja glavni
rezervoar stekline, ter tako preprečujemo širjenje bolezni ter 
postopno izkoreninjenje.

•

• Akcija cepljenja lisic proti steklini se izvaja dvakrat letno in 
sicer v spomladanskem (maj in junij) ter jesenskem času 
(oktober in november).

•

• Polaganje vab se izvaja na določenem območju Republike 
Slovenije (cca. 15.600 km2) z letali, z višine 300 m.
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Peroralna vakcinacija lisic
• V vsaki akciji se položi 380.000 vab, pri čemer je gostota 

položenih vab 22 – 26 vab/km2.

• Vaba za cepljenje lisic proti steklini je sestavljena iz 
zunanjega ovoja (vabe) in kapsule s cepivom (vsebina 
vabe).

• Zunanji ovoj je namenjen privabljanju lisic. Vsebuje ribjo
moko, kokosovo maslo, vosek in biomarker (tetraciklin). Z 
ugotavljanjem prisotnosti tetraciklina v zobeh odstreljenih lisic 
spremljamo uspešnost vakcinacije (odvzem vab).

• Vaba je na zunanji strani opremljena z opozorilom v 
slovenskem jeziku. 
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Peroralna vakcinacija lisic
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• POMEMBNO

• Ne dotikajte se nastavljenih vab za lisice! O tem poučite 
tudi otroke!

• Če najdete vabo na svojem dvorišču ali vrtu, jo primite z 
vrečko in odvrzite v najbližji grm ali odnesite na najbližjo 
veterinarsko postajo.

• Če je prišla vsebina vabe v stik s sluznico ali svežo rano, to 
mesto dobro sperite in umijte z milom ter obiščite 
zdravnika oziroma najbližjo antirabično ambulanto. Po 
priporočilih WHO se vsak stik z vsebino vabe obravnava 
kot ugriz stekle živali. 

• Če vas ugrizne ali opraska potepuška ali divja žival, 
obiščite zdravnika ali najbližjo antirabično ambulanto!

• Prepovedano je prosto gibanje psov na javnih mestih!

• Izogibajte se stikom s potepuškimi in divjimi živalmi!

•
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Steklina

• 2008

• 51 primerov stekline pri lisicah

• 1 primer pri konju

• 1 primer pri psu, februar Brežice

• 2 primera pri jazbecu
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Steklina

• 2009

• 33 primerov stekline pri lisicah 

• 1 primer pri govedu

• 2010

• 15 primerov stekline pri lisicah 

• 1 primer pri govedu
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Steklina
• 2011

• 0 primerov stekline (dom.+divje ž.)

• 2012 

• 3 primeri stekline pri lisicah

• 2013

• 1 primer stekline pri lisici

• 2014

• 1 primer stekline pri kuni

• 2015, 2016

• 0 primerov stekline
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• Letno poročilo o programih spremljanja in izkoreninjenja 
bolezni pri divjih živalih v letu 2012 

• Preiskave na steklino v letu 2012 

• V letu 2012 je bilo v na steklino pregledanih 2.161 živali iz 
območja 198 občin v Republiki Sloveniji. 

• Prisotnost virusa stekline je bila ugotovljena pri treh lisicah in 
sicer: 

• februar 2012: 1 lisica – občina Cirkulane 

• junij 2012: 1 lisica – občina Tolmin 

• december 2012: 1 lisica – občina Videm 
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• Vrsta Pregledano Pozitivno

• GOVEDO 8 0

• JAZBEC 20 0

• KONJ 1 0

• KOZLIČ 2 0

• KUNA 17 0

• LISICA 1.989 3

• MAČKA 55 0

• NUTRIJA 1 0

• OVCA 8                                0

• PES   30 0

• PRAŠIČ 1                                0

• PODGANA 2 0

• RIS 1 0

• SRNJAD 8                                0

• VEVERICA 2                                0

• VOLK 13                              0

• Skupno 2012 2.161 3 
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Letno poročilo o programih spremljanja in 

izkoreninjenja bolezni pri divjih živalih  

• Preiskave na steklino v letu 2013 

• 1750 odvzetih vzorcev; 1 je bil pozitven v 

Cirkulanah v januarju 2013.

