
  

Priloga 4 

 

NAČELA IN POSTOPKI ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE 

 

1. Splošna načela in postopki 

1.1 Kakor je predvideno v 11. členu, se postopki čiščenja in razkuževanja izvajajo pod 

uradnim nadzorom in v skladu z navodili uradnega veterinarja. 

1.2 Razkužila, ki se uporabijo in njihove koncentracije, morajo biti uradno potrjeni s strani 

VURS, da zagotavljajo uničenje virusa SIP. 

1.3 Daljše skladiščenje ne sme vplivati na učinkovitost razkužil. 

1.4. Pri izbiri razkužil in postopkov razkuževanja je treba upoštevati vrsto prostorov, vozil in 

predmetov, ki se razkužujejo. 

1.5 Sredstva za razmaščevanje in razkužila se morajo uporabljati pri pogojih, ki ne 

zmanjšujejo njihove učinkovitosti. Upoštevati  je potrebno tehnične parametre proizvajalca, 

kot so pritisk, minimalna temperatura in čas učinkovanja. Na učinkovitost razkužila ne sme 

vplivati medsebojno učinkovanje drugih snovi, kot so sredstva za razmaščevanje. 

1.6 Ne glede na uporabljeno razkužilo veljajo naslednja splošna pravila: 

- temeljita prepojitev stelje in nastila ter gnoja z razkužilom, 

- temeljito mehanično čiščenje vseh verjetno kontaminiranih površin po odstranitvi ali 

demontaži, če je izvedljiva, opreme ali napeljav, ki bi ovirale učinkovito čiščenje in 

razkuževanje, 

- nadaljnji nanos razkužila za minimalen čas delovanja, v skladu s priporočili proizvajalca, 

- voda, ki je bila uporabljena v postopkih čiščenja, mora biti odstranjena na način, s katerim 

se prepreči širjenje virusa SIP in v skladu z navodili uradnega veterinarja. 

1.7 Če po opravljenem razkuževanju za spiranje uporabljamo tekočine pod visokim pritiskom, 

je treba preprečiti ponovno kontaminacijo že očiščenih ali razkuženih delov. 

1.8 Opremo, napeljave, predmete ali bokse, ki so verjetno kontaminirani, je treba oprati, 

razkužiti ali uničiti. 

1.9 Postopke čiščenja in razkuževanja, ki se zahtevajo po tem pravilniku, je potrebno 

dokumentirati v ustrezni evidenci, ki jo, če je to potrebno, potrdi uradni veterinar. 

 

2. Posebne določbe o čiščenju in razkuževanju okuženih gospodarstev 

2.1 Predhodno čiščenje in razkuževanje 

2.1.1 Med pokončanjem živali je treba izvesti vse ukrepe, da se prepreči ali kar najbolj 

zmanjša širjenje virusa SIP. Med drugim je treba namestiti začasno opremo za razkuževanje, 

poskrbeti za zaščitna oblačila, prhe, dekontaminacijo uporabljene opreme, naprav in priprav 

ter za izklop prezračevalnih naprav. 

2.1.2 Trupla pokončanih živali je treba poškropiti z razkužilom in za namen predelave ter 

uničenja odstraniti iz gospodarstva v zaprtih in neprepustnih kontejnerjih. 

2.1.3 Takoj po odstranitvi trupel živali dovzetnih vrst je treba objekte, v katerih so bile te 

živali nastanjene in vse ostale dele gospodarstva, dvorišča itd., kontaminirane med 

pokončanjem, klanjem ali postmortalnim pregledom, poškropiti z razkužilom, odobrenim v ta 

namen. 

2.1.4 Vsa tkiva ali kri, ki se je razlila med klanjem ali postmortalnim pregledom in vse večje 

nečistoče na zgradbah, dvoriščih, napravah itd., je treba skrbno zbrati in odstraniti skupaj s 

trupli. 

2.1.5 Uporabljeno razkužilo mora učinkovati vsaj 24 ur. 



  

2.2. Končno čiščenje in razkuževanje 

2.2.1 S sredstvom za razmaščevanje je potrebno z vseh površin odstraniti maščobo in ostanke 

nečistoč ter jih sprati z mrzlo vodo. 

2.2.2 Po spiranju z mrzlo vodo je potrebno površine ponovno poškropiti z razkužilom. 

2.2.3 Po sedmih dneh učinkovanja je potrebno prostore ponovno očistiti s sredstvom za 

razmaščevanje, sprati z mrzlo vodo, poškropiti z razkužilom ter ponovno sprati z mrzlo vodo. 

 

3. Razkuževanje kontaminirane stelje, gnoja in gnojevke 

3.1 Gnoj in uporabljen nastil je potrebno kompostirati, da je zagotovljena temperatura vsaj 

70° C po vsej kopici, po možnosti ob dodajanju 100 kg granuliranega žganega apna na 1 m
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gnoja, poškropiti z razkužilom in pustiti vsaj 42 dni; v tem obdobju se kopico bodisi pokrije 

ali pa prelaga, da se zagotovi enakomerno pregrevanje vseh plasti. 

3.2 Gnojevko in gnojnico je treba skladiščiti vsaj 42 dni po zadnjem dodajanju infektivnega 

materiala. Uradni veterinar lahko, če sta gnojevka in gnojnica močno kontaminirani ali ob 

neugodnih vremenskih razmerah, to obdobje podaljša, ali, če je dodano razkužilo, ki 

zadovoljivo spremeni vrednost pH po vsej snovi, da je zagotovljeno uničenje virusa SIP, to 

obdobje skrajša. 

 

4. Posebni primeri 

4.1. Če iz tehničnih ali varnostnih razlogov postopkov čiščenja in razkuževanja ni mogoče 

zaključiti v skladu s tem pravilnikom, je potrebno objekte ali prostore kar najbolje očistiti in 

razkužiti, da se prepreči širjenje virusa SIP. Živali dovzetnih vrst se lahko ponovno naseli v 

objekte ne prej kot po 1 letu. 

4.2. Z odstopanjem od točk 2.1 in 2.2 lahko v primeru objektov za prosto rejo VURS določi 

posebne postopke čiščenja in razkuževanja, pri čemer je potrebno upoštevati tip objektov in 

klimatske pogoje. 

4.3 Z odstopanjem od tretje točke lahko VURS, v skladu z znanstvenimi dokazi, da postopki 

zagotavljajo učinkovito uničenje virusa SIP, določi posebne postopke za razkuževanje gnoja 

in gnojevke. 


