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Namen te naloge je preveriti, ali je mobilna klavnica v slovenskem prostoru
ekonomsko upravičena oziroma ob kakšnih pogojih bi bila. V njej se opravlja vse
faze zakola, od omamljanja živali do hlajenja klavnih trupov. Prednost mobilne
klavnice v primerjavi s stacionarno klavnico je v tem, da ni potrebe po prevozu
živih živali, razsek se izvede na mestu vzreje živali. V nalogi predstavljamo nekaj
primerov uspešnih mobilnih klavnic iz tujine. Na podlagi teh izkušenj smo
zasnovali načrt za mobilno klavnico, ki bi delovala na območju Slovenije. V okviru
naloge smo orisali mobilno klavnico in določili osnovne predpostavke kot so
velikost klavnice, kapaciteta hladilnice, število zaposlenih in število delavnih dni.
Klavnica omogoča zakol goveda, konj, prašičev in drobnice. S pomočjo MS Excela
smo zasnovali kalkulacije v obliki elektronskih preglednic, na podlagi katerih smo
osnovali model in z njim, po različnih scenarijih, prikazali spreminjanje izbranih
ekonomskih kazalnikov. Pri tem smo ugotovili, da ima velik vpliv na uspešnost
poslovanja, število zakolov na dan kot tudi dodatni storitvi hlajenja in razseka
klavnih polovic, prav tako pa tudi število delovnih dni in število prevoženih
kilometrov. Nasprotno pa imajo majhen vpliv začetni strošek mobilne klavnice in
presenetljivo tudi povečanje števila zaposlenih za dodatnega mesarja. Minimalno
število zakolov dnevno za dosego točke preloma je šest govedi ali osem konj ali
devetnajst prašičev ali dvaindvajset glav drobnice. Število potrebnih zakolov na dan
pa se občutno zmanjša z dodatnima storitvama hlajenja in razseka.
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Abroad is a mobile slaughterhouse an increasingly established method of
slaughtering farm animals. In the M. Sc. Thesis a mobile slaughterhouse is verified
economically. A mobile slaughterhouse can be used for all phases of slaughtering
from stunning animals to chilling carcasses. The argument for the mobile
slaughterhouse vs. stationary is that there is no need for the transportation of live
animals in a mobile slaughterhouse. Successful models from abroad were shown
and further, based on those a plan for a model of a mobile slaughterhouse located in
Slovenia was made. Our mobile slaughterhouse allows slaughtering of four species
of animals: cattle, horses, pigs and sheep. With MS Excel program different models
were created. For those variables as number slaughtered animals per day, number of
cooling and cutting, number of working days and number of kilometres were used.
A model where working radius is within 150 km in four day working days per week
was calculated as cost efficient. Initial costs of a mobile slaughterhouse and cost of
added employee have minimal effect on cost-efficiency. To be cost- efficient 6
cattle, 8 horses, 19 pigs or 22 sheep in a mobile slaughterhouse need to be
slaughtered. Costs could also be reduced by adding services as chilling and cutting.
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1
1.1

UVOD
OPREDELITEV PROBLEMA

Po Pravilniku o zaščiti živali pri zakolu (2018), Uredbi o zaščiti živali pri usmrtitvi
(Uredba…, 2009) in Zakonu o zaščiti živali (2018), je potrebno živalim prihraniti vsakršno
nepotrebno vznemirjanje, bolečino in trpljenje. Živali, namenjene zakolu, gredo v svojem
življenju čez veliko stresnih situacij, v večini primerov pa je najbolj stresna situacija zakol
in ravnanje tik pred zakolom. To je bil tudi začetni povod za to magistrsko delo, kajti če
obstaja možnost, da se razmere živali za zakol izboljšajo, je to vsekakor smotrno storiti.
V tem delu se bomo posvetili možnemu zmanjšanju ene večjih stresnih situacij živali in
sicer prevozu do klavnice. V tujini že srečamo inovativne rešitve in primere dobrih praks,
ki posvečajo posebno pozornost ukinjanju te stresne situacije in sicer gre za vpeljavo
mobilne klavnice. Zanimalo nas je, kako bi se takšna investicija vpeljala v slovenskem
okolju in predvsem ekonomski vidik takšne investicije.

1.2

VSEBINA NALOGE

V Sloveniji se je, zaradi naravnih danosti in številnih družinskih kmetijskih gospodarstev,
v nadaljevanju KMG, od živinoreje najbolj razvila govedoreja (Kmetijstvo..., 2018). V
nalogi dajemo tako največji poudarek govedu, poleg tega pa obravnavamo tudi konje,
prašiče in drobnico. Pri tem so nas zanimale predvsem lastne cene zakola živali, število
zaklanih živali po posameznih vrstah in kategorijah ter povprečne mase živali ob zakolu.
Glede na to da je naša osrednja tema obravnave klavnica, smo predstavili potek zakola v
stacionarnih klavnicah. Podrobneje smo si pogledali posamezne faze zakola kot tudi
različne načine zakola. Pri tem nas je zanimalo tudi kolikšna je poraba mesa v Sloveniji,
katera vrsta mesa prevladuje na trgu in kako je z uvozom in izvozom. Posebno pozornost
smo namenili tudi razmišljanju in razumevanju potrošnikov, glede njihovega odnosa do
mesa in načinov zakola živali, kot tudi kaj razumejo pod pojmom kakovostno meso.
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Posebno pozornost namenjamo mobilni klavnici, kaj to je in kako izgleda. V določenih
delih jo primerjamo s stacionarno klavnico. In sicer glede načina dela, zmožnostih ter
njenih prednostih in slabostih. Podrobneje opisujemo tudi nekaj primerov že
vzpostavljenih mobilnih klavnic iz tujine.
V okviru naloge smo zasnovali primer mobilne klavnice. Pri tem smo podrobno
predstavljamo ključne predpostavke, katere so vključene v posamezne scenarije. Zasnovali
smo različne scenarije delovanja mobilne klavnice v Sloveniji, ki nadalje vstopajo v
posebej za to analizo pripravljen model. Preverili smo ekonomsko učinkovitost glede na
razdaljo, število delovnih dni, število zaposlenih, število zakolov na delovni dan ter
primerjali razlike med različnimi vrstami živali. Nalogo zaključujemo z bistvenimi
ugotovitvami.

1.3

NAMEN IN HIPOTEZE MAGISTRSKE NALOGE

Namen magistrske naloge je ugotoviti, ali bi bila postavitev mobilne klavnice v Sloveniji
ekonomsko upravičena ali ne. Hipotetično bomo orisali mobilno klavnico, določili njene
začetne stroške, ceno zakola, dnevne zmožnosti opravljanja posameznih storitev po
kategorijah živali, število zaposlenih in prihodke, ter na podlagi tega preučili različne
scenarije. Naš cilj je preučiti čimveč scenarijev, ki bi lahko nastali pri delovanju mobilne
klavnice, in s tem čim bolj realno predstaviti različne ekonomske kazalnike upravičenosti
izvedbe takšne investicije.
Mobilna klavnica v Sloveniji še ni uveljavljena. Predvidevamo, da jo bo okolje počasi
sprejelo. Glede na to, da je včasih zakol potekal na KMG, je mobilna klavnica samo
zakonsko sprejemljiv zakol na domačem dvorišču. Predvidevamo, da bi bilo povpraševanje
po storitvi na začetku majhno, vendar se pričakuje stabilen dvig povpraševanja, predvsem
zaradi vedno večjega pritiska javnosti na strani dobrobiti živali.
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Postavili smo si naslednje hipoteze:
Hipoteza 1: Če mobilno klavnico zelo dobro načrtujemo in upoštevamo vso zakonodajo,
lahko omogočimo delovanje mobilne klavnice tudi v Sloveniji. Doseganje
vseh higienskih standardov bo verjetno vodilo v dražjo investicijo.
Hipoteza 2: Ključna dejavnika, ki vplivata na ekonomsko uspešnost, sta lastna cena na
kilogram in število zakolov na delovni dan.
Hipoteza 3: Oddaljenost KMG od stacionarnega obrata vpliva na ekonomsko upravičenost
mobilne klavnice.
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2
2.1

PREGLED OBJAV
KLAVNICE

2.1.1 Pregled zakola v Sloveniji
V preglednici 1 prikazujemo podatke iz poročil, katere klavnice pošiljajo tedensko.
Upošteva se število govedi, starejših od dvanajst mesecev, in sicer od klavnic, ki so
odkupile več kot 1.000 glav govedi letno za lastne potrebe in zaklale več kot 4.000 glav
govedi, kot tudi pravne ali fizične osebe, ki zakoljejo več kot 1.500 glav govedi (Goveje
meso…, 2018). V letu 2017 je bilo tako zaklanih 120.116 govedi, ki so imela povprečno
maso trupov 298 kg (SURS, 2018b). Iz poročil (Goveje meso…, 2018; Pregled zakola…,
2018) lahko razberemo, da je največji odstotek vseh živali iz kategorije mlado govedo. V
to kategorijo spadajo biki, stari do štiriindvajset mesecev, voli (moški kastrati) in telice. Po
številčnosti sledijo še biki nad štiriindvajset mesecev, nato krave in teleta.
Preglednica 1: Pregled zaklanega goveda v Sloveniji leta 2017 in povprečne mase trupa po kategorijah
(SURS, 2018b)
Kategorije zaklanega goveda
Število zaklanih živali
Povprečna masa trupa (kg)
Teleta
15.099
104,28
Starejša teleta (8-12 mesecev)
2.742
158,09
Telice
19.218
277,04
Voli
562
312,78
Biki (12- 24 mesecev)
38.313
356,16
Biki (nad 24 mesecev)
24.090
375,07
Krave
20.092
279,02
GOVEDO SKUPAJ
120.116
298

