
 

Priloga 3 

Poročilo o ocenjeni uspešnosti dela osebe pod mentorskim nadzorom 

 

 

Ime in priimek 
kandidata: 

 

Datum rojstva 
kandidata: 

 

Vrsta živali (VPIŠI) 

(SAMO ENA VRSTA 

NA ENO 

POROČILO): 

 

Klavni 

postopki 

 

1. Ravnanje z 
živalmi in skrb 
za živali pred 
omejitvijo 
premikanja 

DATUM: 

 

________ 

ŠT. 

ŽIVALI: 

DATUM: 

 

_________ 

ŠT. 

ŽIVALI: 

DATUM: 

 

_______ 

ŠT. 

ŽIVALI: 

 

DATUM: 

 

________ 

ŠT. 

ŽIVALI: 

DATUM: 

 

________ 

ŠT. 

ŽIVALI: 

DATUM: 

 

______ 

ŠT. 

ŽIVALI: 

2. Omejitve 
premikanja 
živali za 
namene 
omamljanja ali 
usmrtitve 

DATUM: 

 

________ 

ŠT. 

ŽIVALI: 

DATUM: 

 

_________ 

ŠT. 

ŽIVALI: 

DATUM: 

 

_______ 

ŠT. 

ŽIVALI: 

DATUM: 

 

_________ 

ŠT. 

ŽIVALI: 

DATUM: 

 

________ 

ŠT. 

ŽIVALI: 

DATUM: 

 

______ 

ŠT. 

ŽIVALI: 

3. Omamljanje 
živali 

DATUM: 

 

________ 

ŠT. 

ŽIVALI: 

DATUM: 

 

_________ 

ŠT. 

ŽIVALI: 

DATUM: 

 

_______ 

ŠT. 

ŽIVALI: 

 

DATUM: 

 

________ 

ŠT. 

ŽIVALI: 

DATUM: 

 

________ 

ŠT. 

ŽIVALI: 

DATUM: 

 

______ 

ŠT. 

ŽIVALI: 

4. Ocena 
učinkovitega 
omamljanja in 
izkrvavitev 

 

DATUM: 

 

________ 

ŠT. 

ŽIVALI: 

DATUM: 

 

_________ 

ŠT. 

ŽIVALI: 

DATUM: 

 

_______ 

ŠT. 

ŽIVALI: 

DATUM: 

 

________ 

ŠT. 

ŽIVALI: 

DATUM: 

 

________ 

ŠT. 

ŽIVALI: 

DATUM: 

 

______ 

ŠT. 

ŽIVALI: 

 

5. Pritrjevanje 
živih živali na 
obešala ali 
dvigovanje 
živali 

DATUM: 

 

_______ 

ŠT. 

ŽIVALI: 

DATUM: 

 

________ 

ŠT. 

ŽIVALI: 

DATUM: 

 

_______ 

ŠT.ŽIVALI: 

DATUM: 

 

________ 

ŠT. 

ŽIVALI: 

DATUM: 

 

________ 

ŠT. 

ŽIVALI: 

DATUM: 

 

_______ 

ŠT. 

ŽIVALI: 

Metode omamljanja 

(obkroži): 

A. Mehanske 

metode razen 

strelne naprave s 

prostim 

projektilom 

B. Metode s 

plinom 

C. Metode z 

električnim 

tokom 

D. Strelna 

naprava s 

prostim 

projektilom 

 

Navodila za izpolnjevanje: 
1. Izpolnite samo tisti del vprašalnika in odgovorite samo na tista vprašanja, ki se nanašajo 

na določen klavni postopek in metodo omamljanja, za katero ocenjujete kandidata. 



 

2. Za vsako živalsko vrsto uporabite nov vprašalnik. 
3. Kandidat mora dokazati praktično znanje iz vseh klavnih postopkov in metod omamljanja, za 

katere opravlja delo pod mentorskim nadzorom.  
4. Kandidat je USPEŠNO opravil delo pod mentorskim nadzorom, ko na najmanj desetih GVŽ ali 

50 pticah ali 50 kuncih ali 1,2 GVŽ divjadi iz obore za rejo uspešno opravi tisti klavni postopek 
oziroma tisto metodo omamljanja na živalski vrsti, za katero opravlja praktično usposabljanje. 

