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V dokumentu so uporabljene spodaj naštete okrajšave: 
 
EU – Evropska unija 
LD – lovska družina 
LPN – lovišče s posebnim namenom 
Uprava VHVVR – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
ŽSP – živalski stranski proizvodi 
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1. PREGLED ZAKONODAJE REPUBLIKE SLOVENIJE O KRMLJENJU 
PROSTOŽIVEČIH ŽIVALI 

 
Orel belorepec (Haliaeetus albicilla) spada med ptice ujede in je uvrščen na rdeči seznam po 
Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. Populacija te vrste v 
Sloveniji narašča in je ocenjena na 8-11 gnezdečih parov (Vrezec et al. 2009). 
 
Krmljenje ptic ujed na mrhoviščih je v tujini že preizkušeno in je uporabno za podaljševanje 
viabilnosti populacij tarčnih vrst (Gonzalez et al. 2006, Gilbert et al. 2007, Oro et al. 2008, Ferrer et 
al. 2013). Dokazani pa so tudi nekateri negativni vplivi takega krmljenja, zato je potrebna velika 
previdnost in stalen nadzor (Blanco et al. 2011). 
 
Za krmljenje prostoživečih živali se večinoma uporabljajo živalski stranski proizvodi (ŽSP), ki so 
snovi živalskega izvora in niso namenjene prehrani ljudi. Ker ŽSP predstavljajo morebitno tveganje 
za javno dravje, zdravje živali in okolje, so po tveganju razvrščeni v tri kategorije: 
Kategorija 1: trupi živali, za katere obstaja sum na prenoslive spongiformne encefalopatije; trupi, 
ki vsebujejo specifični rizični material; ŽSP, ki vsebujejo nedovoljene snovi, nevarne okoljske 
onesnaževalce; trupla poginulih ovc, koz in goveda. 
Kategorija 2: trupla poginulih živali, razen od prežvekovalcev 
Kategorija 3: ŽSP, ki izvirajo od zdravih živali in deli, ki so bili ocenjeni kot primerni za prehrano 
ljudi, vendar niso bili uporabljeni iz komercijalnih razlogov. Sem spada večina ŽSP iz klavnic in 
predelovalnih živilskih obratov ter ŽSP iz LD in LPN, ki so nastali v lovišču (pogini, povozi na cestah 
ali železniških progah) ali pri odstrelu divjadi. 
 
Zaenkrat v Sloveniji izdaja dovoljenja za krmljenje ptic, ki se hranijo z mrhovino, še ni mogoča, 
saj Slovenija ni navedena v točki 1 Oddelka 2, Poglavja II Priloge VI Uredbe 142/2011/EU (str. 
45). Tako krmljenje orla belorepca je trenutno dovoljeno v Bolgariji, Grčiji, Franciji ter na 
Slovaškem. Za uvrstitev Slovenije na ta seznam bi moralo Ministrstvo za okolje in prostor podati 
predlog na Upravo VHVVR, ki bi nato izpeljala uradni postopek uvrstitve na seznam Uredbe 
142/2011/EU. 
 
Evropska zakonodaja sicer dovoljuje krmljenje vseh prostoživečih živali z ŽSP kategorije 2 in 3 
(Uredba 1069/2009 18. člen), vendar pa je Slovenija določila, da se za krmljenje prostoživečih živali 
lahko uporablja le ŽSP kategorije 3. Za krmljenje ogroženih in zavarovanih vrst živali se lahko 
uporablja tudi ŽSP kategorije 1, vendar samo s pridobitvijo posebnega dovoljenja in samo če je 
takšen način krmljenja varen in če dejansko izbojšuje stanje živalske vrste. Zakonodaja EU 
mrhovišča, kjer krmimo s ŽSP kategorije 1, opredeljuje kot »postaje za krmljenje«, kamor je 
omogočen dostop le določenim ciljnim živalskim vrstam. Dovoljenje se lahko izda za krmljenje vrst 
živali iz reda zveri ali iz reda ujed in sov, ki so naštete v Prilogi I k Direktivi 2009/147/ES v posebnih 
območjih njihovega varstva. 
 
Lovske družine in LPN so edini nosilci dejavnosti, ki lahko Upravo VHVVR lahko zaprosijo za izdajo 
dovoljenja za krmljenje prostoživačih živali s snovmi kategorije 3 in krmljeje ogroženih in 
zavarovanih vrst s snovmi kategorije 1. 
 