Po podatkih SURS-a za leto 2017 (SURS, 2018b) je povprečna masa očiščenih trupov za
govedo 298 kg, za konje 220,78 kg, za prašiče 89,19 kg, ovce 12,68 kg in za koze 10,40
kg. Število zaklanih živali v letu 2017 je bilo 120.116 govedi, 1.301 konj, 245.377
prašičev, 11.377 ovc in 697 koz.
Goveje trupe se v klavnicah razdeli po starostnih kategorijah in kakovostnih tržnih
razredih. V kategorijo A sodijo klavne polovice oziroma trupi bikov, starih do dveh let, v
kategorijo B klavne polovice oziroma trupi bikov, starih več kot dve leti, v kategorijo C
klavne polovice oziroma trupi volov, v kategorijo D klavne polovice oziroma trupi krav, v
kategorijo E klavne polovice oziroma trupi telic, v kategorijo V klavne polovice oziroma
4
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trupi telet, starih do osem mesecev ter v kategorijo Z klavne polovice oziroma trupi telet,
starih od osem do dvanajst mesecev (Kirbiš in sod., 2013; Goveje meso…, 2018).
Nadalje se tržni razredi razdelijo glede na mesnatost in zamaščenost. Mesnatost se označi s
črkami E, U, R, O in P, od katerih je E najboljše ocenjena in P najslabše ocenjena
mesnatost. Zamaščenost se ocenjuje z razredi od ena do pet, kjer ena pomeni zelo nizko
zamaščenost in pet zelo visoko zamaščenost trupa (Kirbiš in sod., 2013; Goveje meso…,
2018, Pravilnik o ocenjevanju…, 1994; 14. člen).
V preglednici 2 prikazujemo povzetek podatkov publikacij Pregled zakola in klavne
kakovosti goveda v Sloveniji (2010- 2017) in sicer o številu zaklanih govedi in ključnih
klavnic. Zadnja leta se zakolje povprečno 90 tisoč govedi na leto, med leti 2012 in 2014 je
število nekoliko upadlo, v tem času je nekaj klavnic tudi prenehalo obratovati, za nekatere
pa ni znanih podatkov. Iz podatkov lahko razberemo, da je po zakolu največja klavnica
Celjske mesnine, sledita pa ji Loške mesnine in Meso Kamnik.
Preglednica 2: Pregled zaklanega goveda v Slovenskih klavnicah po letih (prirejeno po Pregled zakola …,
2010- 2017)
Klavnice
Loške mesnine
Celjske mesnine
Meso Kamnik
Košaki TMI
KZ Rače
Postojnske mesnine
KZ Sevnica
KZ Metlika
Mesarstvo Bobič
Hočevar agro
trgovina
Litijska mesarija
KGZ Idrija
Mesnine dežele
kranjske

2010
20.872
19.552
15.975
14.574
9.325
5.321
4.229
4.029
2.442
2.318

2011*
22.319
20.336
14.018
15.956
7.957
5.167
4.350
/
2.025
/

2012
21.831
18.559
11.005
12.254
7.451
5.413
4.431
/
/
/

2.239
31
/

/
/
/

/
/

Leto
2013
2014
15.145
13.714
17.308
17.939
11.941
12.263
5.790
6.541
7.910
8.917
5.991
6.833
3.999
6.233
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/

2015
13.208
19.081
13.151
8.310
4.953
6.491
3.905
4.233
/
2.098

2016
13.953
20.895
14.175
10.024
5.286
6.098
3.608
4.098
/
1.900

2017
16.097
20.952
14.488
10.977
5.628
6.280
3.875
3.850
/
1.904

/
/
10.765

/
/
10.181

/
/
7.461

SKUPAJ
98.589
100.367
80.944
68.084
72.440
86.195
90.218 91.512
*za leto 2011 je podano še število, koliko živali je šlo v ostale klavnice, ta znaša 8.239. V končnem seštevku
za leto 2011 je tudi všteto
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2.1.2 Stroški zakola
Stroški zakola se med posameznimi klavnicami razlikujejo in v večini primerov niso javno
objavljeni. V nadaljevanju povzemamo primer kmetijsko gozdarske zadruge Idrija, ki
opravlja zakol govedi, prašičev in drobnice ter ima javno objavljen cenik storitev. Podane
so cene zakola za vse vrste živali, prevoz živali do klavnice in tudi prevoz mesa na dom. V
vseh cenah je vračunan tudi davek na dodano vrednost, v nadaljevanju DDV, ki znaša 22
%. Cena zakola za govedo, teleta in prašiče je 0,52 EUR na kg mesa hladne polovice, za
drobnico 13,42 EUR na živali. Prevoz živali do klavnice stane 32,94 EUR na žival. Nudijo
tudi prevoz mesa na dom, ki stane 24,40 EUR (Odkup..., 2018).
Nadalje, kot primer navajamo tudi klavnico in mesarstvo Mitje Kočevarja, kjer opravljajo
uslugo zakola govedi, konjev, prašičev in drobnice. Z upoštevanjem DDV je cena
opravljene storitve za govedo in konje 0,48 EUR na kg tople polovice. Zakol prašiča, ki
tehta manj kot 200 kg, stane 40 EUR na žival, za mlado drobnico pa 12 EUR na žival
(Kočevar, 2018). Tolikšna cena zakola drobnice je tudi v Postojnskih mesninah, kjer
koljejo tudi govedo in konje po 0,45 EUR na kg tople polovice z DDV (Postojnske…,
2018). V Loških mesninah podajo ceno zakola glede na hladne polovice in sicer za govedo
in konje 0,49 EUR na kg hladne polovice in teleta 0,51 EUR na kg hladne polovice. Cena
zakola za prašiče je 0,44 EUR na kg hladne polovice in za drobnico 1,29 EUR na kg
hladne polovice (Loške…, 2018).
2.1.3 Potek zakola v stacionarnih klavnicah
Postopek zakola živali je z zakonodajo predpisan (ta del je podrobneje predstavljen v
Prilogah A in B). Rejci se za zakol živali dogovorijo s stacionarno klavnico in pripravijo
vso potrebno dokumentacijo in sicer izjavo o prehranski varnosti, potni list za goveda ter
certifikat, v kolikor gre za ekološko žival. Ob prihodu v klavnico pooblaščeni inšpektor
pregleda dokumetacijo in živali. Poleg tega pa nadzoruje tudi razkladanje živali (Odkup...,
2018). Inšpektor preveri in oceni, ali so živali utrujene in potrebujejo počitek. Ne le da je
zakol utrujenih živali zakonsko prepovedan (Uredba…, 2005), tudi meso takšnih živali je
slabše kakovosti zaradi slabše izkrvavitve, kar vodi do hitrega kvarjenja (Vombergar in
Arzenšek Pinter, 2008).
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Živali se po prihodu v klavnico požene na klavno linijo oziroma se jih nastani v hlev. Ob
tem je določeno, da se mora zakol izvršiti najpozneje v dvainsedemdesetih urah po prihodu
živali v klavnico. V kolikor gre za uvožene živali, se mora zakol izvršiti v petih dneh in
morajo biti pripeljane neposredno v klavnico. V bližini klavničnih hlevov mora biti tudi
gnojišče z gnojiščno jamo, kjer se skladišči gnoj iz hlevov in prevoznih sredstev
(Vombergar in Arzenšek Pinter, 2008). Nekatere klavnice koljejo različne vrste živali. V
kolikor za to uporabljajo isto klavno linijo, morajo zagotoviti časovno ločen zakol med
posameznimi vrstami (Kirbiš in sod., 2013).
Zakol živali poteka v klavni dvorani po merilih HACCP-a. V tem prostoru potekajo vse
faze zakola živali. Ključne faze zakola so:
 Omamljanje živali
Omamljanje živali je postopek, s katerim dosežemo, da je žival nezavestna in ne
čuti bolečine. V Sloveniji je dovoljeno omamljanje z električnim tokom ali z
ogljikovim dioksidom pri prašičih in perutnini ter mehanična metoda s penetrirnim
klinom ali udarcem po glavi pri govedu in drobnici (Vomberger in Arzenšek Pinter,
2008). Dobra izkrvavitev je odvisna od načina omame živali. Kakšna omama je
najbolj primerna, je odvisno od vrste živali. Najboljšo izkrvavitev dosežemo pri
prašičih z ogljikovim dioksidom, pri govedu s penetrirnim klinom in pri ovcah z
električnim tokom (Grandin, 1980b).
 Zakol in izkrvavitev
Zakol in izkrvavitev pomeni postopek, pri katerem prerežemo krvne žile, jegularne
vene in karotidne arterije (vratne žile). Med izkrvavitvijo živali izgubijo okrog 60
% krvi, v mesu je tako ostane 15 – 20 % in v notranjih organih 20 – 25 % (Warriss,
1977, cit. po Grandin, 1980b). Izkrvavitev je najboljše opraviti, če je žival v
visečem položaju, saj tako ostane najmanj krvi v telesu (Vomberger in Arzenšek
Pinter, 2008).
 Izkoževanje
Izkoževanje se opravi takoj po zakolu, saj gre iz tople živali koža lažje stran.
Preden se kožo strojno ali ročno odstrani s telesa, se v karpalnem sklepu odreže
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prednje in v tarzalnem sklepu zadnje noge ter glavo. Kožo in glavo se označi ter
pregleda (Vomberger in Arzenšek Pinter, 2008).
 Odstranitev notranjih organov ali evisceracija
Opravi se najpozneje v petinštiridesetih minutah po omamljanju. Odstrani se vse
notranje organe (Vomberger in Arzenšek Pinter, 2008).
 Pranje in razsek trupa.
Trup se po evisceraciji razpolovi in opere z vodo. Razsek trupa imenujemo več
postopkov, pri katerih iz večjih kosov dobimo manjše. Pri tem se uporablja razne
žage, sekire in nože (Leskovar Mesarič, 2010).
 Sanitarni pregled in ocenjevanje kakovosti klavnih polovic
Inšpektor opravi sanitarni pregled trebušnih in prsnih organov. Tople klavne
polovice se stehta pred začetkom hlajenja in sicer najpozneje 45 minut po zakolu.
Sledi ocenjevanje kakovosti trupov glede mesnatosti in zamaščenosti. Nato se jih
prestavi v hladilne prostore in kasneje v skladišča za ohlajeno meso. Hladne klavne
polovice se izračuna z odbitkom hlajenja in sicer 2 % (Pravilnik o razvrščanju…,
2018; 2. člen).
 Hlajenje
V hladilnici morajo biti trupi razvrščeni tako, da se ne dotikajo en drugega, saj na
stičnih mestih meso spremeni barvo in je manj obstojno. Veliki trupi zaklanih
govedi se hladijo do dvainsedemdeset ur, manjši pa štiriindvajset do šestintrideset
ur. Trupi prašičev se ohladijo v šestnajst do osemnajst urah (Vomberger in
Arzenšek Pinter, 2008).
 Skladiščenje klavnih polovic
Predpisano je, da morajo biti skladišča dovolj velika, da se skladišči v njih meso
dveh zaporednih dni. Klavnica mora imeti tudi prostor za klavnične odpadke. To so
predvsem kri, koža, parklji, rogovi, ščetine in kosti. Ta mora biti po predpisih
povsem ločen od prostora za klavne polovice. Klavnične odpadke nato odpeljejo
podjetja, ki se ukvarjajo z odstranjevanjem in uničenjem le teh (Vombergar in
Arzenšek Pinter, 2008).
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2.2