• Preiskave na steklino v letu 2014

• 2085 odvzetih vzorcev; 1 je bil pozitven na Igu

• Preiskave na steklino v letu 2015

• 1985 odvzetih vzorcev; NI pozitivnih primerov
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Letno poročilo o programih spremljanja in 

izkoreninjenja bolezni pri divjih živalih - 2015

• V letu 2015 je bilo pregledanih 1.985 živali z 
območja 197 občin v R Sloveniji od tega:

• Lisica – 1.812 vzorcev

• Mačka(domača) – 48 vzorcev

• Pes – 30 vzorcev

• Kuna – 22 vzorcev

• Govedo – 12 vzorcev

• Jazbec – 10 vzorcev

• Št. pozitivnih: 0
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Letno poročilo o programih spremljanja in 

izkoreninjenja bolezni pri divjih živalih - 2016

• Preiskave na steklino v letu 2016

• V letu 2016 je bilo na preiskavo za steklino 

poslanih 1.749 živali iz območja 196 občin v 

Republiki Sloveniji. 

• Prisotnost virusa stekline ni bila ugotovljena. 
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Letno poročilo o programih spremljanja in 

izkoreninjenja bolezni pri divjih živalih - 2017

• Preiskave na steklino v letu 2017

• V letu 2017 je bilo na preiskavo za steklino 

poslanih 1.720 živali iz območja 196 občin v 

Republiki Sloveniji. 

• Prisotnost virusa stekline ni bila ugotovljena. 



Letno poročilo o programih spremljanja in 

izkoreninjenja bolezni pri divjih živalih - 2018

• Preiskave na steklino v letu 2018

• V letu 2018 je bilo na preiskavo za steklino poslanih 1.308

živali iz območja 176 občin v Republiki Sloveniji. 

• Prisotnost virusa stekline ni bila ugotovljena.

• *Prisotnost virusa stekline (cepnega virusa SAD B 19) je 

bila ugotovljena pri eni lisici, stari 6 mesecev, na območju 

občine Ljubljana (Dobrova). 
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Preiskave na steklino 2017 - Odredba



Preiskave na steklino 2018 - Odredba
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Steklina – prenos bolezni
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Steklina-ukrepi

• Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, 

preprečevanje in zatiranje stekline

• Sum: 

• lisica ali drug sesalec poškoduje človeka ali 

domačo žival

• Lisica ali drug sesalec kaže klinične znake 
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Ukrepi ob sumu

• Veterinarska organizacija je ob sumu dolžna 
ovreči ali potrditi bolezen in obvestiti VURS

• Pisno navodilo: 

• 10 dnevna osamitev živali s kliničnimi znaki

• 10 dnevni nadzor nad psi, ki so poškodovali 
ljudi



Veterinarska uprava Republike Slovenije

Ukrepi na okuženem območju

• Cepljenje psov

• Psi na vrvici

• Necepljene živali, ki so prišle v stik s steklo 

živaljo je treba usmrtiti

• Cepljene živali, ki so prišle v stik s steklo 

živaljo-določiti titer protiteles (0,5), 

revakcinacija in po 3. mesecih kontrola



Veterinarska uprava Republike Slovenije

IX. PREVENTIVNI UKREPI PRI DIVJADI IN 

PROSTOŽIVEČIH ŽIVALIH

31. člen

(klasična prašičja kuga in afriška prašičja kuga)

• (1) V skladu s programom, ki ga pripravi Uprava, je treba odvzeti

vzorce krvi odstreljenih divjih prašičev ter jih preiskati na 

klasično prašičjo kugo in afriško prašičjo kugo. 

• (2) Na prisotnost bolezni iz prejšnjega odstavka je treba preiskati 

vse najdene poginule in povožene divje prašiče. 

