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RAZPIS. 

 

VABILO NA 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 

 
 

PREDAVANJE 

-  četrtek, 30. september 2021 od 12:30 do 20:00. 

-  način udeležbe na predavanju - izbirate lahko med fizično izvedbo v predavalnici Šentjur pri Celju 

(obvezen PCT pogoj ali online (spletno) udeležbo. 

 

IZPIT 

- termin in način izvedbe javimo na predavanju (predvidoma bo izpit potekal  v četrtek, 7.10.2021 

dopoldne v predavalnici Šentjur pri Celju z obveznim PCT pogojem). 

 
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. 
Osnovni program obsega predavanje in pisni izpit za izvajanje usmrtitve živali in postopkov povezanih 
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 

 - ali – prijave zbiramo tudi na: 041 798 731, info@razpis.si 

 

CENA USPOSABLJANJA: 

• celoten program: 149,00 EUR (DDV ni obračunan na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1.) 

V ceno je všteta udeležba na predavanju in izpitu, svetovanje in  gradivo. 

 

KDO OPRAVLJA OSNOVNO USPOSABLJANJE (predavanje + izpit)? 

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 

 

http://www.razpis.si/
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RAZPIS. 

 

Tečaj je namenjen usposabljanju osebja za delo v veliki ali mali klavnici. Primeren je pa tudi za vse, ki 

izvajajo zakol živali za zasebno domačo rabo in potrebujejo informacije o zahtevanih pogojih in načinih 

zagotovitve zaščite in dobrobiti živali pri zakolu. 

 

Tudi za zakol živali (vezano na določeno živalsko vrsto) in za povezane operacije izven klavnice, ki jih za 

zasebno domačo rabo izvede lastnik živali ali oseba, za katero je lastnik odgovoren in jo nadzira, mora 

le-ta zagotoviti, da se živali se usmrtijo šele potem, ko so bile omamljene v skladu z metodami in 

posebnimi zahtevami (skladno s Prilogo I Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009) in da usmrtitev in povezane 

postopke izvajajo samo ustrezno usposobljene osebe, ne da bi živalim povzročale bolečino, 

vznemirjenje ali trpljenje, ki se jim je mogoče izogniti. 
 

VSEBINA TEČAJA 

SPLOŠNI DEL (za vse klavne postopke; domače govedo, ovce, koze, prašiči, kopitarji) 

Zakonodaja s področja zaščite živali pri usmrtitvi. 

Dobrobit živali v klavnih postopkih. 

Kakovost mesa v konceptu dobrobiti živali v klavnih postopkih. 

Dobrobit živali med prevozom v klavnico. 

Vedenjske značilnosti živali. 

Zakol na domu, obredi zakol. 

 

RAVNANJE Z ŽIVALMI IN SKRB ZA ŽIVALI PRED OMEJITVIJO PREMIKANJA - naprave za priganjanje; 

ravnanje z živalmi; naloga uradnega veterinarja (domače govedo, ovce, koze, prašiči, kopitarji) 

OMEJITVE PREMIKANJA ŽIVALI ZA NAMEN OMAMLJANJA IN USMRTITVE – boksi za omamljanje; 

metode omejitev; načela fiksacije (domače govedo, ovce, koze, prašiči, kopitarji) 

METODE OMAMLJANJA – načela omamljanja; dovoljene metode; parametri;  

(domače govedo, ovce, koze, prašiči, kopitarji) 

             Mehansko omamljanje (razen strelne naprave s prostim projektilom).  

             Metode omamljanja s plinom. 

             Metode omamljanja z električnim tokom.  

 

OCENA UČINKOVITEGA OMAMLJANJA IN IZKRVAVITEV – monitoring uspešnosti; faza1, 

faza2, faza3 (domače govedo, ovce, koze, prašiči, kopitarji) 
 

Predavatelje in program je potrdila Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 

Predavanje in gradiva so v slovenskem jeziku. 

Gradiva udeleženec prejme na predavanju in so izdelana v slovenskem jeziku.  

 

OPRAVLJANJE IZPITA  

• poteka pod nadzorom predstavnika UVHVVR; traja 60 minut. 

• opravlja se po posameznih področjih in vključuje klavne postopke, metodo omamljanja ter 
živalsko vrsto.  

• pisno izpitno nalogo oceni predstavnik UVHVVR z oceno: »opravil« ali »ni opravil«. 

• popravni rok v 6-ih mesecih od  udeležbe na neuspešnem preverjanju znanja. 
 

Za informacije ali pojasnila smo vam z veseljem na razpolago na tel. 041 798 731 ali info@razpis.si. 
Prijazno vabljeni. 
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