
Priloga 5: Obrazci za vodenje evidenc 

 

Vzrejna organizacija (naziv, naslov): ………………….. 

EVIDENCA O VZREJI ŽIVALI - STARŠI 
 
Živalska vrsta, linija/pasma: ……………….. 
 

Podatki o živalih Usoda živali 

datum 
1. parjenja 

številka kletke staršev 
in generacije živali* 

samci samice 

datum usmrtitve, pogina … 
posamezne živali število 

ID živali/ 
kletka število 

ID živali/ 
kletka 

       

 
Legenda k Evidenci o vzreji živali – starši: 
* Generacija živali je lahko razvidna iz številke kletke, in sicer: 

 F0 -000 – prvič v organizaciji nastanjene razplodne živali (številčenje kletk od 1 do 99) 

 F1 -100 – prva generacija (številčenje kletk od 101 do 199) 

 F2 -200 – druga generacija (številčenje kletk od 201 do 299) itd. 
 

------------------------------------ 

Vzrejna organizacija (naziv, naslov): ……………………… 

EVIDENCA O VZREJI ŽIVALI - KOTITVE 
 
Živalska vrsta, linija/pasma: ……………………… 
 

Številka kletke 
staršev Datum kotitve 

Število skotenih 
mladičev 

Datum 
odstavitve 

Število odstavljenih 
mladičev 

Številka kletke 
mladičev 

            

 
------------------------------------ 

Vzrejna organizacija (naziv, naslov): …………………… 

EVIDENCA O VZREJI ŽIVALI - MLADIČI 
 
Živalska vrsta, linija/pasma: …………………. 
 

Podatki o živalih Usoda živali 

številka 
kletke mladičev 

datum 
odstavitve spol število 

oddaja živali (datum, število, prejemnik), 
usmrtitev, pogin (datum število, spol), 

drugo 

          

 
---------------------------------- 

 

 

 

 



Vzrejna organizacija (naziv, naslov): ……………………. 

EVIDENCA O REZULTATIH PREISKAV 

Datum 
pošiljanja 

Podatki o živalih Podatki o preiskavah 

ID živali/ 
kletke 

vrsta, 
linija/ 

pasma 

spol, 
število 
živali 

vrsta preiskave* datum preiskave 
rezultati 

preiskave 
številka izvida 

(izvid je priloga) 

               

Legenda k Evidenci o rezultatih preiskav:  
* Vpisati vrsto preiskave (npr. krvne, mikrobiološke, parazitološke, patomorfološke, patohistološke, serološke, drugo – 
navesti). 
 

-------------------------------------- 

Vzrejna organizacija (naziv, naslov): ………………….. 

EVIDENCA O PRIMERIH BOLEZNI IN UPORABLJENO ZDRAVLJENJE 

Datum 
pojava 
bolezni 

Podatki o živalih Usoda živali 

 
ID živali/ 

kletke 

vrsta, 
linija/ 

pasma 

spol, 
število 
živali 

postavljena 
diagnoza  

vrsta preiskave 
(če obstaja)* 

usoda živali** 
številka izvida 

(izvid je priloga) 

               

Legenda k Evidenci o primerih bolezni in uporabljeno zdravljenje: 
* Vpisati vrsto preiskave; če obstaja, se podrobneje navede v Evidenci o rezultatih preiskav. 
** Vpisati usodo živali, npr. zdravljenje (v tem primeru je priloga evidence dnevnik zdravljenja skupaj z vsemi izvidi), 
usmrtitev, pogin, drugo (navesti). 
 