• (3) Vzorce krvi iz prvega odstavka tega člena odvzamejo lovci 

lovskih družin in lovišč s posebnim namenom v skladu s 

programom Uprave, vzorce poginulih in povoženih živali 

odvzame NVI. Preiskave opravi laboratorij. 
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Letno poročilo o programih spremljanja in 

izkoreninjenja bolezni pri divjih živalih v letu 2013
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Preiskave na KPK in APK pri divjih 

prašičih

• V letu 2014 je bilo iz 89 LD in 8 lovišč LPN
odvzetih 537 vzorcev krvi divjih prašičev in 
poslanih na preiskave na KPK in APK – vsi 
vzorci so bili negativni

• Na prisotnost KPK in APK so bili preiskani 
organi 16 povoženih oz. poginulih divjih 
prašičev – vsi vzorci negativni
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Preiskave na KPK in APK pri divjih 

prašičih

• V letu 2015 je bilo iz 78 LD in 7 lovišč LPN

odvzetih 423 vzorcev krvi divjih prašičev in 

poslanih na preiskave na KPK in APK – vsi 

vzorci so bili negativni

• Na prisotnost KPK in APK so bili preiskani 

organi 20 povoženih oz. poginulih divjih 

prašičev – vsi vzorci negativni
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Preiskave na klasično in afriško prašičjo kugo ter 

tuberkulozo (M. bovis) v populaciji divjih prašičev v 

letu 2016

• V letu 2016 je bilo iz območja 78 lovskih 

družin in 8 lovišč s posebnim namenom 

poslanih v preiskavo na klasično prašičjo kugo

in afriško prašičjo kugo 384 vzorcev krvi 

divjih prašičev in 518 vzorcev bezgavk in jeter

odstreljenih divjih prašičev za preiskavo na 

tuberkulozo.

• Rezultati vseh preiskav so bili negativni.
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Preiskave na klasično in afriško prašičjo kugo ter 

tuberkulozo (M. bovis) v populaciji divjih prašičev v 

letu 2016

• Na prisotnost teh bolezni so bili preiskani tudi 

organi 17 povoženih oziroma najdenih 

poginulih divjih prašičev (17 vzorcev na 

KPK/APK in 26 vzorcev TBC). 

• Rezultati preiskav so bili negativni.
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Preiskave na klasično in afriško prašičjo kugo ter tuberkulozo (M. bovis) v 

populaciji divjih prašičev v letu 2017 

• V letu 2017 je bilo iz območja 89 lovskih družin in 8
lovišč s posebnim namenom poslanih v preiskavo na 
klasično prašičjo kugo in afriško prašičjo kugo 476 
vzorcev krvi divjih prašičev in 691 vzorca bezgavk in 
jeter odstreljenih divjih prašičev za preiskavo na 
tuberkulozo. 

• Rezultati vseh preiskav so bili negativni.

• Na prisotnost teh bolezni so bili preiskani tudi organi 
26 povoženih oziroma najdenih poginulih divjih 
prašičev.

• Rezultati preiskav so bili negativni.



Preiskave na klasično in afriško prašičjo kugo  prašičev v 

populaciji divjih prašičev v letu 2018

• V letu 2018 je bilo s strani LD in LPN v Sloveniji 

odvzetih 356 vzorcev krvi pri odstreljenih divjih 

prašičih.

• Na prisotnost teh bolezni so bili preiskani tudi 
organi 66 povoženih oziroma najdenih poginulih 
divjih prašičev.

• Rezultati preiskav so bili negativni.
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IX. PREVENTIVNI UKREPI PRI DIVJADI IN 

PROSTOŽIVEČIH ŽIVALIH

• 32. člen

• (aviarna influenca)

• (1) Sistematični nadzor aviarne influence pri prostoživečih 

pticah se izvaja v skladu s programom, ki ga pripravi 

Uprava. 

• (2) Vzorce v skladu s programom iz prejšnjega odstavka 

odvzamejo izvajalci nalog zatočišč za živali prostoživečih 

vrst in NVI. Preiskave opravi laboratorij. 
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Način in mesto jemanja vzorcev  krvi za 

preiskave na KPK pri divjih prašičih
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Mesto odvzema

Srce (ventrikli)

Iz prsne votline

(če ta ni poškodovana)
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Trebušna votlina 

brez organov

9 – V. cava caudalis

26 – V. iliaca

•Iz velikih abdominalnih žil

(V. cava caudalis,     V. in A. iliaca,

V. portae, Aorta abdominalis)
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Vzorčenje v  2002 l.
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Monitoring – 2003

• Do 15 septembra 2003 je bilo preiskanih 179 krvnih
vzorcev. Vsi rezultati so bili negativni.

