
Rejec: preveri število, težo in 
primernost prašičev za 
natovarjanje in obvesti 
prevoznika. Preverjanje 
primernosti je treba izvesti v 
skladu s Praktičnimi smernicami 
za oceno primernosti prašičev za 
prevoz.
Prevozno podjetje: pripravi pisni 
načrt natovarjanja.
Voznik: uporabi »Kontrolni
seznam voznika za prevoz živih
živali: Ali ste pripravljeni?«
Voznik/spremna oseba: poravna
tovornjak s pretovorno platformo
in poskrbi, da ni vrzeli. Čim bolj
zmanjša nagib (največ 36 %
oziroma 20°).
Voznik/spremna oseba: potrese
žagovino ali drug nastilj po tleh
rampe in po potrebi (npr. drsenje,
vlažnost, naklon) po nadstropjih
tovornjaka.
Natovarjanje mora potekati
čim bolj mirno in gladko.

Pripravljeni na 
natovarjanje!

Boljše prakse pri dodeljenem prostoru na 
prašiča 

Pujski (6– 10 kg) 0,07 m²/pujska ali 14 
pujskov/m²

Pujski (25– 30 kg) 0,18 m²/pujska ali 6 
pujskov/m²

Klavni prašiči 
(110 – 120 kg)

0,5 m²/prašiča ali 2 
prašiča/m²

Prašiči (> 120 kg) 0,7 m²/prašiča ali 1,4 
prašiča/m²

Priprava na natovarjanje: »kaj storiti?«

Vsi prašiči morajo imeti možnost 
hkrati stati ali ležati.

Najdaljši čas vožnje prašičev, vključno z natovarjanjem in iztovarjanjem, 
znaša 24 ur!

Natovarjanje in iztovarjanje
prašičev
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Natovarjanje

1. Pustite prašičem, da se pomaknejo do
rampe za natovarjanje s svojo običajno
hitrostjo hoje.

2. S prašiči ravnajte v skupinah.

3. Hrup čim bolj omejite, da zmanjšate stres.

4. Upoštevajte določbe glede dodeljenega
prostora. Med prevozom morajo imeti vsi
prašiči toliko prostora, da lahko ležejo in
vstanejo v svojem naravnem položaju.

5. Uporabljajte koridorje s trdnimi (zlasti
ukrivljenimi) stenami.

6. Upoštevajte posebni vid prašiča (glejte sliko
spodaj).

7. Pri premikanju prašičev uporabljajte desko
ali ploščo za razvrščanje in jih
spodbujajte npr. z uporabo naslednjega:

• slušni dražljaj (žvižganje),
• plastična ropotulja ali veslo (hrup),
• najlonska zastavica,
• matadorjevo ogrinjalo,
• plastični trak.

Če se prašič ustavi in se noče
premakniti, sledite naslednjemu
postopku.
- Pustite, da se prašič pomiri, in se

prepričajte, da je primeren za prevoz.
Če se izkaže, da je za prevoz
neprimeren, pričnite z ustreznim
postopkom.

- Preverite, ali so napoti ovire, in jih po
možnosti odstranite ali spremenite
osvetlitev. To ni mogoče? Dajte
prašiču nekaj časa, da se navadi na
oviro in gre nato mimo nje. Težavo
odpravite pred naslednjim
natovarjanjem oziroma iztovarjanjem.

- Uporabite pasivne metode za
premikanje živali (plošča, zastavica
ipd.).

- Prašiče je mogoče natovoriti in
iztovoriti v skupinah, ki sledi vodji.

- Živali spodbudite k premikanju z
žvižganjem ali govorjenjem. Živali ne
udarite in ne vlecite!

- Spolno zrele svinje in merjasce je
treba obravnavati posebej in prevažati
v ločenih prostorih.
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Iztovarjanje

1. V primeru zamude pri iztovarjanju zagotovite ustrezno zračenje na ustavljenem
tovornjaku (odprte stranske lopute, uporaba umetnega prezračevanja, če je na
razpolago, vozilo parkirano v senci).

2. Za iztovarjanje ob prihodu uporabite največjo širino koridorja.

3. Prašiče iztovorite v serijah, ki so prilagojene velikosti ograd na kraju prihoda.

4. Če je prašič ob prihodu poškodovan, klavnici svetujte, naj ga osami in zaščiti.

5. Ob koncu vožnje sporočite število poškodovanih in poginulih prašičev.
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