--------------------------------------- 

Organizacija (naziv, naslov): …………………… 

EVIDENCA O NABAVI ŽIVALI/TKIV 

Datum 
prispetja 

Podatki o živalih 

Oseba, ki je 
živali 

prevzela 
vrsta, 
linija/ 

pasma 

število, 
spol 

starost K* 
izvor 
živali, 

dobavitelj 

številka 
potrdila 

(potrdilo je 
priloga) 

ID živali/ 
kletke 

trajanje 
karantene/ 

aklimatizacije in 
opažanja 

                 

Legenda k Evidenci o nabavi živali: 
* Vpisati kategorijo živali: razplod  = razplodne živali; postopek = živali, ki bodo uporabljene v postopkih; usmrtitev = živali, 
ki bodo usmrčene za delo na tkivih; tkiva = tkiva, ki jih bomo uporabili za raziskave (v tem primeru stolpce smiselno 
izpolnite s podatki o vrsti tkiva ter potrdilom); drugo (navesti). 
 

----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Organizacija (naziv, naslov): …………………… 

EVIDENCA O RELATIVNI VLAGI (RV) IN TEMPERATURI (T) 
 

Datum Ura 

Prostor* 

Oseba, ki je evidentirala vrednost 

1 2 3 4 

RV T RV T RV T RV T 

                      

Legenda k Evidenci o relativni vlagi (RV) in temperaturi (T): 
* Se vodi ločeno za vsak prostor posebej ali za več prostorov z nastanjenimi živalmi.  

 

-------------------------------------- 

Organizacija (naziv, naslov): ………………………. 

EVIDENCA O OSKRBI ŽIVALI IN ČIŠČENJU PROSTOROV IN OPREME 
 
 

Datum 
oskrbe/čiščenja 

Prostor* 
Oprema ***(ustrezno prilagodi glede na živalsko vrsto) Oseba, ki je 

izvedla 
oskrbo/čiščenje prostor* K** 

kletke/ 
ograda 

Steklenice/ 
napajalniki 

pokrov/ 
rešetke stojala skrinja 

drugo 
(navesti) 

  
 

                

Legenda k Evidenci o oskrbi živali in čiščenju prostorov in opreme: 
* Se vodi ločeno za vsak prostor posebej ali vse prostore, če se izvaja oskrba živali in čiščenje posameznih delov opreme 
istega dne; 
** Vpisati kategorijo živali, če se izvaja oskrba in čiščenje prostorov in opreme le pri določeni kategoriji živali: razplod  = 
razplodne živali; postopek = živali, ki bodo uporabljene v postopkih; tkiva = živali, ki bodo usmrčene za delo na tkivih; 
drugo (navesti). 
*** Glede na opravljeno delo vpisati spodnje znake: bp = če je opravljen samo pregled nastanitve živali in opreme, Č = 
mehanično čiščenje; R = razkuževanje s kemičnimi sredstvi; S = sterilizacija (avtoklav); / = nič; drugo = navesti znak in 
razlago (npr. Z = zamenjava nastilja zaradi zalitja). 

 
--------------------------------------- 

 
Organizacija (naziv, naslov): ………………….. 

EVIDENCA O ODDAJI ŽIVALI/TKIV 

Datum 
oddaje 

Podatki o živalih 

Prejemnik 
(naziv 

organizacije) 

 

ID 
živali/ 
kletke 

vrsta, 
linija/ 

pasma 
število, 

spol starost K* 

številka 
spremnega 
dokumenta 

** 

Oseba, ki je 
živali/tkiva 

oddala 

Osebe, ki je 
živali/tkiva 
prevzela 

                 

Legenda k Evidenci o oddaji živali: 
* Vpisati kategorijo živali: razplod  = razplodne živali; postopek = živali, ki bodo uporabljene v postopkih; usmrtitev = živali, 
ki bodo usmrčene za delo na tkivih tkiva = tkiva, ki jih bomo uporabili za raziskave (v tem primeru stolpce smiselno 
izpolnite s podatki o vrsti tkiva ter potrdilom); drugo (navesti). 
** Vpisati številko spremnega dokumenta za živali v postopkih, ki ga izda organizacija ob oddaji živali/tkiv.  
 

---------------------------------------------- 
 

 

 



 

 

Organizacija (naziv, naslov): …………………. 