Table 1: Struktura testiranih divjih prašičev v 2003
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PRAŠIČJA KUGA – KPK    9
pato-anatomski znaki:

- nagla (perakutno) oblika bolezni - prazen želodec ( ni apetita)-razpoznava ni lahka

- akutna oblika - najlažje spoznamo : prazen želodec več hkratnih primerov, razširjene pikčaste 

subserozne krvavitve po telesu in v raznih organih,  na ledvicah ali  so te krvavitve tudi večje in 

raznih oblik (pod sluznico sečnega mehurja), bezgavke povečane, sočne in posebno ob robovih 

močno prekrvavljene – marmorirane, na vranici temno rdeča žarišča- infarkte, v podkožju večje 

krvavitve

- kronična oblika : na sluznici črev koncentrična žarišča odmrlega tkiva - butoni.
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PRAŠIČJA KUGA – KPK    9
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Afriška prašičja kuga – obveščanje javnosti
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Informacije na spletu APK

• http://www.afriskaprasicjakuga.si/
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Afriška prašičje kuga-klinični znaki

• Klinični znaki pri APK in KPK so zelo podobni, zato ločimo obe bolezni le 

s specifičnimi laboratorijskimi testi.

• Bolezen lahko poteka perakutno – živali nenadoma poginejo (brez kliničnih 

znakov), najpogostejša oblika bolezni je akutna oblika, kronično obliko pa 

povzročajo manj virulentni sevi virusa APK.

• Prizadeti prašiči so deprimirani, ne jedo, če jih prisilimo k gibanju, se 

neradi gibljejo, zanaša jih v zadnjem delu, ležijo in se tiščijo skupaj, kot da 

jih zebe.

• Pojavi se povišana temperatura, cianoza sluznic, nekoordinirano gibanje, 

driska in bruhanje.

• Kasneje se pojavi difuzna hiperemija in rožnato obarvanje kože po rilcu, 

ušesih, repu in spodnjih delih nog.
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Afriška prašičje kuga-klinični znaki

• Živčni znaki so pogosti celo v začetnih stadijih bolezni, kažejo pa se s 

kroženjem živali, nekoordinacijo, mišičnim tremorjem in konvulzijami.

• Smrt nastopi navadno od šest do trinajst dni po začetku kliničnih znakov, 

lahko pa bolezen traja tudi do 45 dni. Pri domačih prašičih je smrtnost 

pogosto 100 %.

• Pri kronični obliki je inkubacija daljša, pojavljajo se kožne spremembe v 

obliki alopecij, dermatitisa, rožnatih sprememb po koži trebuha.

• Pri brejih svinjah lahko pride do dviga temperature, povečanega števila 

abortusov, majhnih gnezd in mrtvorojencev.
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Afriška prašičje kuga-patologija

• Pri perakutni in akutni obliki so patoanatomske spremembe različno močno 

izražene.

• Prevladujejo znaki hemoragičnega sindroma, za katerega je značilna močna 

polnokrvnost in krvavitve v koži in podkožju, krvavitve v bezgavkah, 

posebno v mandibularnih, ledvičnih, jetrnih in črevesnih.

• Krvavitve se pojavljajo tudi v vranici, ki je močno povečana in polnokrvna, 

v ledvicah (skorja, sredica in ledvični meh), lahko tudi v prebavilih in vseh 

seroznih opnah.

• Pogosti znaki so še hidroperikard, petehijalne krvavitve v epikardu, 

endokardu, sluznici sečnika in grla. Kot pogosto spremembo opisujejo še 

polnokrvnost jeter, pljučni edem ter nabiranje tekočine v prsni in trebušni 

votlini.
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Afriška prašičje kuga-patologija

• Pri subakutni obliki so spremembe podobne, le nekoliko blažje. Pojavljajo 

se krvavitve v bezgavkah in ledvicah, vranica je povečana, pogosto 

hemoragična, pljuča pa edematozna in polnokrvna, lahko se pojavi 

intersticijska pljučnica, sekundarne pljučnice, fibrinozni plevritis in artritis.