 

Klavni postopek OPRAVIL NI 

OPRAVIL 

KOMENTAR SE NE NANAŠA 

1. Ravnanje z 
živalmi in skrb 
za živali pred 
omejitvijo 
premikanja 

    

Ali kandidat razlaga 

živali mirno in 

učinkovito ter pri 

tem živalim ne 

povzroča 

nepotrebnega 

trpljenja ali stresa 

in strahu? 

    

Ali kandidat pri 

razlaganju pravilno 

razloži zabojnike, in 

sicer tako, da je 

med enim in drugim 

zabojnikom zadosti 

prostora za 

zadostno kroženje 

zraka? 

 

 

  Živali v zabojnikih (perutnina, 

kunci, kožuharji …). 

Na živali, ki se ne 

prevažajo v 

zabojnikih. 

Ali kandidat pri 

uporabi viličarja za 

premikanje živali v 

zabojnikih 

zagotavlja tak način 

vožnje, da so jim 

prihranjeni 

vsakršno odvečno 

trpljenje, bolečine 

ali stres? 

  Živali v zabojnikih (perutnina, 

kunci, kožuharji …). 

Na živali, ki se ne 

prevažajo v 

zabojnikih. 

Ali kandidat 
pravilno oceni, 
katere živali imajo 
prednost pri 
razlaganju zaradi 
zagotavljanja 
dobrobiti živali?  

    



 

Klavni postopek OPRAVIL NI 

OPRAVIL 

KOMENTAR SE NE NANAŠA 

Ali kandidat vodi 

živali do prostorov 

za začasno 

namestitev mirno in 

učinkovito, kar 

zagotavlja, da se 

živali ne prerivajo, 

spotikajo ali 

kakorkoli po 

nepotrebnem 

poškodujejo? 

    

Ali kandidat preveri, 

da so hodniki za 

pregon živali in 

prostori za začasno 

namestitev živali v 

takšnem stanju, da 

jim ne povzročajo 

nepotrebnih 

bolečin, stresa in 

strahu (tla niso 

spolzka, na njih ni 

preprek, ki bi 

ovirale gibanje 

živali, stranske 

stene so gladke in 

polne, tako da ne 

povzročajo 

poškodb živalim, ni 

nenadne 

spremembe v moči 

svetlobe, npr. 

močne sence ali 

bleščeče ovire)? 

    

Ali kandidat 

spoštuje optimalno 

gostoto živali v 

prostorih za 

začasno 

namestitev, kot je 

opredeljeno v 

SOP? 

    

Ali kandidat 

pravilno uporablja 

električna in 

mehanska 

priganjala ter v 

skladu z Uredbo 

1099/2009/ES? 

    

Ali kandidat 

pravilno ločuje 

    



 

Klavni postopek OPRAVIL NI 

OPRAVIL 

KOMENTAR SE NE NANAŠA 

živali v prostorih za 

začasno 

namestitev (npr. 

glede na velikost in 

vrsto živali, 

agresivne živali, 

breje živali, 

poškodovane živali, 

živali z rogovi in 

brez njih …)? 

Ali kandidat 

nadzoruje dobrobit 

živali v prostorih za 

začasno 

namestitev in o tem 

vodi evidenco? 

    

Ali kandidat napaja 

in krmi živali v 

skladu z zahtevami 

Uredbe 

1099/2009/ES? 

    

 

Klavni 

postopek 

OPRAVIL NI 

OPRAVIL 

OPOMBE SE NE NANAŠA 

2. Omejitev 

premikanja 

živali za namen 

omamljanja ali 

usmrtitve 

    

Ali kandidat 

mirno in tiho 

vodi živali do 

prostora za 

omejitev 

premikanja tako, 

da jim prihrani 

vsakršno 

nepotrebno 

bolečino, strah 

ali stres? 

    

Ali kandidat 

preveri, da živali 

ne vstopajo v 

prostor za 

omejitev 

premikanja, 

dokler ni vse 

pripravljeno za 

takojšnjo 

omamljanje oz. 

usmrtitev? 

    



 

Klavni 

postopek 

OPRAVIL NI 

OPRAVIL 

OPOMBE SE NE NANAŠA 

Ali kandidat 

preveri, da je 

naprava, ki se 

uporablja za 

omejitev 

premikanja, 

primerna glede 

na velikost, težo 

in vrsto živali, za 

katero se 

uporablja? 

