VETERINARSKA FAKULTETA
CENTER ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ IN PERMANENTNO
IZOBRAŽEVANJE
Pododbor za izobraževanje rejcev in drugih ne veterinarskih delavcev
TEČAJ: Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti v skladu z 21.
členom Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi (osnovno
in obnovitveno usposabljanje) - A.PERUTNINA
Datum: sobota, 23.03.2019*
* v kolikor bo na izobraževanje prijavljenih vsaj 15 oseb.
Kraj: Veterinarski fakulteti, Velika klinična predavalnica, Cesta v Mestni log 47,
1000 Ljubljana.
Sklop
Osnovna
izhodišča
dobrobiti živali
Pravna ureditev
zaščite perutnine
namenjene za
zakol
Fiziološke
značilnosti
posameznih vrst
perutnine
ODMOR za
malico
Obvladovanje
celotnega
procesa zakola
perutnine

Tema

Predavatelji
Martin Dobeic, VF
Tea Drojnić/Urška Kos, UVHVVR

9:40

10:10

Olga Zorman Rojs/Alenka Dovč, VF

10:10

10:40

10:40

10:55

ODMOR
Ravnanje z živalmi ob
prispetju na klavnico,
iztovarjanje obešanje
na lire
Postopki omamljanja
Zakol in izkrvavitev

Ura od do
9:00
9:40

Mojca Györek (Panvita)/Boštjan
Domanjko (PP Ptuj)

10:55

11:10

Mojca Györek/Boštjan Domanjko;
Petra Raspor Lainšček/ Andrej Kirbiš/
Manja Križman, VF
Mojca Györek/Boštjan Domanjko

11:10

11:25

11:25

11:40

Posebnosti
Boštjan Domanjko (PP Ptuj)
11:40 12:10
procesa zakola
puranov
Proces zakola in
Petra Raspor Lainšček/ Andrej Kirbiš/
12:10 12:40
vpliv na
Manja Križman, VF
kakovost mesa
Izvajalci: izr. prof. dr. Martin Dobeic (VF), Tea Drojnić/dr. Urška Kos (UVHVVR prof. dr. Olga
Zorman Rojs/prof. dr. Alenka Dovč (VF), Mojca Györek (Panvita), Boštjan Domanjko (PP
Ptuj), Petra Raspor Lainšček/ izr. prof. dr. Andrej Kirbiš/ dr. Manja Križman (VF)

O sami izvedbi vas obvestimo 7 dni pred predvidenim terminom. Prosim vas, da
ob prijavi navedete tudi vaš GSM in/ali e-naslov v namen hitrega obveščanja.
Prijave zbiramo do 11.03.2019!
Ob prijavi (Priloga 1 Obrazec za prijavo na usposabljanje) morate dodati
originalno podpisano Izjavo o nekaznovanosti. Vse se nahaja na spletni strani:
http://www.vf.uni-lj.si/si/klavnicarji/ .
Celotna kotizacija: 120,00 € z DDV*
*V kolikor niste prijavljeni za vsa predavanja se kotizacija ustrezno zniža
** k izpitu lahko pristopite po plačilu kotizacije (osnovno)
*** potrdilo o opravljenem izobraževanju prejmete po plačilu kotizacije (obnovitveno)

Opozarjamo Vas na
usposobljenosti).

17. člen (prehodni odločbi) in 11.člen (potrdilo o

Organizirano bo preverjanje znanja iz osnovnega usposabljanja najmanj sedem in
največ 14 dni po usposabljanju. Preverjanje znanja bo potekalo pod nadzorom
predstavnika Uprave, ki je določen kot kontaktna točka Uredbe 1099/2009/ES.

Izpiti in predavanja so v slovenskem jeziku. Izpiti potekajo v dopoldanskem času
med tednom.

1. Kandidati, ki so prijavljeni na OSNOVNO USPOSABLJANJE
-

'Veliki Klavnice' Nosilec dejavnosti, ki zakolje VEČ kot 1.000 GVŽ / leto oziroma 150.000 perutnine /leto,
potrdilo o usposobljenosti kandidati prejmejo ko:
• Uspešno opravijo PISNO PREVERJANJE ZNANJA.
• Uspešno opravijo DELO POD MENTORSKIM NADZOROM in nosilec
dejavnosti po pošti pošlje kopijo poročila o delu pod mentorskim nadzorom, ki
je kot priloga 3 objavljeno v Uredbi o izvajanju Uredbe o zaščiti živali pri usmrtitvi
(URL RS, št. 5/17) za vsakega kandidata posebej.
Naslov:
UVHVVR - Glavna Pisarna
Uredba 1099/2009
Dunajska 22
1000 Ljubljana
Za vprašanja pokličite na: 01 300 1338 (Tea Dronjić)

-

'Male klavnice' Nosilec dejavnosti, ki zakolje MANJ kot 1.000 GVŽ / leto oziroma 150.000 perutnine /leto,
potrdilo o usposobljenosti prejmejo kandidati ko:
• Uspešno opravijo PISNO PREVERJANJE ZNANJA.

2. Kandidati, ki so prijavljeni na OBNOVITVENO USPOSABLJANJE
-

'Veliki Klavnice' Nosilec dejavnosti, ki zakolje VEČ kot 1.000
potrdilo o usposobljenosti kandidati prejmejo ko:

GVŽ / leto oziroma 150.000 perutnine /leto,

•
•
•

So PRISOTNI NA celotnem IZOBRAŽEVANJU za tisto živalsko vrsto za katero
so se prijavili.
POŠLJEJO po pošti ORIGINAL 'STAREGA POTRDILA' o usposobljenosti.
Pošljejo po pošti POTRDILO, da ima kandidat NAJMANJ DVE LETI
IZKUŠENJ PRI DELU V KLAVNICI, ki ima pooblaščenca za dobrobit. Dve leti
se šteje, do datuma uveljavitve Uredbe o izvajanju uredbe (ES) o zaščiti živali
pri usmrtitvi ( Uradni list RS, št. 5/17) to je 15. februar 2017. Na potrdilu, ki ga
izda delodajalec, naj bo napisano iz katerih klavnih postopkov in metod
omamljanja ima delavec izkušnje. - glej. drugi odstavek 17. člena Uredbe o
izvajanju uredbe (ES) o zaščiti živali pri usmrtitvi ( Uradni list RS, št. 5/17).
Naslov:
UVHVVR - Glavna Pisarna
Uredba 1099/2009
Dunajska 22
1000 Ljubljana
Za vprašanja pokličite na: 01 300 1338 (Tea Dronjić)

ALI
•

-

Kandidat ki nima dve leti delovnih izkušenj, pri delu v klavnici, ki ima
pooblaščenca za dobrobit. MORA OPRAVITI DELO POD MENTORSKIM
NADZOROM.

'Male klavnice' Nosilec dejavnosti, ki zakolje MANJ kot 1.000 GVŽ / leto oziroma 150.000 perutnine /leto,
potrdilo o usposobljenosti prejmejo kandidati ko:
•
•

So PRISOTNI NA celotnem IZOBRAŽEVANJU za tisto živalsko vrsto za
katero so se prijavili.
POŠLJEJO po pošti ORIGINAL 'STAREGA POTRDILA' o usposobljenosti.