• Pri kronični obliki so spremembe neznačilne, lahko so zelo blage ali celo 

manjkajo, pogosto jih prekrivajo sekundarne spremembe. Pojavljajo se na 

primer kronične spremembe na dihalih, abortusi, artritisi, kronični ulkusi 

kože in nekroze.
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• Obvestila – spletna stran LZS

• Informacije

• Obvezno navodilo o obvezni prijavi najdbe vsakega poginulega divjega 
prašiča in vsakršnega suma možne prisotnosti afriške prašičje kuge 
(APK)

• Janina Žagar, 9. maj 2018

• Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izdala 
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).

• Obvezno navodilo in obrazec za prijavo objavljamo na spodnji povezavi:

• Obvezno navodilo_postopek-lovci_7.5.2018.pdf

• Objavljamo tudi povezavo do zgibanke Uprave RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin s ključnimi informacijami glede osnovnih 
znakov, značilnosti in nevarnosti afriške prašičje kuge (APK):

• PK-zgibanka_2018.pdf

http://www.lovska-zveza.si/lzs/informacije
http://www.lovska-zveza.si/userfiles/APK Obvezno navodilo za sporocanje/Obvezno navodilo_postopek-lovci_7.5.2018.pdf
http://www.lovska-zveza.si/userfiles/APK Obvezno navodilo za sporocanje/APK-zgibanka_2018.pdf
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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.
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• Vlogo za vpis v evidenco pri pristojnem 

območnem uradu UVHVVR vloži upravljalka 

lovišča(LD) kot nosilka dejavnosti

• Najpozneje 15 dni pred začetkom obratovanja

• Obrazec za registracijo obratov in spremembo 

podatkov
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• Pogoje za zbiranje uplenjene divjadi določajo:

• Uredba ES 852/2004

• Uredba ES 853/2004

• Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju 
živil (URL RS št. 96/2014)

• 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)



Veterinarska uprava Republike Slovenije

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)

• 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.
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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. 
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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)

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
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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.
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PRAVILNIK o načinu usposabljanja lovcev za prvi 

pregled uplenjene divjadi(URL RS, št. 94/2007)

1. člen

(vsebina pravilnika)

1) določa način usposabljanja lovcev, vsebino 

programa ter opravljanje izpita za pridobitev 

statusa usposobljene osebe za prvi pregled 

uplenjene divjadi. 
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PRAVILNIK o načinu usposabljanja lovcev za prvi 

pregled uplenjene divjadi(URL RS, št. 94/2007)

2. člen

(usposobljena oseba)

• (1) Status usposobljene osebe lahko pridobi 

lovec, če opravi usposabljanje in izpit v skladu 

z določbami tega pravilnika. 

• (2) Šteje se, da imajo status usposobljene 

osebe tudi lovci, ki so doktorji veterinarske 

medicine.
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PRAVILNIK o načinu usposabljanja lovcev za prvi 

pregled uplenjene divjadi(URL RS, št. 94/2007)

3. člen

(usposabljanje)

• (1) Usposabljanje in izpite organizira lovska 

organizacija, ki zagotovi predavatelje in program v 

skladu z določbami tega pravilnika. 

• (2) Predavatelj mora biti doktor veterinarske 

medicine. Predavatelj za vsebine iz točke (d) četrtega 

odstavka poglavja I oddelka IV Priloge III Uredbe 

853/2004/ES je lahko le uradni veterinar.
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PRAVILNIK o načinu usposabljanja lovcev za prvi 

pregled uplenjene divjadi(URL RS, št. 94/2007)
4. člen

(program)

• (1) Usposabljanje mora potekati po programu, katerega za tekoče leto na podlagi 
predložene vloge lovske organizacije predhodno odobri glavni urad Uprave Republike 
Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: 
UVHVVR). 