VPLIVI IN DEJAVNIKI PREVOZA ŽIVALI V KLAVNICO

2.2.1 Prevoz živali v klavnico
Pogledali si bomo, kako poteka prevoz živali v klavnico in kakšen vpliv ima le-ta na žival.
V osnovi je prevoz živih živali vsako premeščanje s prevoznimi sredstvi. V to sta
vključena tudi nakladanje in razkladanje živali. Pred nakladanjem je potrebno preveriti, ali
so živali primerne in zmožne prevoza ter poskrbeti, da je ta čim krajši. Slovenija je v
primerjavi z drugimi državami majhna in tako tudi prevoz običajno ne traja več kot tri ure
(Kirbiš in sod., 2013).
Vendar pa prevoz vpliva na živali in posledično kakovost mesa ter tudi na širjenje bolezni,
dodatno pa tudi na okolje (Gebresenbet, 2003, cit. po Carlsson in sod., 2004). Ne glede na
dolžino, je prevoz stresen za živali in je zato večja verjetnost za poškodbe, kot so zlomi in
podplutbe, povzroča tudi kalo med prevozom in izgubo telesne mase (Vombergar in
Arzenšek Pinter, 2008).
2.2.2 Vpliv stresa na kakovost mesa
Prevoz je za živali navadno najbolj stresen dogodek njihovega življenja, tega pa večina
med njimi doživi samo na poti do stacionarne klavnice (Huertas in sod., 2010). Take živali
niso navajene nakladanja in razkladanja, zato je to eno težjih opravil v zvezi z ravnanjem
živali (Na poti..., 2001). Prevoz ima lahko negativen vpliv na počutje živali in na njihovo
zdravje, kar se odraža tudi v kakovosti in obstojnosti mesa (Vombergar in Arzenšek Pinter,
2008).
Pri živalih lahko prepoznamo različne pokazatelje stresa. Lahko je na (i) fizični ravni, kot
sta utrujenost ali razne poškodbe, na (ii) fiziološki ravni, kot je na primer lakota, žeja,
nihanje temperature ali na (iii) psihološki ravni, kot je odziv na neobičajne situacije in
nepoznane ljudi (Na poti..., 2001). Sprememba obnašanja, na primer apatičnost in agresija,
je najvidnejši kazalec stresa pri živalih (Moynagh, 2000). Pri tem je smrtnost nedvomno
najočitnejši indikator stresa (Knowles in Warriss, 2000).
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Stopnja stresa in smrtnosti je tesno povezana s trajanjem prevoza. Daljši kot je prevoz,
večja je smrtnost živali (Villarroel in sod., 2003). Kratka izpostavljenost enemu dejavniku
stresa živalim ne povzroča hudih težav, dolgotrajna izpostavljenost večim dejavnikom pa
lahko povzroči hude stiske živali. Zato je zelo pomembno načrtovanje poti in zmanjšanje
stresnih dejavnikov (Na poti..., 2001).
Kakovostno meso govedine ima vrednosti pH od 5,3 do 5,8 (Pregled..., 2015; Vombergar
in Arzenšek Pinter, 2008). Sprememba vrednosti pH je značilen indikator stresa. V kolikor
se pH v mesu prehitro zniža, to povzroči bledo, vodeno meso, če pa se pH v mesu ne zniža
dovolj, postane meso temno in čvrsto (Grandin, 1980b). Po zakolu se pričnejo pH
vrednosti zniževati iz nevralnega (6,8 do 7,2 pH) na rahlo kislo območje (6,5 do 5,6 pH).
Do tega pride zaradi razgradnje glikogena v mišicah, ki s tem tvori mlečno kislino. Padec
pH vpliva predvsem na sposobnost vezanja vode in barvo mesa (Pregled..., 2015;
Vombergar in Arzenšek Pinter, 2008).
Prevoz vpliva tudi na senzorične lastnosti mesa, kot so žilavost in okusnost, te pa se
slabšajo z dolgotrajno vožnjo (Grandin in Tarrant, 2000). V kolikor se pH mesa po zakolu
ne zniža na 5,3 do 5,8, ampak ostaja pH višji od 6, je takšno meso temno, čvrsto in suho
(TČS). Takšno meso je temno rdeče barve, njegova struktura je zaprta in ima veliko
sposobnost vezanja vode (Žgur, 2018). TČS meso se pogosto pojavlja pri mlademu
govedu, saj je to zelo dovzetno na stres med prevozom (Bučar, 1997). V kolikor pride do
problema TČS, takšno meso ni primerno za zorenje, vakuumsko pakiranje ali predelavo,
saj je slabše obstojno (Pregled…, 2015).
Bledo, mehko, vodeno meso (BMV) nastane, zaradi izredno hitre glikolize po zakolu, ki s
tem povzroči hiter padec pH. Ob še vedno visoki temperaturi mesa pride do obarjanja
beljakovin v mišicah. Takšno meso je blede barve, njegova struktura je odprta in ima
slabšo sposobnost vezanja vode. Zaradi hitrega padca pH je obstojnost BMV mesa boljša,
kakor pri normalnem mesu (Žgur, 2018).
Na Norveškem so primerjali zakol jagnet v stacionarni in dveh mobilnih klavnicah.
Zanimalo jih je, ali so parametri stresa manjši in kakovost mesa boljša ob uporabi mobilne
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klavnice. Do stacionarne klavnice so se jagneta vozila dve do pet ur, nato so jih vhlevili
preko noči in naslednji dan zaklali. Živali so pred zakolom opazovali in preučevali njihovo
obnašanje, po zakolu pa izmerili raven kortizola1, strižno silo2, vrednost pH, hitrost
hlajenja in temperaturo mesa. Živali, zaklane v stacionarni klavnici, so imele povišano
raven kortizola, vrednosti pH in strižne sile so bile rahlo povišane pri živalih zaklanih v
stacionarni klavnici. Razlika je bila tudi v hlajenju klavnih trupov, trupi iz stacionarne
klavnice so se hitreje ohladili. Če povzamemo so bile razlike med stacionarno in mobilno
klavnico, vendar so na te razlike vlivali tudi drugi dejavniki. Jagneta, zaklana v stacionarni
klavnici, so bila zaradi prevoza, novega okolja in prenočitve, utrujena, lačna in na splošno
v stresu. Medtem ko so bila jagneta v mobilni klavnici zaklana takoj in tudi ni bilo veliko
rokovanja z njimi (Eriksen Skog in sod., 2013).
2.2.3 Vpliv prevoza na dobrobit živali
Prevažanje je neznan, zastrajujoč dogodek v življenju domačih živali, posledično ga te
slabo prenašajo. Živali se z namenom vzreje, pitanja in zakola prevaža s tovornjaki,
traktorji, tovornimi vagoni, ladjami, letali ali vodi kar peš, v kolikor je to dovoljeno
(Vomberger in Arzenšek Pinter, 2008). V Evropi se živali prevaža v glavnem zaradi
zakola. Med prevozom so živali izpostavljene okoljskim obremenitvam kot so vročina,
mraz, vlaga, hrup in gibanje. Dodaten stres pa povzroča tudi mešanje skupin živali in
ponovno socialno rangiranje (Grandin in Tarrant, 2000).
V zadnjih letih se v EU poraja vprašanje, kako na področju prehrane, predelave in reje
zagotoviti dobrobit živali. Pri tem ima velik vpliv javno mnenje, ki preko medijev vplivajo
na spremembe zakonodaje. Pri dokončni spremembi ima veliko vlogo tudi Strokovni odbor
za zdravje in dobrobit živali (SCAHAW), ki se ravna po štirih kazalcih dobrega počutja
živali. Te kazalce se predstavlja po nivojih od etologije živali, fiziologije, proizvodnje do
zdravja (Moynagh, 2000).

1

Povišana raven kortizola nam pove, da je žival v stresu (Eriksen Skog in sod., 2013).

2

Strižna sila je povezana z mehkobo mesa. V kolikor je povišana, pomeni, da je meso trdo. Strižna sila se z

