
IZVAJANJE BIOVARNOSTNIH UKREPOV PRI IZVAJANJU LOVA 

 

Spodaj navedeni ukrepi že veljajo, in sicer do preklica! 

 

1. INDIVIDUALNI LOV 

 

1.1 Lov na vse vrste divjadi 

• pri ravnanju z uplenjeno divjadjo uporabljati zaščitne rokavice oziroma sredstva za 
razkuževanje rok ter rokavice po uporabi neškodljivo uničiti; 

• po vsakem končanem lovu grobo očistiti obutev, še posebno podplate (priporočljiva 

uporaba vode in krtače) in oblačila. 

 

1.2 Lov na divjega prašiča 

 

Pred lovom: 

• v evidenco lovcev, ki vstopajo v lovišče se mora vpisati lovec, ki je z gostom vstopil 

v lovišče z namenom izvajanja individualnega lova na divjega prašiča (v evidenco se 

vpiše tako vodnika kot lovskega gosta); 

• v evidenco se vpiše tudi lovec, ki je pri izvajanju individualnega lova na divjega prašiča 

uplenil divjega prašiča ter bil z njim v stiku. 

 

Po lovu: 

• enako kot v 1.1 točki; 

• lovec naj po odstrelu divjega prašiča čim prej poskrbi, da se iz telesa odstrani vsaj 
želodec in črevesje, ki se lahko pusti v naravi. Ostale notranje organe (jetra, ledvici, 

vranica, srce in pljuča) se skupaj s trupom dostavi v zbiralnico uplenjene divjadi. Če 

preglednik s pregledom ugotovi, da so organi ustrezni za prehrano ljudi, le-te prevzame 

uplenitelj (cvrček); 

• pred pregledom preglednika ali uradnega veterinarja divjega prašiča nikoli ne spiramo 
z vodo ali odstranjujemo patoloških sprememb (fibrina po porebrnici, potrebušnici, 

goja…); 

• divjega prašiča ne odiramo in razkosavamo v lovišču na kraju odstrela; 

• da bi si olajšali spravilo uplenjene divjadi in da bi tekom spravila preprečili izcejanje 
tekočin, si lahko pomagamo s posebnimi plastičnimi banjicami ali transportnimi 

vrečami; 

• preprečiti je treba, da bi med prevozom trupov divjih prašičev iztekale tekočine (kri) s 

prevoznega sredstva; 

• med prevozom več trupov uplenjene divjadi naenkrat, trupi ne smejo biti naloženi drug 

nad drugim; 

• ob neposrednem stiku s krvjo oziroma drugimi telesnimi izločki uplenjenega divjega 
prašiča očistiti in razkužiti roke, obutev, obleko in opremo (lovski pribor). 

Onesnažena lovska oblačila naj lovec doma opere pri najmanj 40 °C z navadnim 

detergentom, lovsko opremo in obutev pa razkuži;  

• lovskega psa, ki je bil na lovu v stiku s krvjo oziroma drugimi izločki uplenjenega 

divjega prašiča, je priporočljivo okopati (lahko tudi s šamponom za pse) in ga osušiti; 

• če se upleni divjega prašiča, potem se zagotovi razkuževanje vozila (očiščenje 

prostora v vozilu oziroma posode, kjer se je prevažalo truplo in dezinfekcija ter grobo 

čiščenje gum in dezinfekcija le-teh). 

 



2. SKUPINSKI LOV 

2.1 Lov na vse vrste divjadi 

• pri ravnanju z uplenjeno divjadjo uporabljati zaščitne rokavice oziroma sredstva za 
razkuževanje rok ter rokavice po uporabi neškodljivo uničiti; 

• po vsakem končanem lovu grobo očistiti obutev, še posebno podplate (priporočljiva 

uporaba vode in krtače) in oblačila. 

 

2.2 Lov na divjega prašiča 

Pred lovom: 

• se evidentira vse lovce, ki vstopajo v lovišče (seznam udeležencev skupinskega lova); 

• razkuževanje obutve pred in po lovu tako, da vsi lovci gredo čez razkužilno bariero 

(plato s spužvo namočeno v razkužilo). 

 
Po lovu: 

• enaki ukrepi kot ukrepi po individualnem lovu v 1.2 točki;  

• v primeru skupinskih lovov uporabo osebnih vozil za prevoz odstreljenih divjih prašičev 

odobri (določi) odgovorna oseba (gospodar ali vodja skupinskega lova) že pred lovom. 

• vsa vozila, namenjena za prevoz odstreljenih divjih prašičev, je treba po raztovoru trupel  

očistiti in razkužiti.  
 

Lovci rejci domačih prašičev ali divjih prašičev v obori (ukrepi po individualnem in 
skupinskem lovu na divje prašiče): 

Lovci, ki so tudi rejci domačih prašičev ali divjih prašičev v oborah oziroma lovci, ki pri svojem 
delu prihajajo v stik z domačimi prašiči (svetovalci, veterinarji, vzdrževalci opreme…) morajo 
ob neposrednem stiku s krvjo oziroma drugimi telesnimi izločki uplenjenih divjih prašičev po  
končanem lovu obutev in obleko očistiti, oprati in razkužiti v skladu z drugo alinejo 1.2 
točke. Pred vstopom v hlev oziroma v rejo prašičev pa se morajo obvezno preobleči oziroma 
obleči za to namenjeno obleko in obutev oziroma uporabiti zaščitno obleko (kombinezon, 
obujke…). 

 

3. Najdba poginulega divjega prašiča 

• lovec (najditelj) najdbo poginulega divjega prašiča prijavi na telefonsko številko 112 – 

center za obveščanje; 

• hkrati o najdbi obvesti tudi osebo, ki je v lovski družini odgovorna za ravnanje z najdenim 

poginulim divjim prašičem; 

• ob prijavi najditelj pove mesto najdbe (GPS koordinate lahko pridobi s pomočjo mobilnega 

telefona) in svoje kontaktne podatke; 

• po prijavi najdbe in do prejetja nadaljnjih navodil mora najditelj vidno označiti mesto 

najdbe poginulega divjega prašiča; 

• po prijavi morajo lovci, ki sodelujejo pri postopku oziroma najditelji upoštevati navodila 

Veterinarsko higienske službe (v nadaljevanju: VHS) Nacionalnega veterinarskega 

inštituta (v nadaljevanju: NVI) oziroma Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 

rastlin (v nadaljevanju: UVHVVR); 

• najditelj in druge osebe, ki so bile v stiku s truplom najdenega divjega prašiča morajo čim 

bolj omejiti svoje gibanje, pri čemer vsaj 72 ur oziroma do prejetja obvestila o 

negativnem izvidu preiskave na APK ne smejo vstopati na gospodarstva, kjer redijo 

domače prašiče, in v obore z divjimi prašiči;  

• takoj po prihodu domov mora najditelj očistiti in po možnosti razkužiti obleko, obutev in 

opremo, ki je prišla v stik s takšno živaljo. 


