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RAZPIS. 

 

     OSNOVNO USPOSABLJANJE ZAŠČITE ŽIVALI PRI ZAKOLU 

za pridobitev potrdila o usposobljenosti skladno z 21. členom Uredbe Sveta (ES) št. 

1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi 

 
KJE: Šentjur pri Celju ali ON - LINE 

 

 

 
Kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba UVHVVR 

št U3440-237/2019/3) izvajamo osnovno in obnovitveno usposabljanje »ZAŠČITA IN DOBROBIT 

ŽIVALI PRI USMRTITVI« za pridobitev potrdila o usposobljenosti skladno z 21. členom Uredbe Sveta 

(ES) št. 1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi. 

 
Program, ki obsega predavanje in pisni izpit, je namenjen usposabljanju osebja, ki izvaja usmrtitve 
živali in postopke povezane z usmrtitvami: 
 
PRI ŽIVALSKIH VRSTAH: 
- domači prežvekovalci (govedo, ovce, koze) 
- kopitarji 
- prašiči 
 
 
ZA KLAVNE POSTOPKE: 
- ravnanje z živalmi in skrb za živali pred omejitvijo premikanja 
- omejitve premikanja živali za namene omamljanja in usmrtitve 
- metode omamljanja 

- ocena učinkovitega omamljanja in izkrvavitev 

NAČIN PRIJAVE: na naš naslov pošljete izpolnjen in podpisan Prijavni obrazec (Priloga 1, Uredba o 

izvajanju Uredbe (ES) o zaščiti živali pri usmrtitvi (Uradni list RS, št. 5/17): 

-  ki je dostopen na naši spletni: www. razpis.si 

-  nas kontaktirate in vam ga pošljemo: 041 798 731, info@razpis.si 

 

Usposabljanje poteka v slovenskem jeziku. 

 

 

CENA USPOSABLJANJA: 

• celoten program: 149€ (DDV ni obračunan na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1.) 

 

 

KDO OPRAVLJA OSNOVNO USPOSABLJANJE? 

• kandidat, ki usposabljanja za določeno vrsto živali, klavni postopek ali metodo omamljanja ŠE 

NI opravljal ali 

• kandidat, ki je osnovno usposabljanje že opravil, vendar mu je preteklo, ker v predpisanem 

roku NI opravil obnovitvenega usposabljanja. 

 

ZA METODE OMAMLJANJA: 
- mehanske metode, razen strelne naprave s prostim projektilom 
- s plinom 
- z električnim tokom 
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RAZPIS. 

 

 

OPRAVLJANJE PISNEGA IZPITA  (preverjanje znanja iz osnovnega usposabljanja – 9. člen Uredbe o 

izvajanju Uredbe (ES) o zaščiti živali pri usmrtitvi): 

• Preverjanje znanja iz osnovnega usposabljanja se opravlja pisno s posameznih področij, 

navedenih v Prilogi IV Uredbe 1099/2009/ES, in vključuje klavne postopke, metodo 

omamljanja ter živalsko vrsto, za katero se je kandidat prijavil. 

• Preverjanje znanja traja največ 60 minut. 

•  Preverjanje znanja poteka pod nadzorom predstavnika UVHVVR. Pisno nalogo oceni 

predstavnik UVHVVR z: »opravil« ali »ni opravil«. 

• Kriterij ocenjevanja pisnega izpita: Izpitna vprašanja so razdeljena v 4 sklope. Vsak sklop ima 

5 vprašanj. Od tega je eno vprašanje vredno 5 točk, preostala štiri vprašanja pa vsako po eno 

točko. V vsakem sklopu vprašanj lahko kandidat doseže maksimalno 9 točk. Za uspešno 

opravljen pisni preizkus znanja je treba v vsakem sklopu doseči najmanj 6 točk. 

• Če oseba preverjanja znanja ni uspešno opravila, lahko znova opravlja preverjanje znanja v 

naslednjem razpisanem roku. Oseba mora uspešno opraviti preverjanje znanja v šestih 

mesecih od udeležbe na neuspešnem preverjanju znanja. 

 

INFORMACIJE GLEDE PRIDOBITVE POTRDILA - OSNOVNO USPOSABLJANJE 
1. če opravljate dela pri nosilcu dejavnosti, ki spada pod definicijo » Velike klavnice«, imate 
določenega pooblaščenca za dobro počutje živali (nosilec dejavnosti zakolje več kot 1000 GVŽ letno) 
prejmete potrdilo o usposobljenosti, ko: 

• SE BOSTE UDELEŽILI IZOBRAŽEVANJA IN USPEŠNO OPRAVILI PISNI IZPIT iz osnovnega 
usposabljanja in 

• uspešno opravili delo pod nadzorom mentorja, kar dokažete s  tem, da nosilec dejavnosti po 
pošti: UVHVVR – glavna pisarna; Dunajska 22; 1000 Ljubljana 
pripis: Uredba 1099/2009 pošlje kopijo vašega poročila o delu pod mentorskim nadzorom na 
obrazcu Poročilo o ocenjeni uspešnosti dela osebe pod mentorskim nadzorom (Priloga 3 
Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o zaščiti živali pri usmrtitvi). 

2. če opravljate dela pri nosilcu dejavnosti, ki spada pod definicijo »Male klavnice« (nosilec 
dejavnosti zakolje manj kot 1000 GVŽ letno), boste prejeli potrdilo o usposobljenosti, ko: 

• SE BOSTE UDELEŽILI PREDAVANJA IN USPEŠNO OPRAVILI PISNI IZPIT 
 

VELJAVNOST POTRDIL O USPOSOBLJENOSTI: 

• 10 let od datuma izdaje. Potrdila so izdana po 21. členu Uredbe 1099 v slovenskem in v 
angleškem jeziku in veljajo v državah EU. 
 

ZA INFORMACIJE IN PRIJAVE SMO VAM NA RAZPOLAGO na: 041 798 731, info@razpis.si 

Termini in vsebina usposabljanja objavljeni na: www.razpis.si in FB: Razpis.si »Za dobrobit 

živali in ljudi«  

Tečaj bo izveden, če bo prijavljenih vsaj 15 udeležencev. 

 

Prijazno vabljeni in veselimo se srečanja! 
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