zorenjem zmanjšuje (Eriksen Skog in sod., 2013).
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Dobrobit živali mora biti upoštevana dokler žival ne izgubi zavesti tik pred smrtjo (Broom,
2000). Vendar pa se javno mnenje osredotoča predvsem na problematiko dobrobiti živali
med prevozom. Kljub temu, da razdalje prevozov v Evropi niso primerljive z razdaljami
Združenih držav Amerike, kjer se živali pogosto prevaža na relativno dolgih razdaljah z
zahtevno oziroma neugodno klimo (Moynagh, 2000). Zakonodaja narekuje prevoz živih
živali na največ osem ur, vendar omogoča daljše razdalje, če so izpolnjeni določeni pogoji.
Tako se lahko konji in prašiči prevažajo neprekinjeno do štiriindvajset ur, govedo in
drobnica pa štirinajst ur (Carlsson in sod., 2004; Uredba…, 2005).
Med vožnjo morajo imeti živali dovolj prostora, da stojijo v njihovem naravnem položaju.
Pot od vzrejališča do klavnice mora biti čim krajša. Vozniki, ki prevažajo živali, morajo
biti za to ustrezno usposobljeni (opraviti morajo izpit za varen prevoz živali), poleg tega pa
tudi previdni in mirni pri vožnji. V nasprotnem primeru lahko povzročajo premetavanje
živali in s tem posledično tudi ekonomske izgube za rejce. Nakladanje in razkladanje
povzroča živalim veliko težav, zato je pomembno, da zagotovimo mirno okolje (Broom,
2000). Ker večina živali v času vzreje ne pozna prevoza, mora biti osebje primerno
izobraženo, poleg tega je nujna tudi dobra organizacija, upravljanje in oprema (Grandin,
2000).
Huertas in sod. (2010) so raziskali, kako vplivajo različni dejavniki prevoza na poškodbe
trupov. Podrobneje so raziskovali konstrukcijo tovornjakov, razmere na cesti, rokovanje
med razkladanjem in nakladanjem, trajanje prevoza ter tudi živali in vpliv mešanih skupin
in prisotnost rogov. Slabo vzdrževane ceste so vplivale na poškodbe. Še večji vpliv so
imela vertikalna vrata na tovornjakih, ki so glavni krivec za poškodbe na področju stegen,
ter slabo vzdrževana oprema na njih. Vpliv se je poznal tudi v grobi vožnji, grdem
ravnanju z živalmi kot so uporaba električnih in navadnih palic in trajanju vožnje. Z
umirjenim pristopom do živali je nakladanje na tovornjak sicer trajalo dlje, vendar je bilo
dvakrat manj poškod na trupih. Grigor in sod. (1997, cit. po Huertas in sod., 2010) in
Knowles (1999, cit. po Huertas in sod., 2010) so ugotovili tesno povezavo med ravnanjem
z živalmi pred zakolom ter poškodbami trupov. V kolikor so hiteli pri nakladanju, grdo
ravnali z živalmi in je prevoz trajal dolgo, je bilo poškodb trupov več.
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Med prevozom se živali navadijo na enakomerne tresljaje in hrup motorja, težave jim
povzročajo nenadni zvoki in gibanje vozila, katerega lahko omilimo z enakomerno vožnjo,
previdnim zavijanjem in ustrezno vzdrževanim vozilom (Na poti..., 2001). Veščine
voznika in kakovost ceste so bolj pomembni pri nastanku podplutb, kot dolžina poti
(Grandin, 1981, cit. po Grandin in Tarrant, 2000). Več kot polovica vseh poškodb je
posledica grdega ravnanja z živalmi. Zaradi hitenja, kričanja in vsesplošnega vznemirjanja
se živali hitreje in bolj intenzivno poškodujejo (Rickenbacker, 1964, cit. po Grandin,
1980).
Med regijami so ugotovljene razlike v kakovosti ravnanja z živalmi. Severne države so
načeloma znane po lepšem ravnanju kot južne. Ljudje s karakterjem »macho« ne
premišljujejo o rešitvi, ampak želijo vse rešiti s silo. Sodobni hlevi in klavnice zato
zaposljujejo ženske, saj so te načeloma bolj nežne in pazljive pri ravnanju z živalmi
(Grandin, 2000).
Za izboljšanje dobrobiti živali v reji in ravnanju z njimi pri prevozu je potrebno narediti
meritve, ki podajo objektivno oceno dobrobiti brez moralnih obsojanj. Meritve, narejene
po zakolu živali, zagotovijo informacije o dobrem počutju med nakladanjem in prevozom.
Podplutbe, odrgnine in ostale vidne poškodbe so očiten pokazatelj grdega ravnanja. V
najhujših primerih živali utrpijo zlome kosti. Broom (2000) poudarja, da če bi bilo osebje
plačano glede na kakovost trupov po zakolu, bi bila dobrobit živali močno izboljšana.
Najslabša možna metoda, glede na dobrobit in kakovost trupov, je plačevanje glede na
hitrost nakladanja in razkladanja (Broom, 2000).
2.2.4 Vpliv poškodb med prevozom na ekonomiko prireje
Kakršnekoli poškodbe vplivajo na kakovost mesa in posledično zmanšajo ekonomsko
vrednost celotnega trupa (Gallo in sod, 1999; Huertas in sod., 2015). Za prehrano ljudi so
takšni deli neustrezni, saj so hitro pokvarljivi in neuporabni za predelavo, zato se jih zavrže
(Chambers in Grandin, 2001).
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Kot navaja Grandin (1980a), se največ poškodb pojavlja na področju stegen in hrbta. To so
tudi najdražji in najbolj cenjeni klavni deli. Ekonomske izgube variirajo glede na stopnjo
poškodbe od blagih do hudih. Poškodbe trupov lahko nastajajo v različnih fazah, kot so
nakladanje, prevoz, raztovarjanje kot tudi med začasno nastanitvijo v klavnici (Huertas in
sod, 2015).
Izguba telesne mase in kakovostni prevoz živali sta pomembna zaradi dobrobiti živali in
ekonomskega vidika. Izguba mase je posledica hlajenja, izločanja in respiratorne
izmenjave. V kolikor živali dobijo vodo med vožnjo, to povzroči ponovni vnos vode v
mišice in posledično večjo živo maso. S tem se tudi prepreči TČS meso (Grandin in
Tarrant, 2000).
Huertas in sod. (2015) ugotavljajo, da ima na dobrobit živali večji vpliv ekonomski kot
etično - moralni vidik. Zaradi tega avtorji predpostavljajo, da bi ugotovitve, kako poškodbe
vplivajo na ekonomske izgube, lahko vodile k izboljšavam. V nekaterih državah klavnice
plačujejo rejcem glede na končno maso trupa. Torej maso trupa, od katerega je odvzet
celoten poškodovan del. Kar pomeni, da prejmejo rejci zaradi poškodb med samim
prevozom manjše plačilo.
Več raziskav je bilo že narejenih na temo izgube mase med prevozom zaradi poškodb. Na
primer raziskava v Urugvaju (Huertas in sod., 2015), kjer je 60 % živali utrpelo vsaj po
eno podplutbo (15.168 živali v raziskavi), v Gani (Folitse in sod., 2017) 16,76 % govedi z
podplutbami (21.336 živali v raziskavi) in v Kolumbiji (Romero in sod., 2013) 37,50 %
govedi z podplutami (1.179 živali v raziskavi). V primeru Urugvaja (Huertas in sod.,
2015), kjer na leto zakoljejo 2,5 milijona govedi, se zaradi poškodb zavrže okrog dva
milijona kilogramov mesa letno. S predpostavko, da je bila leta 2012 cena mesa 3,5
EUR/kg, pomeni to sedem milijonov EUR letnih izgub.
2.3

TRG Z MESOM

2.3.1 Slovenski trg z mesom
Po okvirnih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS, 2018a) je bilo v
Sloveniji leta 2017 približno 31.500 KMG, ki so skupno redila skoraj 480 tisoč glav
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govedi. Iz tega lahko sklepamo, da šteje povprečna čreda govedi na KMG petnajst glav.
Od vsega goveda je bilo dobrih 100 tisoč govedi različnih kategorij (teleta, telice, biki,
voli) namenjenih zakolu.
Poleg prireje mleka je prireja mesa najpomembnejša panoga v slovenskem kmetijstvu. Od
leta 2000 naprej se število KMG v Sloveniji manjša, vendar se povečuje velikost črede.
Leta 2013 je bila povprečna čreda velika 13,6 glav, leta 2016 pa se je povečala na 14,8
glav na KMG. Reja govedi in drobnice se v zadnjih letih stalno povečuje, prašičereja pa se
je med letoma 2013 in 2016 zmanjšala za 5 % in tako povprečno KMG redi dvanajst
prašičev. Povprečna čreda ovc na KMG se je iz leta 2013 na 2016 povečala iz 20,9 na 21,9
živali. Povprečna čreda koz pa se je v teh letih minimalno zmanjšala iz 8,6 na 8,4 (Zagorc
in sod., 2017).
Če pogledamo primerjavo med letoma 2016 in 2017, so se cene živalskih proizvodov
zvišale za približno 6 %. To ni izraziteje vplivalo na dohodek v živinoreji, predvsem na
račun povečanja stroškov krme, kar je bila posledica neugodnih vremenskih razmer
(Zagorc in sod., 2017).
V Sloveniji izvoz mesa prevladuje nad uvozom mesa. Po podatkih SURS-a je bilo leta
2016 uvoženih okrog 24.500 in izvoženih 38.600 govedi (SURS, 2018b). Slovenija je
tradicionalni neto uvoznik prašičjega mesa. Pri prašičih se ne uvaža živih živali, ampak
klavne polovice, teh je bilo leta 2016 87 tisoč ton. Kljub nizki samooskrbi s prašičjim
mesom izvažamo izdelke iz prašičjega mesa (MKGP, 2017). V primerjavi let 2016 in 2017
se je izvoz mesa povečal za trinajst odstotkov in izvoz izdelkov iz mesa za devet odstotkov
(Zagorc in sod., 2017).
Po podatkih iz leta 2017 je bila povprečna poraba mesa triindevetdeset kilogramov na
prebivalca. Od tega se porabi največ prašičjega mesa, sledi goveje meso (SURS, 2018c).
Za razčlenitev po vrstah mesa smo povzeli podatke iz leta 2016, kjer je ocena povprečne
porabe zelo podobna letu 2017. Poraba govejega mesa je povprečno 19,90 kg na
prebivalca, prašičjega štirideset in pol kg in en kg mesa drobnice na prebivalca (MKGP,
2017).
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2.3.2 Kakovost mesa z vidika potrošnika in rejca
Definicija kakovosti mesa se razlikuje od rejca do potrošnika. Za rejca je najpomembnejša
kakovost žive živali oziroma klavnih polovic, kot so kakovost mišičnine, stopnja
mesnatosti. Potrošnika pa zanima predvsem jedilna kakovost, torej uporabnost samega
kosa mesa kot so velikost, starost, oblika in cena. Na splošno pa rečemo, da je kakovost
mesa odvisna od starosti in vrste živali, njene mase, spola, prehrane, ravnanja pred
zakolom in od obdelave po zakolu (Bučar, 1997).
Potrošniki se načeloma zavzemajo za dobrobit živali, vprašanje pa je, ali so za to
pripravljeni tudi plačati. Koliko so pripravljeni plačati, je odvisno predvsem od izgleda
mesnega izdelka. Kadar je živilo daleč od izgleda žive živali, na primer predelano v
hrenovke, salame, paštete ali čevapčiče, imajo potrošniki majhno empatijo. V kolikor pa se
prodaja celotno žival, recimo cel piščanec ali odojek, je empatija večja in s tem so
potrošniki načeloma tudi pripravljeni več plačati (Moynagh, 2000).
Na Švedskem so Carlsson in sod. (2004) izvedli raziskavo, v kateri so ugotavljali, ali so
potrošniki pripravljeni plačati več za meso 'pridobljeno' v mobilni klavnici ali ne.
Primerjali so, kako se ta pripravljenost razlikuje med vrstami živali in sicer perutnino,
govedom in prašiči. Povzeli so, da so v splošnem potrošniki pripravljeni plačati več za
govedo. Nasprotno pa te pripravljenosti za perutnino skoraj ni bilo. Prav tako se je
zmanjšala verjetnost, da potrošnik kupi meso živali, katerim je bilo omogočeno
kakovostnejše življenje in zakol, v kolikor se je cena zvišala.
Potrošniki naj bi v sistemu mobilne klavnice videli dobrobit živali in tako bi bilo to meso
bolj privlačno (Benfalk in sod., 2005). V raziskavi v Nevadi (Curtis in sod., 2007) so
zaznali zelo velik interes rejcev za ustanovitev in delovanje mobilnih klavnic. Rejci so se
bili pripravljeni prilagoditi potrebam klavnice predvsem glede sezonskih telitev in
posledično neenakomerno porazdeljenih zakolov čez celo leto. Več kot 60 % anketiranih
rejcev je bilo pripravljenih tudi vlagati denar in čas za ustanovitev mobilnih klavnic.
Seveda so bili ti rejci praktično tudi odjemalci storitev. V okviru raziskave so anketirali
tudi potrošnike. Ugotovili so, da je za večino zelo pomembno, kakšno krmo dobivajo
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živali. Najbolj cenijo meso živali, krmljene s senom in travo. Največje zanimanje za
naravno pridobljeno meso in mobilne klavnice je pokazala starostna skupina od
dvaindvajset do petintrideset let, predvsem mladi izobraženi moški. Na rezultate ankete je
vplivala tudi prisotnost otrok v družini. Anketiranci brez otrok niso pokazali toliko
zanimanja kakor tisti z otroki.
Na splošno so Evropejci bolj naklonjeni zakolu živine v bližini njihove vzreje in prevozu
klavnih trupov oziroma mesa na dolge razdalje (Moynagh, 2000). Mobilna klavnica je
lahko tako ena od rešitev tega problema.
2.4

