
  

 

PRAVILA ZBIRANJA, PREGLEDOV in  HLAJENJA UPLENJENE V DIVJADI 

 v HLADILNICI LD BREZOVICA 

 

                                                       1. člen 

V predprostoru in hladilnici za trupe uplenjene divjadi iz lovišča LD Brezovica, se lahko 

shranjuje le tista uplenjena divjad, ki je bila uplenjena in pregledana od dežurne usposobljene 

osebe ali ene izmed pooblaščenih usposobljenih oseb (preglednikov) LD Brezovica.   

Uplenitelj je dolžan uplenjeno veliko divjad v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v 

8 urah pripeljati v hladilnico in obenem o uplenitvi obvestiti dežurnega preglednika in 

gospodarja. Če obveščena dežurna  usposobljena oseba za pregled trupov uplenjene divjadi ob 

dostavi uplenjene divjadi ni prisotna ali bo trup pregledala po odhodu uplenitelja, mora 

uplenitelj do pregleda iztrebljen in očiščen trup, opremljen z vsemi zahtevanimi podatki o 

odstrelu (izpolnjen obrazec), obesiti v hladilnico, kjer se ne sme dotikati sten ali tal in kjer bo 

počakal  na pregled. Iztrebljen in očiščen trup  mora  ostati do  prihoda preglednika v telesni 

povezavi, tj. cel (z glavo in spodnjimi deli nog). Šele po pregledu usposobljene osebe se mu 

lahko odstrani glava in spodnji  deli nog. Poleg morajo biti v PVC vrečko dodani za pregled  

tudi vsi notranji organi (srce, pljuča, jetra, vranica, ledvici),  ki sodijo k temu trupu. Vsak 

pripeljan trup uplenjene divjadi, ki jo je potrebno obvezno iztrebiti že v lovišču, mora biti čim 

prej nameščen v hladilni prostor kjer mora biti vzdrževana stalna temperatura največ + 7 
o 
C.   

  

                                                         2. člen 

Seznam tedensko dežurnih usposobljenih oseb (preglednikov) mora biti objavljen na 

oglasni deski pred/v hladilnici koče v Vokah ter prav tako na oglasni deski koče v Legarici. 

Na njem morajo biti navedena imena in priimki preglednikov (usposobljenih oseb) po 

dežurnih obdobjih v naprej določenega dežurstva ter njihove telefonske številke. Prav tako se 

ta seznam lahko pošlje članom tudi po e-pošti, dosegljiv pa naj bo tudi na spletnih straneh LD 

Brezovica.  

V primeru zadržanosti dežurne pooblaščene osebe (preglednika), ki je v LD določena za 

pregled in določeno obdobje in tekoče leto, lahko ob soglasju določene dežurne usposobljene 

osebe, pregleda trup uplenjene divjadi tudi druga usposobljena oseba in tako poskrbi, da bo 

lahko vsa odstreljena in v hladilnico pripeljana divjad pregledana čim prej po odstrelu, 

oziroma najkasneje pa v 24 urah.  

3. člen 



1. Lovec – uplenitelj velike divjadi,  je dolžan odstreljeno in iztrebljeno divjad iz lovišča 

dostaviti v prostor hladilnice čim prej, kar po Programu kontrole zbiralnice divjadi pomeni 

najkasneje v 8 urah,  obvestiti dežurno usposobljeno osebo (preglednika) o odstrelu in dostavi 

trupa uplenjene divjadi  zbiralnico. Že iztrebljen trup mora tam še dodatno očistiti za pregled 

in oddajo, ga predpisano opremiti z obrazcem o prijavi odstrela (na osnovi katere bo 

usposobljena oseba po pregledu izdala napotnico) in ga obesiti v hladilnico kjer počaka na 

pregled usposobljene osebe. Upleniteljeva dolžnost je prav tako, da za seboj temeljito  počisti 

– opere zunanji predprostor, prostor zbiralnice in tla hladilnice. Vse odpadke od čiščenja trupa 

mora odstraniti iz zbiralnice in jih vreči na predpisano mesto  oziroma v namensko posodo. 

Praviloma naj bi bil uplenitelj ob pregledu trupa in namestitvi  nazaj v hladilnico prisoten, če 

ni med preglednikom in upleniteljem drugače domenjeno. 

Vsak uplenitelj je dolžan poskrbeti tudi za zahtevano evidenco vpisa o času njegovega vstopa 

in zapustitvi prostorov hladilnice  v evidenčno knjigo, ki je v predprostoru koče v Vokah kjer 

je tudi hladilnica in za pravilen izklop in ponoven vklop alarma ob odhodu. 

