
 

 

Priloga 5: Dovoljene metode usmrtitve živali  

 
1. Dovoljene metode usmrtitve, ki morajo ustrezati živalski vrsti in starosti so navedene v  
    Tabeli 1 in morajo biti izvedene ob upoštevanju dodatnih pogojev iz Tabele 1.  
2. Usmrtitev je dokončna z uporabo ene od naslednjih metod za potrditev smrti pri živalih:  

a) trajna prekinitev krvnega obtoka; 
b) uničenje možganov; 
c) izpah vratu; 
č) izkrvavitev; 
d) potrditev nastopa mrtvaške otrplosti (rigor mortis). 

3. Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljeno uporabiti drugo metodo usmrtitve pod pogojem,  
    da se izvaja:  
    a) na nezavestnih živalih in se živali pred smrtjo ne povrne zavest;  
    b) na rejnih živalih, uporabljenih na področju raziskav v kmetijstvu, v skladu z zahtevami 

iz Priloge I  Uredbe Sveta (ES) št. 1099/2009 z dne 24. septembra 2009 o zaščiti živali 
pri usmrtitvi (UL L št. 303 z dne 18. 11. 2009, str. 1).  
 

 



 

 

Tabela 1 
 

Živali – opombe/ 
metode 

Ribe Dvoživke Plazilci Ptice Glodavci Kunci Psi, mačke, 
beli dihurji 

in lisice 

Veliki 
sesalci 

 
 

Primati  

Prevelik odmerek 
anestetika 

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 

Penetrirajoči klin   (2)       

Ogljikov dioksid 
 

    (3)     

Izpah vratu    (4) (5) (6)    

Pretres 
možganov / 
perkusijski 
udarec v glavo 

   (7) (8) (9) (10)   

Obglavljenje    (11) (12)     

Električno 
omamljanje 

(13) (13)  (13)  (13) (13) (13)  

Inertni plini (Ar, 
N2) 

       (14)  

Streljanje s 
prostim 
projektilom s 
primernimi 
puškami, 
pištolami in 
strelivom 

  (15)    (16) (15)  

Legenda dodatnih pogojev za uporabo posamezne metode iz Tabele 1 (prazno polje – ni 
dodatnih pogojev) 

  1) Kadar je primerno, s predhodnim dajanjem pomirjevala. 
  2) Uporabi se samo pri večjih plazilcih. 
  3) Uporabi se s postopnim dodajanjem plina. Ni dovoljeno uporabiti za zarodke in 

novorojene glodavce. 
  4) Uporabi se samo za ptice do 1 kg. Pticam nad 250 g je treba dati pomirjevalo. 
  5) Uporabi se samo za glodavce do 1 kg. Glodavcem nad 150 g je treba dati pomirjevalo.  
  6) Uporabi se samo za kunce do 1 kg. Kuncem nad 150 g je treba dati pomirjevalo.  
  7) Uporabi se samo za ptice do 5 kg. 
  8) Uporabi se samo za glodavce do 1 kg. 
  9) Uporabi se samo za kunce do 5 kg. 
10) Uporabi se samo za novorojene živali.  
11) Uporabi se samo za ptice do 250 g.  
12) Uporabi se samo, če druge metode niso izvedljive. 
13) Potrebna je posebna oprema.  
14) Uporabi se samo za prašiče. 
15)    Izvede ga samo izkušen strelec, v pogojih na terenu.  
16) Izvede ga samo izkušen strelec, v pogojih na terenu, kadar druge metode niso 

izvedljive. 
 
 

___________________ 