MOBILNA KLAVNICA

2.4.1 Potek zakola v mobilni klavnici
Mobilno klavnico lahko opredelimo kot premičen sistem za zakol živali. Pri tem se celoten
postopek zakola preusmeri na samo lokacijo vzreje živali (Carlsson in sod., 2004).
Mobilna klavnica je sestavljena iz mobilne enote in polpriklopnika (Curtis in sod., 2008).
Sistem omogoča omamo in zakol živali v domačem okolju ob prisotnosti (poznanega)
rejca, brez nepotrebnega prevoza in posledično z manjšim stresom za živali. S tem se
doseže kakovostnejše meso brez poškodb, popolno izkrvavitev, boljše zorenje, minimalne
izgube glikogena in normalen potek glikolize, kar lahko vodi v daljši rok uporabe mesa
(Schwaiger, 2017).
Namesto, da se na KMG pripelje prevozno sredstvo za žive živali, s katerim žival odpeljejo
v klavnico, se lahko pripelje mobilna klavnica, z urejenim prostorom za zakol. V prvem
primeru gre iz KMG živa žival, v drugem klavne polovice (Benfalk in sod., 2005).
Ko mobilna klavnica prispe na KMG in začnejo zaposleni postavljati celoten sistem za
uporabo, traja to približno eno uro. Zaradi tega je pomembno, da je pot živali čim krajša,
do omamljanja in kasneje do izkrvavitve. Prostor za omamljanje je lahko tudi nekakšna
'škatla' ali tunel, ki omejuje živali gibanje, da ne poškoduje sebe ali zaposlenih. Zelo
pomembno je, da so zaposleni varni pred udarci omamljene živali (Benfalk in sod., 2005).
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Pred zakolom in izkrvavitvijo morajo zaposleni preveriti, če je žival res nezavestna, prav
tako morajo preveriti, ali je žival res mrtva, preden začnejo z nadaljnimi postopki.
Izkoženje (slika 1) v mobilni klavnici načeloma poteka kakor v stacionarni klavnici, saj je
boben z verigami nameščen na tleh (Benfalk in sod., 2005).

Slika 1: Izkoženje na mobilni klavnici z bobnom na tleh in rešetkami v tleh za zbiranje odpadne vode
(Lodder, 2018)

Odstranitev drobovine se opravi takoj po zakolu in mora biti označena, da jo inšpektor
lahko kasneje identificira glede na pripadajočo žival (Benfalk in sod., 2005). Klavne trupe
se nato prepolovi in označi. Goveje trupe je potrebno razsekati na četrtine, saj je običajno
višina v tovornjaku prenizka za polovice. Pri tem je pomembno, da klavni trupi niso v stiku
z drugimi trupi, dokler veterinarski pregled ni končan. Inšpektor je zadolžen za nadzor
živih živali in klavnih polovic, pregleda higieno prostorov, opreme, zaposlenih, kakovosti
vode in ravnanja z odpadki. V hladilnem prostoru (hladilnici) mora biti tudi ločen prostor,
kamor je mogoče skladiščiti klavne trupe, neprimerne za prehrano ljudi. Meso in
drobovino se takoj ohladi, meso na 7°C in drobovino na 3°C. Med hlajenjem se trupi ne
smejo dotikati sten in med seboj, saj je s tem onemogočeno kakovostno ohlajevanje trupov.
Hladilnica v mobilni klavnici nima opreme, ki uravnava kondenzacijo, zato ni primerna za
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dolgotrajno hlajenje, ampak samo ohranja klavne polovice hladne na poti (Benfalk in sod.,
2005).
Ko je delo na KMG opravljeno, pospravijo, zložijo vso opremo, zaprejo vse zbiralnike
odpadkov. Glede na izkušnje že vzpostavljenih mobilnih klavnic to traja v povprečju eno
uro in pol. Nato sledi prevoz klavnih polovic v predelovalni obrat. Tam se vse klavne trupe
temeljito opere in prestavi v zamrzovalni prostor. Nižje temperature lahko povzročijo
skrajšanje mišičnih vlaken in posledično trdo meso. Po skladiščenju gre primerno ohlajeno
meso v predelavo (Curtis in sod., 2007).
Ena izmed težav z vidika kapacitet, s katero se soočajo vse klavnice, je neenakomerna
porazdelitev zakolov čez celo leto. Večina zakolov goveda se dogaja jeseni, razlog za to so
spomladanske telitve in starost goveda ob zakolu, osemnajst do dvaindvajset mesecev.
Sodelujoči v raziskavi v Nevadi so izrazili pripravljenost za razporeditev telitev čez celo
leto in tako mobilna klavnica v tem primeru lahko enakomerno deluje čez celo leto (Curtis
in sod., 2007).
2.4.2 Kritične točke v mobilni klavnici
Pomembno je, da je mobilna klavnica higiensko neoporečna in da omogoča dobrobit živali
pri zakolu. Higiensko oporečnost lahko preverimo v naslednjih kritičnih točkah (Benfalk
in sod., 2005):
 Voda
Voda, uporabljena na mobilni klavnici, mora biti neoporečna in redno analizirana,
njena poraba pa je odvisna od tehnike zakola. Vodo se prevaža v zbiralnikih,
nameščenih na tovornjak. V kolikor se vodo odvzema na KMG, je potreben
predhoden pregled kakovosti vode. V primeru, da voda v mobilni klavnici nekaj
časa stoji (na primer zaradi okvar ali počitnic), je potrebno vodo klorirati, v izogib
mikrobiološkim spremembam v ceveh. Ob ponovni uporabi pa zamenjati klorirano
vodo s svežo pitno vodo. V stacionarnih klavnicah na Švedskem je denimo poraba
vode med 7 - 14 m3 na tono proizvoda. Majhne klavnice, ki ne izpirajo vsebin
želodca in črevesja, porabijo 1,4 - 1,5 m3 na tono proizvoda. Mobilna klavnica tako
potrebuje 4 - 5 m3 vode na dan. To pomeni okrog 1 m3 na tono klavnih polovic.
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 Hlajenje
Za hlajenje mesa je možnih več opcij in sicer hladilnica na tovornjaku, hladilnica
na samem KMG ali razsek toplega mesa, ki omogoča več prostora v hladilnici in
boljše delovne pogoje za mesarje. Kljub temu pa je za shranjevanje in predelavo
mesa priporočljivo najprej dobro ohladiti klavne polovice.
 Povezava med hlevom in prostorom za omamljanje
Postavitev mobilne klavnice na KMG traja cca. eno uro, po končanem delu pa je
potrebno cca. uro in pol za pospravljanje in čiščenje. Zaradi tega je zelo
pomembno, da je pot med hlevom in mobilno klavnico kratka ter na dobro utrjeni
podlagi, prav tako mora biti čas od omamljanja do izkrvavitve čimkrajši.
 Izkoževanje in razsekovanje
V kolikor se na eni mobilni klavnici kolje tako govedo kakor prašiče, je potrebno
poiskati tehniko zakola primerno za obe vrsti. V primerjavi s stacionarnimi
klavnicami je tukaj omejena višina delovnega okolja, zato je potrebno goveje trupe
takoj razsekati na četrtine, medtem ko se v stacionarnih klavnicah ohlajajo v
klavnih polovicah.
 Delovno okolje
V mobilni klavnici je raznoliko delo, oprema je prilagojena omejenemu prostoru in
načeloma bolj dovršena kakor v stacionarnih klavnicah. Zaradi tega imajo
zaposleni manj poškodb. Notranjost tovornjaka je iz nerjavečega jekla, kar
omogoča dobre higienske pogoje. Problem je omejena količina vode, te mora biti
dovolj, da lahko zagotovimo ustrezno higieno pri delu.
 Ravnanje z odpadki
Odpadke se deli na tri kategorije. Nekatere odpadke se lahko predela v bioplin ali
kompost, nekatere pa se sežge. Neškodljivi odpadni material se shrani v
zalogovnike na tovornjaku ali pa se jih izlije v gnojnično jamo na KMG, kot bomo
predstavili na primerih mobilne klavnice na Švedskem, Washingtonu in Nevadi
(poglavje 2.5). To je seveda odvisno od zakonov v državi. O ravnanju z odpadki
predstavljamo več v poglavju 2.4.8.
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 Ekonomika
Za ekonomiko mobilne klavnice je pomembno, da se zakolje čimveč živali na teden
in da čas posameznega zakola ne traja dolgo.
2.4.3 Oprema mobilne klavnice
Izdelane mobilne klavnice v Ameriki so popolnoma opremljene in primerne za takojšnjo
uporabo. Za izdelavo je potrebnih približno 14-20 tednov. Mobilna klavnica je težka
približno 12.000 kg. Sestavljena je iz mehanske, klavne in hladilne enote. V opremo so
vključeni tudi noži, žage, tehtnice in ostala oprema. Ker je to mobilna enota, je potrebno
dokupiti polpriklopnik (Curtis in sod., 2008).
V poglavju 2.5.3 predstavljamo primer avstrijske klavnice. V tem primeru se mobilna
klavnica deli na dva dela, na klavni in hladilni del. Klavni del obsega prigon živali,
omamljanje, zakol, evisceracijo, veterinarski pregled in razrez klavnih polovic. Za
nemoteno delovanje potrebuje takšen sistem popolno opremo, ki je vgrajena v tla in streho,
in premišljeno uporabo omejenega prostora. Klavni del se na zadnji strani podaljša in se
sestavi v nekakšen prostor s streho in tlemi (slika 2), ki je namenjen omamljanju in zakolu
živali (Schwaiger, 2017).