    

Ali kandidat 

obeša žive živali 

(npr. perutnino) 

tako, da jim 

prihrani 

vsakršno 

odvečno 

trpljenje, 

poškodbe ali 

stres? 

   Na živali, ki se ne 
obešajo. 

 

Klavni 

postopek 

OPRAVIL NI 

OPRAVIL 

OPOMBE SE NE NANAŠA 

3. Omamljanje 
živali 

   

  

 

Ali kandidat 

uporablja 

primerno 

vzdrževane, 

čiste in delujoče 

strelne naprave 

za omamljanje z 

mehansko 

metodo? 

   Na metode s plinom. 

Na metode z 

električnim tokom. 

Ali kandidat 

uporablja 

pravilen položaj 

in smer strela pri 

omamljanju s 

strelno napravo?  

   Na metode s plinom. 

Na metode z 

električnim tokom. 

Ali kandidat 

preveri najmanjši 

tok, najmanjšo 

napetost in 

največjo 

frekvenco ter čas 

izpostave pri 

uporabi 

električnega 

bazena z vodo?  

   Na metode s plinom. 

Na mehanske metode. 



 

Klavni 

postopek 

OPRAVIL NI 

OPRAVIL 

OPOMBE SE NE NANAŠA 

Ali kandidat 

preveri najmanjši 

tok, najmanjšo 

napetost in 

največjo 

frekvenco in čas 

izpostave pri 

uporabi 

omamljanja z 

električnim 

tokom skozi 

možgane /skozi 

možgane in telo? 

   Na metode s plinom. 

Na mehanske metode. 

Ali kandidat 

pravilno namesti 

kontaktno 

površino elektrod 

pri omamljanju z 

električnim 

tokom skozi 

možgane /skozi 

možgane in telo? 

   Na metode s plinom. 

Na mehanske metode. 

Ali kandidat 

preveri, da sta v 

bazenu za 

omamljanje s 

plinom pravilni 

koncentracija in 

temperatura 

plina za 

omamljanje? 

   Na metode z 

električnim tokom. 

Na mehanske metode. 

Ali kandidat 

preveri, da je 

izpostavljenost 

živali plinu v 

bazenu s plinom 

dovolj dolga? 

   Na metode z 

električnim tokom. 

Na mehanske metode. 

 

Klavni 

postopek 

OPRAVIL NI 

OPRAVIL 

OPOMBE SE NE NANAŠA 

4. Ocena 
učinkovitega 
omamljanja in 
izkrvavitev 

   

  

 

Ali kandidatova 

ocena 

učinkovitosti 

omamljanja 

vsebuje tudi 

parameter 

takojšnjega 

    



 

Klavni 

postopek 

OPRAVIL NI 

OPRAVIL 

OPOMBE SE NE NANAŠA 

kolapsa ter 

nezavesti? 

Ali kandidat 

pravilno omami 

žival že v prvem 

poskusu 

omamljanja? 

    

Ali ima kandidat 

ob okvari ali 

nepravilnem 

delovanju 

opreme za 

omamljanje 

takoj na 

razpolago 

pripravljeno 

nadomestno in 

pravilno delujočo 

opremo za 

omamljanje? 

    

Ali kandidat 

uporabi za 

živalsko vrsto 

pravilen rez in 

pozicijo reza za 

izkrvavitev? 

    

 

Klavni postopek OPRAVIL NI 

OPRAVIL 

OPOMBE SE NE NANAŠA 

5. Pritrjevanje 
živih živali 
na obešala 
ali 
dvigovanje 
živali 

   

  

 

Ali kandidat pri 

obešanju živih 

živali na obešala 

rokuje z živalmi 

na pravilen način 

(uporablja glede 

na živalsko vrsto 

pravilen prijem in 

delo opravlja 

mirno in 

učinkovito)? 

   Na živali, ki se ne 

obešajo. 

Ali kandidat 

obeša živali na 

pravilen način? 

   Na živali, ki se ne 

obešajo. 

 

 

 



 

Kandidat je (OBKROŽI) 

 

 

OPRAVIL                                                                                    NI OPRAVIL 

 

 

delo pod mentorskim nadzorom.  

 

 

 

Datum:  

Ime in priimek mentorja:  

Podpis: 

 

 

 

 

G-MID: 

Nosilec dejavnosti (ime in naslov): 

Ime in priimek odgovorne osebe: 

Podpis: 

 