 

2. Usposobljena oseba (dežurni preglednik) je dolžna čim prej po prejemu upleniteljevega 

obvestila o dostavi trupa v hladilnico, najkasneje pa v 24 urah priti v hladilnico in opraviti 

pregled predpisano pripravljenega trupa velike divjadi za pregled, ga vizuelno pregledati,  

opremiti z zahtevano pregledniško dokumentacijo (opremljeno tudi s svojo številko 

usposobljene osebe) in opremiti z napotnico za ev. veterinarski pregled in  odvoz odkupnega 

podjetja (skladno z veterinarsko-higienskimi predpisi, ki urejajo pregledništvo). Podatke o 

pregledih trupov v lovišču LD Brezovica odstreljene divjadi mora vpisati tudi v evidenčno 

knjigo odstrela in pregledov. Usposobljena oseba je v času svojega dežurstva, poleg 

gospodarja koče dolžna  skrbeti tudi za neoporečne higiensko-sanitarne razmere v sprejemnici 

in hladilnici in uporabnike hladilnice zato sproti opozarjati na nepravilnosti. V zaklenjen 

administrativni prostor sprejemnice nima pravice dostopa nihče drug razen pooblaščena 

oseba. 

Usposobljena oseba (preglednik) je s svojo osebno evidenčno reg. številko, ki mu jo je  

določila Uprava za varno hrano,veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), ob izročitvi 

potrdila o strokovni usposobljenosti in odgovornosti, dolžna vse podatke o prevzeti divjadi 

vpisovati sproti, vestno in pošteno v evidenčno knjigo. O vseh morebitnih ugotovljenih 

nepravilnostih pri pregledih mora  takoj obvestiti gospodarja in predsednika LD.  

Po roku 5 let (ali na poziv že prej), je dolžna na stroške LD opraviti vsako dopolnilno 

izobraževanje, ki ga občasno opravijo pooblaščeni veterinarji, o vseh pomembnih novostih pa 

mora sproti obveščati vodstvo LD in vse aktivne lovce. 

V primeru, da je dežurna usposobljena oseba (preglednik) dalj časa odsotna ali da ne bo 

mogla v čim krajšem času oz. največ 24 urah pregledati očiščen trup uplenjene divjadi, mora   

zaprositi/dovoliti drugi usposobljeni osebi, da opravi pregled trupa (predhodno pa o tem 

obvestiti tudi gospodarja LD), še posebej v primerih, če to narekujejo razmere glede zakasnele 

najdbe streljane divjadi oz. visokih zunanjih temperatur. Le s takim ravnanjem bo lahko 



zagotovljena  čim hitrejše ustrezno hlajenje trupa, predpisan postopek  ureditve vse potrebne 

pregledniške dokumentacije potrebne za zagotavljanje neoporečnosti mesa divjadi in 

sledljivost trupa »iz gozda do vilic«, kar je osnovna zahteva tozadevnih priporočil EU od 

pooblaščene osebe Smernic dobrih higienskih navad (Uredba ES 852/2004). 

V primeru, da mora usposobljena oseba (preglednik) zavrniti pregled in namestitev 

pripeljanega trupa velike divjadi, ker ga uplenitelj morda ni ustrezno očistil in mu obrezal 

strelnih ran  ali ker uplenjen trup  ni bil dovolj hitro dostavljen v hladilnico ter je zato prišlo 

že do procesa kvarjenja mesa, bo lovec - uplenitelj dolžan, po nesporni ugotovitvi, da se je 

meso pokvarilo po krivdi uplenitelja in da posledično ni primerno za izdajo napotnice ter 

nadaljnjo oddajo za namene javne potrošnje, moral le-ta  transportno težo mesa takega trupa 

plačati LD po veljavni tržni ceni. Plačilo je v tem primeru uveljavljena odškodnina LD za (po 

upleniteljevi krivdi) neustrezno meso ter izpad dela prihodkov LD od prodaje divjačine.  

Še posebej je zato potrebno v takšnih primerih paziti na ravnanje, če je bila divjad po strelu 

iskana s psom krvosledcem in je bila, mrtva, najdena po daljšem času (8-10 ur ali več) in v 

poletno/jesenskih dneh, ko navadno vladajo visoke zunanje temperature. Posebej pri takšnih 

trupih velike divjadi (poudarjeno pri veliko-telesni: medvedu, divjih prašičih in jelenjadi), ki 

je bila kasneje iskana, je potrebno paziti, da bo taka divjad tudi hitro in pravilno iztrebljena in 

pravilno oskrbljena takoj po najdbi že na terenu, nato pa takoj prepeljana v hladilnico v čim 

hitrejši pregled usposobljene osebe, ki bo izrekla osebno oceno ustreznosti mesa ter dala  

nadaljnje napotke za hlajenje ali drugačna navodila. 