Slika 2: Primer mobilne klavnice v Avstriji, s podaljšanim delom za omamljanje in zakol živali (Schwaiger,
2017)

V klavnem delu je naslednja oprema: dvigalo za klavne polovice, boben z verigami za
izkoženje, vgrajene tehtnice, umivalnik, razni noži, žage, kljuke za obešanje mesa in ostala
oprema. Čez cel strop so napeljane tračne cevi, po katerih drsi meso, obešeno na kljuke.
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Mobilna klavnica ima tudi klimo, visokotlačni čistilec (slika 3), grelec za vodo, generator
za elektriko in ostalo potrebno opremo (Schwaiger, 2017).

Slika 3: Čiščenje po končanem delu z visokotlačnim čistilcem (Lodder, 2018)

2.4.4 Zaposleni na mobilni klavnici
Za učinkovito delovanje mobilne klavnice in za lepo ravnanje z živalmi morajo biti
zaposleni ustrezno izobraženi in usposobljeni. Sistem dela mora biti dobro načrtovan,
oprema tehnološko napredna in redno vzdrževana (Benfalk in sod., 2005).
Glavna pomanjkljivost mobilnih klavnic za zaposlene je omejen delovni prostor in
omejena poraba vode. Ugotovili so, da je pri mobilnih klavnicah problem omejen prostor,
vendar se, zaradi moderne tehnologije delovno okolje zaposlenih občutno izboljša. Počutje
zaposlenih na delovnem mestu je odvisno od organizacije dela, tehnike dela (kakšna so
orodja in stroji), uporabe kemičnih materialov in higienskih pogojev pri delu. Prav tako je
pomemben socialni kontakt med sodelavci. Dokazano je da so zaposleni bolj motivirani in
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zadovoljni z delom, če je delovno okolje urejeno in omogoča izboljšano tehniko dela
(Benfalk in sod., 2005).
V preglednici 3 prikazujemo razlike v delovnem okolju za zaposlene v stacionarni klavnici
in v mobilni klavnici, ter primeri še možnih izboljšav za delo v mobilni klavnici (Benfalk
in sod., 2005).
Preglednica 3: Prednosti in slabosti stacionarne in mobilne klavnice, ter možne izbolšave v mobilni klavnici
(prir. po Benfalk in sod., 2005: 32)
Možne izboljšave v
Kategorija
Stacionarna klavnica
Mobilna klavnica
mobilni klavnici
Prevoz živali

Prevoz živih živali povzroča
stres in poškodbe živali ter
zaposlenih (-)

Ni prevoza (+)

Hlevi za
nastanitev živali

Potrebujejo skrbnika živali v
klavničnih hlevih (-)

Ni potrebe po hlevu za
prenočitev živali pred
zakolom (+)

Delovno mesto

Ponavljajoča se dela, prikloni in
dvigi težkih stvari (-)

Raznoliko delo (+)

Naprave

Orodje je že vgrajeno
avtomatizirane naprave (+)

Omejen prostor za
avtomatizirane naprave (-)

Manjše naprave z
istimi funkcijami

Izpostavljenost
mrazu

Dolgotrajno izpostavljanje
mrazu (-)

Kratkotrajno izpostavljanje
mrazu (+)

Zaščitna oblačila proti
mrazu, zlasti rokavice

Delovno okolje

Hrup, slabo prezračevanje,
neprijeten vonj, mokra tla (-)

Moderna tehnologija, ki
omogoča primerno
delovno okolje (+)

Dostop do vode

Neomejen dostop vode (+)

Omejen dostop vode (-)

Delovni prostor

Veliko prostora za delo, tudi
garderoba za zaposlene (+)

Omejen delovni prostor (-)

Prostor za
odpadke

Dovolj prostora za shranjevanje
odpadkov (+)

Omejen prostor za
odpadke (-)

Večji zalogovnik ali
odvzem vode na KMG
Garderoba (šotor) se
lahko postavi na
samem KMG, kar pa
zahteva dodaten čas
Lokalno
odstranjevanje
odpadkov

Pogoste poškodbe zaposlenih v stacionarnih klavnicah so predvsem mišično-skeletne
poškodbe hrbtenice, ramen, rok, ureznine na rokah in prstih. Če zaposleni rotirajo na
delovnih položajih, se možnosti poškodb zmanjšujejo. Največ težav povzroča dvigovanje
težkih bremen, delo v hladnem okolju in ponavljajoče delo. Pomembno je, da zaposleni
nosijo zaščitno opremo pred mrazom in pred urezninami. Z mobilno klavnico je prihranjen
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tudi stres zaposlenih in poškodbe, ki nastanejo med nakladanjem živih živali. Delo v
mobilni klavnici je raznoliko, zato ni ponavljajočega se dela, ki lahko vodi v poškodbe.
Tudi dolgotrajnih izpostavljanj mrazu tu ni.
V kolikor želimo, da je mobilna klavnica učinkovita alternativa, ki je prijazna tudi do
zaposlenih, moramo zagotoviti najnovejšo tehnologijo in sodobne materiale. Tako
dosežemo varno in učinkovito delovno okolje (Benfalk in sod., 2005).
2.4.5 Slabosti mobilne klavnice
V nekaterih državah imajo investitorji oziroma posamezniki, ki se odločijo za vzpostavitev
mobilne klavnice, velike začetne težave z registracijo takšnega obrata in z urejanjem
dokumetacije. Problematično je predvsem ravnanje z odpadno vodo in drobovino. V
nekaterih državah je dovoljeno odpadno vodo odstraniti v gnojiščno jamo na KMG,
ponekod je to prepovedano. Z vgradnjo zalogavnikov za odpadke se omejuje že tako
omejen prostor, ter poveča stroške. Prav tako je lahko manjše število odjemalcev storitve,
saj določene klavnice zahtevajo urejene prostore za omaljanje živali na KMG, kar
predstavlja dodaten strošek za rejce (Central coast..., 2015). Velik izziv je tudi, da ima
večina KMG težak dostop za tovornjak, kaj šele za dva, kakor je v primeru mobilne
klavnice na Švedskem (Benfalk in sod., 2005).
Z mobilno klavnico prihranimo nepotreben prevoz živih živali do stacionarne klavnice.
Vendar pa ima ta sistem tudi pomankljivosti. Najbolj pomembna sta predvsem ohlajenje
trupov in omejena razpoložljivost zaloge čiste vode (Benfalk in sod., 2005). Po mnenju
Schwaigerja (2017) je sicer problematično, da se prevaža toplo meso, vendar se to lahko
kompenzira z zorenjem ali skladiščenjem. Slabost je tudi omejen delovni prostor za razsek
in izkoževanje. Prav tako sta problematična omamljanje in izkrvavitev, še posebno za
prašiče (Benfalk in sod., 2005).
Zaposleni v mobilni klavnici morajo biti dobro izobraženi, vešči svojega dela ter ravnanja
z živalmi. Njihovo visoko izobrazbo nekateri vidijo kot slabost, saj dobro izšolani
zaposleni pričakujejo tudi višje plače (Schwaiger, 2017).
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2.4.6 Prednosti mobilne klavnice
Za zaposlene je prednost raznoliko delo in bolj zdravo delovno okolje. Zelo pomembna
prednost z vidika dobrobiti živali je, da so živali do konca v znanem domačem okolju, z
znanimi ljudmi, zato so tudi izpostavljene manjšemu stresu. Prav tako je prednost za rejca,
saj spremljajo ravnanje z živaljo do konca (Schwaiger, 2017). Posledično tudi ni stroškov
prevoza živih živali (Curtis in sod., 2007).
S takim načinom klanja je tudi manj zamenjav klavnih trupov, saj se le te označi že na
samem mestu zakola (Schwaiger, 2017). Sveže meso je takoj veterinarsko pregledano in
gre lahko direktno do potrošnika, ali v trgovine ali restavracije, seveda ob predpostavki, da
imajo ti svojo hladilnico in se tam klavni trupi ustrezno ohladijo na 7 °C (Curtis in sod.,
2007). Takojšnjo označitev delov mesa kot prednost vidijo tudi Benfalk in sod. (2005). V
tem primeru ne pride do zamenjav in je še sveže meso primerno za lokalni trg.
Zaposleni v stacionarnih klavnicah se soočajo s težkimi obremenitvami in stalno enakim
delom, kar poveča tveganje za poškodbe ramen, rok in hrbta. Veliko poškodb nastane
zaradi rezanja in pakiranja v hladnem okolju. Zaposleni v mobilni klavnici naj bi imeli
boljše delovno okolje, saj imajo raznoliko delo, manj dela s hladnim mesom in tudi
sodobno opremo, ki omogoča lažje delo (Benfalk in sod., 2005).
Nadalje, zelo pomembna prednost, je boljša kakovost mesa, ki omogoča popolno zorenje
in vodi v daljši rok trajanja. Z mobilno klavnico se deloma tudi razbremeni okolje, saj se
odpadne vode odstranijo v majhnih količinah in brez kemikalij (Schwaiger, 2017).
2.4.7 Ekonomski vidik mobilne klavnice na Švedskem
V raziskavi na Švedskem so ugotovili, da na ekonomske rezultate mobilne klavnice
vplivajo tako velikost klavnice kot razdalje med KMG, ki vključuje čas vožnje, postavitev,
zakol in pospravljanje ter tudi vrsta zaklanih živali. Zakol goveje živali je dražji od ostalih
vrst živali. Prav tako se cena zakola med regijami razlikuje. V regiji, kjer je veliko majhnih
KMG, se veliko časa porabi za namestitev klavnice in prevoz od gospodarstva do
gospodarstva. Za ekonomsko upravičenost klavnice je tako ključnega pomena količina
mesa, proizvedenega na letni ravni (Benfalk in sod., 2005).
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Na sliki 4 so prikazani rezultati za kalkulaciji, ki sta narejeni na predpostavki, da se dnevno
porabi pet ur samo za zakol, skupaj z namestitvijo, čiščenjem in prevozom pa porabi osem
ur. Stroški zaposlenih so izračunani glede na število zaklanih kilogramov na dan. V kolikor
osebje tudi razrezuje in pakira meso, so stroški nižji. Cilj je premik klavnice največ dvakrat
na dan, torej v enem dnevu se kolje na dveh različnih KMG (Benfalk in sod., 2005).

