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Gospod
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predsednik Državnega sveta RS
Zadeva: Vprašanji glede afriške prašičje kuge in zaščite domače prašičjereje
Na podlagi 66. in 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08,
73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) predlagam, da Državni svet sprejme in na Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naslovi naslednji vprašanji:
1. Zakaj država ne sprejme ustreznih in učinkovitih ukrepov za zmanjšanje
števila divjih prašičev, ki predstavljajo enega od poglavitnih virov za
prenašanje afriške prašičje kuge?
2. Ali so ukrepi za večji odstrel divjih prašičev v pripravi in kakšna je vsebina
dogovorov z Lovsko zvezo Slovenije za povečanje odstrela divjih prašičev?
Obrazložitev:
Afriška prašičja kuga je huda nalezljiva bolezen, ki prizadene domače in divje
prašiče. Bolezen je razširjena v okolici Slovenije (Madžarska, Češka, Poljska, Italija,
Romunija, Ukrajina…), tako da je le še vprašanje časa, kdaj se bo pojavila tudi pri
nas. Če se proti bolezni ne bo sprejelo učinkovitih preventivnih ukrepov in se bo
razširila po državi, lahko povzroči popoln propad slovenske prašičereje. Ob tem je
treba poudariti, da gre za panogo, ki znotraj slovenskega kmetijstva že sedaj
nazaduje. Delež doma pridelanega svinjskega mesa se iz leta v leto znižuje in
okužba s prašičjo kugo bi panogi zadala še dodatni udarec. Zato bi bilo treba po
vzoru nekaterih evropskih držav sprejeti ukrepe za zaščito domače prašičereje.
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin kot najbolj verjeten vir prenosa
bolezni v Slovenijo omenja okuženo meso oziroma okužene mesne izdelke, ki jih z
okuženih območij prinesejo potniki, vozniki in turisti. Kot veliko tveganje omenja tudi
lovce, ki se vračajo z lova iz držav, kjer se je bolezen že pojavila. Vendar pa veliko
tveganje v obliki prenašalca okužbe na domače prašiče predstavljajo tudi divji prašiči.
Že pred časom so bila dana opozorila, da bi bilo treba povečati odstrel divjih prašičev
in tako zmanjšati njihovo število. Treba bi bilo doseči dogovor z Lovsko zvezo

Slovenije, predvideti način izvajanja večjega odstrela divjih prašičev in s tem
zmanjšati tveganje za domačo populacijo prašičev. Menim, da bi morala država iz
tega naslova predvideti tudi finančno stimulacijo za Lovsko zvezo Slovenije, saj gre
za prostovoljsko organizacijo, ki bo imela zaradi dodatnih odstrelov višje stroške.
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