EVIDENCA O USMRTITVI ŽIVALI 

Datum 
usmrtitve 

Podatki o živalih Usoda živali 

Oseba, ki je žival 
usmrtila ID 

živali/ 
kletke 

vrsta, 
linija/ 

pasma 

spol, 
število  

razlog usmrtitve* metoda usmrtitve**  

način 
odstranitve 
(skrinja ali 

odvoz) 

           
 

  

Legenda k Evidenci o usmrtitvi živali: 
* Vpisati glede na razlog usmrtitve naslednje: številka odločbe pri delu na živalskih tkivih; številka dovoljenja za projekt ali 
interna ID raziskave/projekta); tkiva za delo na tkivih; senilni razplod; drugo (navesti: npr. preiskave, bolne živali …). 
** Vpisati uporabljeno metodo usmrtitve. 

 

------------------------------------------- 

Organizacija (naziv, naslov): ……………………… 

EVIDENCA O POGINU ŽIVALI 

Datum 
pogina 

Podatki o živalih Usoda živali 

Oseba, ki je evidentirala 
pogin ID živali/ 

kletke 

vrsta, 
linija/ 

pasma 

spol, 
število  

vzrok pogina 
(če je znan) 

kategorija* 

način 
odstranitve 
(skrinja ali 

odvoz) 

               

Legenda k Evidenci o poginu živali: 
* Vpisati kategorijo živali: razplod = razplodne živali; postopek = živali uporabljene v postopkih (št. dovoljenja ali interna ID 
raziskave/projekta); drugo (navesti: npr. živali v karanteni, mladiči …). 
 

------------------------------------------- 

Organizacija (naziv, naslov): ……………………. 

EVIDENCA O SHRANJEVANJU ŽIVALSKIH TRUPEL 

Datum 
shranitve 

Podatki o živalih Usoda živali 

Oseba, ki je shranila 
trupla ID 

živali/ 
kletke 

vrsta, 
linija/ 

pasma 

spol, 
število  

razlog* 

            

Legenda k Evidenci o shranjevanju živalskih trupel: 
* Vpisati razlog: pogin; usmrtitev (številka odločbe pri delu na živalskih tkivih; številka dovoljenja za projekt ali interna ID 
raziskave/projekta); odvečne za odvečne živali; senilni razplod; drugo (navesti: npr. preiskave, bolne živali …). 
 

-------------------------------------------- 

 

 

 



 

 

Organizacija (naziv, naslov): …………………….. 

EVIDENCA O ODDAJI ŽIVALSKIH TRUPEL 

 
Podatki o živalskih 

truplih Podpis 
osebe, ki je trupla/odpadke 

oddala 

Prejemnik* 
(naziv organizacije) 

Številka potrdila  
(potrdilo je priloga)** Datum 

oddaje 
vrsta 
živali 

Teža (kg) 

           

Legenda k Evidenci o oddaji živalskih trupel: 
* Vpisati naziv pooblaščene organizacije, ki je trupla prevzela.  
** Vpisati številko potrdila, ki ga izda pri prevzemu živalskih trupel prejemnik. 
 

---------------------------------------- 
 
Uporabniška organizacija (naziv, naslov): …………………. 

EVIDENCA O IZVAJANJU POSTOPKA ZNOTRAJ PROJEKTA 
 

Vodja projekta: 

Št. dovoljenja za projekt: 

Naslov projekta: 

Naziv postopka: 

Datum 
začetka 

postopka 

ID 
projekta 

(če 
obstaja) 

podatki o živalih usoda živali 

datum 
zaključka 
postopka 

izvajalci 
ID živali/ 

kletke 

vrsta, 
linija/ 

pasma 

spol, 
število  

evtanazija 
(število) 

pogin 
(število) 

izpuščene, 
vrnjene 
(datum, 
število) 

                    

 
 
 

______________________ 