Slika 4: Lastna cena zaklanega goveda in prašičev na dan v odvisnosti od obsega klanja (prir. po Benfalk in
sod., 2005: 41)

Na sliki 4 vidimo, kako se strošek zakola živali, tako goveda kot prašičev, s povečevanjem
števila zaklanih živali na dan pomembno manjša. Za prašiče je število zakolov na dan
veliko večje kakor za govedo, predvsem zaradi očitnih razlik v povprečni telesni masi ob
zakolu (Benfalk in sod., 2005).
2.4.8 Ravnanje z odpadki v mobilni klavnici
Odpadke ob zakolu se deli glede na kemijsko in fizično sestavo. V grobem se jih razdeli na
tri kategorije:
 Kategorija 1 - Odpadki s specifičnim tveganjem
Vsi deli telesa živali, za katero je sum na TSE (spongiformna encefalopatija) in vse
snovi, ki so bile v stiku s kužnim materialom. Te snovi, torej možgane in
hrbtenjačo, je potrebno sežgati (Benfalk in sod., 2005).
 Kategorija 2 - Ostali odpadki
Gnoj, vsebino prebavnega trakta in odpadne vode se lahko uporabi za pridobivanje
bioplina. Prav tako vse živali, ki so umrle same ali zaradi izkoreninjenja bolezni, je
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možno uporabiti v obratu za pridelavo bioplina, ob predhodni sterilizaciji (Benfalk
in sod., 2005).
 Kategorija 3 - Neškodljivi odpadki
To so lahko deli živali, ki so primerni za prehrano, vendar se ne prodajajo iz
komercialnih razlogov. Deli živali, ki so zavrnjeni za prehrano ljudi, vendar niso
kužni ter kože, rogovje, ščetine prašičev, perje perutnine. Živalski stranski
proizvodi so energijsko bogati in imajo visoko vsebnost dušika in fosforja. Vse
odpadke iz te kategorije je mogoče fino zmleti in pasterilizirati na 70°C, ter
uporabiti prav tako za pridobivanje bioplina (Benfalk in sod., 2005).
Raziskava, opravljena na dveh mobilnih klavnicah v Nevadi, je pokazala, da ima 93 %
uporabnikov storitev možnost odstranitve odpadne vode na mestu zakola, torej na KMG.
Tako v tej raziskavi niso upoštevali stroškov odstranjevanja odpadnih vod (Curtis in sod.,
2014), ki je sicer lahko pomembna postavka.
2.5

PRIMERI MOBILNIH KLAVNIC IZ TUJINE

2.5.1 Osnovni podatki primerov iz tujine
Na svetu se vse pogosteje pojavljajo različne mobilne klavnice. Za namen našega dela smo
izbrali šest primerov, in sicer mobilne klavnice na Švedskem, v Avstriji, ter primere
ameriških klavnic iz Kalifornije, Nevade in dveh iz Washingtona.
Vsak primer v nadaljevanju kratko predstavljamo in izpostavljamo ključne informacije, ki
so pomembne tudi pri snovanju našega analiziranega primera mobilne klavnice. V Prilogi
C v preglednici povzamemo primerjavo vseh izbranih primerov mobilnih klavnic. Podani
primeri mobilnih klavnic izhajajo predvsem iz Amerike, kjer je zaradi velikih razdalj med
KMG, mobilna klavnica že precej utečena praksa.
Zaradi drugačnih denarnih in količinskih enot smo podatke ustrezno preračunali. Pri
pretvorbi smo uporabili naslednja razmerja:
1USD → 0,85 EUR

1 EUR/kg → 0,53 USD/lb

1 USD/lb → 1,88 EUR/kg

1 milja → 1,61 km
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2.5.2 Primer mobilne klavnice za prašiče na Švedskem
Mobilna klavnica za prašiče tehta dvaindvajset ton, dolga je trinajst metrov. Kadar pa je v
uporabi, je skupna dolžina sedemnajst metrov in pol. Klavnica za govedo je večja, težka
dvaintrideset ton, dolga petnajst metrov in pol, v uporabi pa devetnajst metrov. Hladilnica
za klavne trupe je na drugem tovornjaku (slika 5), torej sta v uporabi dva tovornjaka
(Benfalk in sod., 2005).

1- pregled živih živali, 2-prostor za čakanje, 3-prostor za omamljanje, 4- privezovanje za noge in dvigovanje,
5- prostor za izkrvavljenje, 6- prostor za izkoženje ali oparjenje, 7- prostor za evisceracijo in razsek, 8inšpekcijski pregled klavnih trupov, 9- razvrščanje klavnih trupov, 10- hladilnica, 11- hladilnica za klavne
polovice, ki niso dovoljeni za prehrano, 12- zalogovnik za odpadke, 13- prostor za osebje, 14- polpriklopnik
za hladilnico in mobilno klavnico
Slika 5: Primer mobilne klavnice za prašiče na Švedskem, z dodatnim tovornjakom s hladilnico (Benfalk in
sod., 2005)

Vsaka mobilna klavnica ima drugače zasnovano povezavo iz hleva do klavnega dela.
Večina ima del za omamljanje zunaj, v notranjosti pa se izvaja izkrvavitev. Pot iz hleva do
mesta izkrvavitve mora biti čimkrajša (Benfalk in sod., 2005).
Da je mobilna klavnica pripravljena na uporabo, potrebuje približno uro in pol, po koncu
uporabe pa se jo pospravi hitreje. Tak sistem za zakol prašičev zahteva šest ljudi, torej dva
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za prigon živali in omamo, enega za izkrvavljenje, enega za izkoževanje, enega za
evisceracijo in enega za razvrščanje in tehtanje. Prisoten je tudi inšpektor, ki nadzira
celoten potek zakola (Benfalk in sod., 2005).
Na KMG morajo biti ustrezni pogoji za postavitev mobilne klavnice. Večina obravnavanih
KMG na Švedskem ni imela prostora oziroma je imela težak dostop za tako veliko mobilno
klavnico. Vsako KMG mora imeti povezljiv prostor med hlevom in klavnico. Ta prostor
služi prigonu živali in omamljanju. Delujejo tudi mobilne klavnice, ki imajo možnost
podaljšanega dela za omamljanje živali. Posledično ni potrebe po dodatni gradnji prostora
za omamljanje na KMG (Benfalk in sod., 2005).
2.5.3

Primer mobilne klavnice v Avstriji

Med Gradcem in Dunajem deluje mobilna klavnica, namenjena predvsem zakolu goveda.
Začetni strošek mobilne klavnice, ki je predelava tovornjaka, je znašal 120.000 EUR.
Kasneje so osnovali prototip mobilne klavnice z zmogljivejšo opremo, večjo kapaciteto in
za zakol vseh vrst živali. Takšen prototip je stal 450.000 EUR. Na dan zakoljejo do 25 glav
velike živine in imajo do deset zaposlenih (Schwaiger, 2018).
Mobilna klavnica vsebuje hladilni in klavni del. Klavnica deluje popolnoma neodvisno, saj
ima lasten električni generator, samostojen sistem čiste vode z zalogovnikom ter
zalogovnike za klavne dele ter odpadne vode, kot so telesne tekočine, vsebina prebavil in
umazana voda. Vsi ti zalogovniki se nahajajo na stranskih delih. Za enodnevno uporabo
takšna klavnica potrebuje 1.500 l vode. Po končanem delu zalogovnik za odpadno vodo
izpraznijo v rejčevo gnojno jamo. Tako se razbremeni prevoz. Kot je razvidno s slike 6, se
večino umazanega dela zakola opravi v zunanjem delu klavnice, katerega se sestavi ob
prihodu na KMG (Schwaiger, 2017).
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Slika 6: Primer zakola govedi v zunanjem delu mobilne klavnice v Avstriji (Schwaiger, 2017)

2.5.4

Primer mobilne klavnice 'A' v Washingtonu

Poseben primer mobilne klavnice je tako imenovan IGFC (ang. Island Grown Farmer's
Cooperative). Ta že vrsto let deluje v obliki zadruge. Velja za prvo mobilno klavnico v
Washingtonu, ki je bila potrjena s strani inšpektorjev USDA (United States Department of
Agriculture). Uspešna je zaradi predanosti rejcev oziroma kooperantov, ki skrbijo za njeno
delovanje preko celega leta, saj skrbijo za ustrezno minimalno izkoriščenost klavnice.
Pomemben podatek je, da rejci na tem področju niso imeli urejenih možnosti za zakol in
predelavo. Zato so bili tudi pripravljeni finančno podpreti projekt (Gwin in Thiboumery,
2013).
Začetni stroški vzpostavitve, nakup polpriklopnika, mobilne enote, opreme in ostalega, so
znašali 127.500 EUR. USDA jim je donirala 51.000 EUR za zagon klavnice, ostalo so
zbrali sami (Gwin in Thiboumery, 2013). Začetni stroški so vključevali: polpriklopnik
15.300 EUR, mobilna enota 51.000 EUR, oprema in montaža 23.000 EUR, testiranje
12.750 EUR, načrtovanje in poslovanje 21.250 EUR ter ostalo 4.250 EUR (Island grown...,
2018).

30

Turšič V. Ekonomska upravičenost mobilne klavnice.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2019

Mobilna enota ima prostor za izkoženje in evisceracijo (slika 7), ta se nadaljuje v
hladilnico, kjer so obešene klavne polovice. Enota je opremljena tudi z generatorjem,
zalogovnikom vode, grelcem za vodo in ostalo opremo, ki omogoča samostojno delovanje
(Island grown..., 2018).