• (2) Vloga za potrditev programa usposabljanja mora vsebovati: 

• – katalog znanj z vsebinami iz četrtega odstavka poglavja I oddelka IV Priloge III 
Uredbe 853/2004/ES, 

• – seznam predavateljev z dokazili, da gre za doktorje veterinarske medicine, ali z 
navedbo, da gre za uradne veterinarje. 

• (3) Program usposabljanja mora trajati najmanj 12 šolskih ur in obsega naslednje 
vsebine: 

• – običajna anatomija, psihologija in vedenje divjadi – 2 uri; 

• – neobičajno vedenje in patološke spremembe divjadi zaradi bolezni, onesnaženja 
okolja ali drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na zdravje ljudi po zaužitju – 5 ur; 

• – higienski predpisi in ustrezne tehnike za ravnanje, prevoz, evisceracijo itd. divjadi 
po uplenitvi – 3 ure; 

• – zakonodaja in upravne določbe o pogojih za javno zdravstveno varstvo in 
zdravstveno varstvo živali ter higienski pogoji, ki urejajo dajanje divjadi na trg – 2 
uri.
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PRAVILNIK o načinu usposabljanja lovcev za prvi 

pregled uplenjene divjadi(URL RS, št. 94/2007)
5. člen

(organizacija usposabljanja)

• (1) Kraj in čas usposabljanja ter opravljanja izpita določi lovska 
organizacija, ki zagotovi tudi učne pripomočke. 

• (2) Vse stroške, nastale z usposabljanjem in opravljanjem izpita, krije 
lovska organizacija. 

• (3) Po končanem usposabljanju opravljajo udeleženci izpit pred komisijo, ki 
jo imenuje lovska organizacija in jo sestavljata najmanj dva člana, od 
katerih mora biti eden uradni veterinar. Udeležencem, ki izpit uspešno 
opravijo, izda lovska organizacija potrdilo, da so usposobljeni za 
opravljanje prvega pregleda uplenjene divjadi v skladu z Uredbo 
853/2004/ES. 

• (4) Lovska organizacija mora po končanem usposabljanju na glavni urad
UVHVVR posredovati seznam usposobljenih oseb z navedbo datumov 
opravljanja usposabljanja in opravljenega izpita.
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PRAVILNIK o načinu usposabljanja lovcev za prvi 

pregled uplenjene divjadi(URL RS, št. 94/2007)

6. člen

(obnavljanje znanj)

• Usposobljene osebe iz prvega odstavka 2. člena tega 
pravilnika morajo vsakih pet let obnavljati znanje na 
4-urnem obnovitvenem tečaju, ki ga organizira lovska 
organizacija. Tečaj obsega novosti zadnjih petih let na 
področjih iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika. 
O udeležbi na usposabljanju izda lovska organizacija 
udeležencem potrdila, seznam udeležencev pa 
posreduje na glavni urad UVHVVR.
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PRAVILNIK o načinu usposabljanja lovcev za prvi 

pregled uplenjene divjadi(URL RS, št. 94/2007)
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Članek Lovec 2/2017
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Izvoz lovskih trofej in mesa divjadi iz 

Slovenije(EU)

• V primeru intra-EU trgovine zadostuje pregled
usposobljene osebe in komercialni dokument, 
ki spremlja pošiljko

• V primeru izvoza v tretje države – odvisno od 
zahtev tretje države za uvoz(države 
destinacije) pa je potreben veterinarski pregled
in veterinarski certifikat pri vstopu v tretjo 
državo



Veterinarska uprava Republike Slovenije

Uvoz lovskih trofej in mesa divjadi na teritorij 

EU(Sloveniju)

• Iz EU zadostuje komercialni dokument

• V primeru uvoza iz tretjih držav pa je potreben  
veterinarski pregled na meji, meso divjadi mora priti 
iz odobrenih objektov za predelavo divjačine

• Regija izvora mora biti prosta določenih kužnih 
bolezni(npr. KPK,AI,SIP….) in prosta ostankov 
škodljivih snovi, radioaktivnosti….

• O pogojih uvoza povprašati UVHVVR(najbližjo 
MVP) oz. veterinarsko upravo držav EU
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Hvala za 

pozornost!