Krivda lovca-uplenitelja ob ev. ugotovljenem kvaru mesa take divjadi, se v takšnih 

primerih presoja po: (1) njegovem kronološkem  pisnem opisu njegovih dejanj in postopkov 

od strela dalje (označitvi nastrela, prijavi strela/ov gospodarju, upoštevanju njegovih nasvetov 

in navodil o  nadalnjih postopkih, (2) zapisnika/ugotovitev pooblaščene osebe po pregledu in 

(3) oceni pravilnosti postopka iskanja divjadi (ustrezna usposobljenost iskalca in psa - glej 6. 

točka 77. člena  ZDLov-1 in  določila Kinološkega pravilnika LD Brezovica). 

                                                                    4. člen 

V predprostoru hladilnice in hladilnici je prepovedano kaditi, piti alkohol, uživati 

psihoaktivne snovi ali mamila. Prepovedano je v njih  shranjevati druge odpadne stranske 

proizvode organskega porekla. V predprostoru so lahko le stvari, ki so nujno potrebne za 

normalno obratovanje hladilnice in vzdrževanje higiene (čistilna sredstva, razkužila, plastične 

vrečke, krep-papir za čiščenje itd. Strogo je prepovedano v prevzemni prostor hladilnice in v 

hladilnico nameščati na bolezen sumljive trupe ali snovi/predmete, ki bi lahko kakorkoli 

posredno ali neposredno vplivali na kakovost že pregledanih hlajenih trupov.   

5. člen 

V hladilnem prostoru se lahko praviloma skladiščijo samo pregledani trupi uplenjene divjadi 

iz lovišča LD Brezovica z izdano napotnico ali lističem (imenom lovca) za lasten odkup. 

Trupi morajo biti obešeni v hladilnem prostoru tako, da se ne dotikajo tal in tudi ne tesno med 



seboj, saj je le tako omogočeno njihovo pravilno hlajenje in higienska neoporečnost mesa. 

Odločeni naj bodo tudi od še nepregledanih trupov.  

Trupi divjadi uplenjene v drugih loviščih (z uradno izdano odpremnico oz. pripeto napotnico) 

se lahko začasno shranjujejo v hladilnici LD Brezovica le, če je to dovoljeno od dežurne 

pooblaščene osebe in gospodarja LD, ter če je to dopustno tudi  po veterinarskih in drugih 

predpisih ter ne obstaja nevarnost, da bi kvarno vplivali na neoporečnost hrambe trupov 

uplenjene divjadi iz domačega lovišča.  

Praviloma se v hladilnici med pregledanimi trupi uplenjene divjad ne sme hladiti in 

shranjevati trupov domačih živali. 

6. člen 

Odgovorna oseba (preglednik) je dolžna, skladno z veljavnimi  predpisi, skrbeti in dajati 

lovcem tudi sprotna nova navodila za pravilen postopek označevanja,  zbiranja, pregledov 

trupov, higiensko-sanitarne razmere ter za pravilno obratovanje hladilnice, t.j. za pravilno 

hlajenje divjačine in predpisano oddajanje trupov iz hladilnice v času njenega dežurstva. O 

vsaki opaženi  okvari hladilnega sistema ali  o napakah pri ravnanju v zbiralnem prostoru in 

hladilnici, je dolžan vsak član nemudoma opozoriti  gospodarja LD ali starešino. 

Gospodar LD in vse usposobljene osebe (pregledniki) so dolžni skrbeti za urejenost hladilnice 

v skladu z navodili Programa kontrole zbiralnice za divjačino in Smernic dobrih higienskih 

navad (Uredba ES 852/2004). 

7. člen 

V primeru, ko lovec želi sam odkupiti trup uplenjene divjadi (izključno za lastno uporabo),   

mora že ob pregledu trupa to najaviti usposobljeni osebi. Tak trup po namestitvi v hladilnico 

označi z nanj  pritrjenim  lističem z izjavo »Lasten odkup – ime in priimek ter datumom«. 

Praviloma kupec še pred odvozom trupa iz hladilnice poravna stroške odkupa v gotovini po 

veljavnem ceniku (in dobi od pooblaščenca uradno LD potrdilo o plačilu), lahko pa se domeni 

za plačilo po uradno izdani položnici.  

Za UO LD Brezovica   

Pripravil: B. Leskovic 

Dat: 5. 1. 2015 

 

Sklep seje UO 5.1.2015 

 

 


