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Številka:  U014-10/2022 
Datum:  1.7.2022  
 
Zadeva:  Odvoz povoženih živali s cest in železnice – obveščanje deležnikov 

 
Obveščamo vas, da s 1. julijem 2022 začne veljati Uredba o načinu, predmetu in pogojih 
izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2 
(Uradni list RS, št.  44/22) in nova koncesijska pogodba s koncesionarjem KOTO d.o.o., ki je 
bila sklenjena v skladu z omenjeno uredbo.  
 
Zaradi tega se nekoliko spreminjata način in financiranje zbiranja živalskih stranskih proizvodov 
(ŽSP) kategorije 1 in 2. Eden od virov ŽSP kategorije 1 in 2 so tudi povožene živali s cest in 
železnice.  
  
Bistvena sprememba je, da Veterinarsko - higienska služba Nacionalnega veterinarskega 
inštituta (NVI VHS) ne bo več odvažala povoženih živali s cest in železnic, razen povoženih 
domačih živali in divjih prašičev. 
 
V zvezi s tem vas prosimo, da od vključno 4. julija 2022 dalje po prejemu klica o povoženi živali 
na cesti ali železnici, deležnike glede odvoza obveščate po naslednjem protokolu:  
 

• kadar prejmete klic o povoženi domači živali ali kadar je potreben odvoz mrtve domače 
živali zaradi nesreče na cesti, o tem obvestite NVI VHS, ki bo poskrbel za odvoz: 
VHS enota Telefon 

VHS Ljubljana in Kranj 
01 4779 353 
01 4779 828 
01 4779 150 

VHS Novo mesto 07 3325 801 
VHS Nova Gorica 05 3383 701 
VHS Celje 03 5451 031 

VHS Maribor 
02 7493 687 
02 4613 150 

VHS Murska Sobota 02 5321 471 
 

• v primeru, ko prejmete klic o najdbi poginjenega ali povoženega divjega prašiča, o tem 
obvestite Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) ne glede na 
to, kdo je prijavitelj (lovec ali druga fizična oseba, DARS, Policija ...). V ta namen je na 
Upravi zagotovljena telefonska številka 01 300 13 59, ki je dosegljiva 24/7. Sodelavec 
Uprave, ki je v stalni pripravljenosti, bo obvestil NVI VHS, ki bo poskrbel za odvoz trupla 
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in po potrebi kontaktiral prijavitelja. Obveščanje Uprave s strani 112 je določeno v 
četrtem odstavku 15. člena Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri 
divjih prašičih (ZNUAPK) (Uradni list RS, št. 200/2020); 
 

• v primeru, ko prejmete klic o povoženih prostoživečih živalih (razen divjih prašičev) na 
cesti ali na železnici, o tem obvestite upravljalca cest oziroma železnice, ki bo poskrbel 
za odstranitev povožene živali. Upravljalec cest oziroma železnice lahko naroči odvoz 
povožene živali koncesionarju ali pa povožene živali sam zbere na zbirnem mestu in jih 
od tam odpelje koncesionar v predelavo in uničenje.  

 
Ker regijski centri za obveščanje sodelujejo pri obveščanju določenih deležnikov po sprejemu 
klica o povoženih živalih na cesti oziroma železnici, vas prosimo, da ustrezno dopolnite svoj 
SOP in o tem obvestite vse regijske centre 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
Pripravil: 
Mag. Ivan Ambrožič     Matjaž Guček 
sekretar     generalni direktor 
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