Krmiti je dovoljeno le tisto divjad in na tistih mestih, ki so predvidena s potrjenimi načrti 
lovskoupravljavskih območij (LUO) (Zakon o divjadi in lovstvu, 41. člen).  
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LD ali LPN ne potrebuje posebnega dovoljenja Uprave VHVVR za krmljenje prostoživečih živali, če 
za krmljenje uporablja le trupla povožene divjadi in ŽSP kategorije 3 iz lastne zbiralnice (Pravilnik o 
živalskih stranskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi, 11. in 13. člen). 
 

2. POTENCIALNE NEVARNOSTI PRI KRMLJENJU ORLA BELOREPCA 
 
Ptice ujede so zaradi svojega končnega položaja v prehranjevalnih verigah še posebej občutjive za 
različne okoljske polutante in kemične snovi, ki se v prehranjevalnih verigah akumulirajo. Škodljivi 
učinki dieldrina, DDT in živega srebra so se pokazali že v 60tih in 70tih letih prejšnjega stoletja pri 
sokolih selcih in ribjih orlih. 
 
Pri krmljenju z ŽSP obstajata dva potencialna vira škodljivih snovi za orla belorepca in druge ptice, 
ki se hranijo z mrhovino. Krmljenje z živalski trupi ali deli divjadi, ki je bila odstreljena, za belorepca 
predstavlja nevarnost, saj lahko taki ŽSP vsebujejo znatne količine svinca. Zastrupitve orlov 
belorepcev s svincem so znane iz drugih evropskih držav, vir svinca pa je večinoma nenamerna 
konzumacija svinčenega streliva (Helander et al. 2009). Delež najdenih poginulih orlov belorepcev, 
pri katerih so koncentracije svinca kazale na zastrupit ev, je bil v različnih evropskih državah med 
17-28% (Helander et al. 2009).  
 
Drugi potencialni vir škodljivih ali strupenih snovi pa so trupla poginule živine, ki je bila zdravljena s 
farmacevtskimi sredstvi. Farmacevtska sredstva so bioaktivne snovi, katerih negativni vplivi na 
okolje in druga živa bitja so slabo raziskani (Shore et al. 2014). Protivnetna ne-steroidna zdravila 
(NSAIDi), ki se pri živini uporabljajo proti bolečinam in za zmanjševanje vnetij, trenutno 
predstavljajo največjo grožnjo za nekatere ptice, ki se hranijo z mrhovino. Primer je diclofenac, ki 
se je v Indiji, Pakistanu in Nepalu izkazal za strupenega za številne jastrebe in je tam zdesetkal 
populacije teh ptic (UNEP CMS minimising poisoning working group 2014). Obstaja nevarnost, da 
je diclofenac strupen tudi za druge vrste ptic, ki se hranijo z mrhovino. Predvsem je kot hrana 
problematično tkivo zdravljenih živali v bližini uboda, kjer so koncentracije zdravila zelo visoke (dr. 
Mark Taggart, ustno). Po zaužitju mesa živali zdravljenih z diclofenacom, ptice poginejo šele po 
nekaj dnevih zaradi odpovedi ledvic (Green et al. 2004). Poleg diclofenaca so potencialno lahko 
strupeni še naslednji NSAIDi: katoprofen, aceclofenac, carprofen, flunixin in acetaminophen (UNEP 
CMS minimising poisoning working group 2014).  
 
Druga skupina potencialno nevarnih farmacevtskih sredstev za belorepca pa topikalni antiparazitiki 
kot sta diazinon in permethrin. Le ti so bili prisotni pri 71% pregledanih trupel jagnjet v Španiji, ki 
so glavna hrana ujed na mrhoviščih, v nizkih koncentracijah pa so jih zaznali tudi pri brkatih serih 
(Mateo et al. 2015). 
 
Zaradi naštetega je pri krmljenju ptic, ki se hranijo z mrhovino, zelo pomembna velika previdnost 
pri izbiranju trupov živali za krmišča (še posebej ko gre za krmljenje z ŽSP kategorije 1). LD ali LPN, 
ki ima dovoljenje za tako krmljenje pa mora najmanj dve leti hraniti dokumentacijo, iz katere je 
razvidna količina in izvor ŽSP kategorij 1 in 3, uporabljenih za krmljenje. 
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