Slika 7: Na levi sliki je prikazan prostor za izkoženje in evisceracijo, na desni sliki pa hladilnica s klavnimi
polovicami mobilne klavnice IGFC (Island grown..., 2018)

Mobilna klavnica je v primerjavi s stacionarno preprostejša za vzpostavitev, saj gradnja ni
potrebna. Preprosto je tudi poslovno načrtovanje, vedeti morajo predvsem število zakolov
na povprečen dan in lastno ceno storitev. Za člane so cene storitev nižje kakor za nečlane.
Ker je klavnica mobilna, niso potrebovali občinskih dovoljenj, kakor se jih potrebuje za
objekte. V najem so vzeli predelovalni objekt, ki je imel urejena dovoljenja in
infrastrukturo. Odpadne vode in drobovino izpraznijo na KMG, kjer se kompostira.
Količine so majhne, zato je tako ravnanje dovolil tudi okrožni zdravstveni oddelek (Island
grown..., 2018).
IGFC ima šestdeset članov, ki so razpršeni v razponu ene do dveh ur vožnje. Večina
članov na leto vzredi in zakolje petdeset glav govedi, nekaj članov tudi 100 do 200 glav
govedi na leto. Kot zadruga imajo letna srečanja, na katerih člani določijo urnik zakolov za
naslednje leto in tako urejajo problem neenakomernih zakolov čez leto. Tak sistem ima eno
slabost, da morajo rejci vnaprej načrtovati, kdaj bo žival dovolj rejena za zakol. Problem
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imajo predvsem rejci prašičev, saj določajo dan zakola nerojene živali. Ponujajo tudi 10 %
popust za vse rejce, ki koljejo izven sezone, torej med februarjem in aprilom. Obstajajo
tudi denarne kazni za vse, ki na dan zakola niso pripravili živali, in tako zapravljajo
dragoceni čas zaposlenih in delovanja mobilne klavnice (Gwin in Thiboumery, 2013).
V IGFC koljejo govedo, drobnico in prašiče. Zaposlenih imajo šest delavcev, s polnim
delovnim časom, in sicer dva mesarja, tri pomočnike in enega, ki ureja urnike. Dodatno
imajo še dva zaposlena s polovičnim delovnim časom, ki skrbita za čistočo in pakiranja.
Takšna ekipa lahko v osem urnem delovniku zakolje osem do deset glav govedi ali
petintrideset drobnice oziroma petnajst prašičev. Klavnica deluje tri do štiri dni na teden in
se skoraj vsak večer vrne v predelovalni obrat. Občasno ostane tudi na KMG, kjer je
delovala in tako prihrani na času in poti. Predelovalni obrat deluje pet dni na teden in lahko
predela 1.130 kg mesa na dan (Gwin in Thiboumery, 2013).
Minimalen znesek zakola na KMG je 380 EUR. Cena zakola za drobnico je 34 EUR, za
prašiče 47 EUR in za govedo 90 EUR. Za dokončen razrez mesa je 1,98 EUR/kg za
drobnico, za govedo 1,55 EUR/kg in za prašiče 1,15 EUR/kg. Za nečlane so cene višje.
Večina članov prodaja svoje izdelke preko restavracij, trgovin ali stojnic. Možna je tudi
maloprodaja na mestu samem (Island grown..., 2018).
2.5.5

Primer mobilne klavnice v Kaliforniji

Podoben primer je tudi mobilna klavnica v Kaliforniji, ki prav tako deluje v obliki zadruge.
Klavnica se imenuje Central Coast Mobile Harvest Unit, v nadaljevanju CCMH. Začetek
delovanja te mobilne klavnice ni bil enostaven. V Kaliforniji so bili rejci sicer naklonjeni
uvedbi mobilne klavnice, saj so razdalje med KMG in klavnicami zelo velike. To je prva
mobilna klavnica v Kaliforniji in zataknilo se jim je pri pridobivanju uradnih dovoljenj.
Spopadali so se z raznimi težavami, na primer katera agencija ima pristojnost in kakšne so
specifične zahteve za takšno klavnico. Zataknilo se je tudi pri iskanju pravega obrazca za
registracijo takšnega obrata. Zaradi odpadnih voda so morali spisati nove smernice o
odstranjevanju teh voda, katere je odbor za kakovost vod nato sprejel. Naslednji problem je
bil drobovina. V primeru IGFC v Washingtonu je dovoljeno kompostiranje drobovine na
KMG, v Kaliforniji pa to ni dovoljeno. Zato morajo vso drobovino pospraviti v zalogovnik
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in prepeljati v kafilerijo. To zahteva dodatno delo, zasedenost na prikolici in seveda
dodatne stroške (Central coast..., 2015).
Težava je tudi, da mora vsak rejec postaviti prostor za omamljanje s cementno podlago in
tunel za prigon živali. To je rejce v povprečju stalo približno 4.250 EUR. Zaradi teh zahtev
in posledično dodatnih stroškov, uporabljajo mobilno klavnico samo rejci z večjim
številom živali. Strošek zakola je tudi višji kakor v zgoraj naštetih primerih, na primer 128
EUR/govedo. Da mobilna klavnica prispe na KMG, mora imeti najmanj tri govedi za
zakol. Manjši rejci so se zato povezali z bližnjimi rejci, ki imajo urejene pogoje za zakol
živali in tako pripeljejo žival k njim. Začetni problem je bil tudi, ker je morala biti mobilna
klavnica povezana s predelovalnim obratom. Potrebno je bilo zagotoviti ustrezen obrat in
urediti prehod klavnih polovic iz mobilne klavnice v obrat (Central coast..., 2015).
V Kaliforniji imajo predelovalni obrat, kamor naslednji dan prestavijo klavne polovice in
predelajo meso za potrošnike. Za promocijo mobilne klavnice uporabljajo spletno stran, na
njej ima potrošnik možnost naročiti želeno meso. Možna je tudi dostava in sicer pod
pogojem minimalnega nakupa 128 EUR. Nekateri rejci naročijo samo zakol svojih živali in
zorijo klavne polovice na svojih gospodarstvih ter jih sami prodajo (Central coast..., 2015).
Na dan lahko zakoljejo od pet do šest glav govedi ali po deset drobnice oziroma deset
prašičev. Delajo po dvanajst ur, v ta čas je vključen tudi prevoz. Na teden delajo dva do tri
dni preko celega leta. Zaposlene imajo tri in sicer glavnega mesarja, pomočnika in voznika
(Central coast..., 2015).
2.5.6

Primer mobilne klavnice 'B' v Washingtonu

Podoben primer zadruge je tudi mobilna klavnica v Washingtonu (Puget Sound Meat
Producers Cooperative, v nadaljevanju PSMPC). Za mobilno klavnico so se odločili, ker so
zadnja leta propadale klavnice, namenjene velikim živalim. Posledično je zaradi tega reja
živine začela upadati (Puget..., 2013).
Za zagon so porabili približno 425.000 EUR za nakup priklopnika in 212.500 EUR za
mobilno enoto, 10.200 EUR za opremo ter usposabljanja in uradna dovoljenja. Na začetku
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so bile glavne težave premajhno povpraševanje po storitvah mobilne klavnice na trgu.
Glavni razlog je bil, da uporabniki mobilne klavnice niso imeli trga, kjer bi prodajali
klavne polovice ali kose mesa (Puget..., 2013).
Mobilna klavnica je primerna za zakol goveda, prašičev in drobnice. Cene se razlikujejo za
člane in nečlane. Za člane stane zakol goveda 94 EUR, prašiča 60 EUR in drobnice 43
EUR. Za nečlane pa stane zakol goveda 119 EUR, prašiča 77 EUR in drobnice 60 EUR.
Dodatni stroški so za zakol goveda, starejšega od trideset mesecev, za prašiče, težje od 125
kg in drobnico, težjo od 45 kg. Na ceno storitve poleg tega vplivajo tudi prevoženi
kilometri in cestnine. Povpraševanje po njihovi storitvi se povečuje. Leta 2010 so zaklali
516 živali, naslednje leto pa že 850 živali (Puget..., 2013).
Na dan zakoljejo od osem do deset živalskih enot. Pri tem je živalska enota eno govedo ali
dva prašiča oziroma tri glave drobnice. Njihov delovni dan traja osem ur, v ta delavnik ni
všteta namestitev in pospravljanje mobilne klavnice na mestu zakola. Število delovnih dni
na teden je odvisno od povpraševanja. Leta 2012 so imeli devetdeset delovnih dni. Na
začetku delovanja so imeli šest zaposlenih, vendar so zaradi pomanjkanja povpraševanja
število zaposlenih zmanjšali (Puget..., 2013).
2.5.7 Podrobnejši prikaz ekonomike na primeru mobilne klavnice iz Nevade
V Nevadi so postavili dve mobilni klavnici in predelovalni obrat. Tega so postavili v
bližino najpogostejših in najštevilčnejših odjemalcev storitev in s tem prihranili čas vožnje.
Tudi ta mobilna klavnica je primerna za govedo, prašiče in drobnico (Curtis in sod., 2008).
V preglednici 4 prikazujemo vse začetne stroške mobilne klavnice. Cene polpriklopnika se
v Nevadi gibljejo od 17.000 EUR do 76.500 EUR, za primer njihovih izračunov so ocenili
polpriklopnik na 38.250 EUR. Cena izdelave mobilne enote znaša 119.500 EUR. Enota se
sestoji iz skladiščnega, klavnega in hladilnega predela. Pri začetni investiciji so upoštevali
stroške samega zagona mobilne klavnice in tudi pridobitev potrebne dokumentacije, torej
registracije obrata ter higienska dovoljenja. Poleg tega je bilo potrebno za zagon same
klavnice izobraziti zaposlene. Začetni stroški vzpostavitve ene mobilne klavnice, ob vseh
stroških zagona, tako znaša 175.801 EUR (Curtis in sod., 2014).
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Preglednica 4: Prikaz začetnih stroškov vzpostavitve mobilne klavnice na primeru v Nevadi (prirejeno po
Curtis in sod., 2014)
Cena mobilne klavnice (EUR)
Mobilna klavnica
Mobilna enota
119.000
Dodatna oprema
4.250
Polpriklopnik
38.250
161.500
Stroški zagona
Preverjanje veljavnosti, HACCP načrt
3.825
Izobraževanje zaposlenih
1.700
5.525
Drugi stroški
Prometni davek
8.776
Celotni začetni stroški mobilne klavnice
175.801

V danem primeru so vzpostavili tudi predelovalni objekt, ki se uporablja za obe mobilni
enoti. Ta mora dosegati vse higienske zahteve. Imeti mora dovolj prostora za hlajenje
trupov, prostor za razsek in predelavo mesa. Stalno mora biti na voljo vroča voda, sterilno
okolje in zagotovljeno regulirano ohlajevanje. Najbolj primerna lokacija za predelovalni
objekt je v bližini oziroma nekako v sredini vseh področij, katerim se nudi storitev (Curtis
in sod, 2007).
Predelovalni obrat je tudi stacionarno središče klavnice. Začetni stroški predelovalnega
obrata obsegajo stroške gradnje, torej stroške materiala, pogodbe, gradnja hladilne enote in
strošek zemljišča kot tudi stroški hladilnice, zamrzovalnice ter predelovalnice z vsemi
stroški potrebne opreme. V primeru Nevada je bilo zemljišče veliko 1.000 m2. Celotni
stroški postavitve predelovalnega obrata so tako znašali skoraj 1,3 milijona EUR.
Amortizacija je ob upoštevanju življenjske dobe 39 let, znašala 32.819 EUR na leto (Curtis
in sod., 2014).
V preglednici 5 so podane bruto letne plače vseh zaposlenih v mobilni klavnici. Delujeta
dve mobilni enoti in en predelovalni obrat. Za uspešno obratovanje potrebujejo približno
enajst zaposlenih. Torej vodjo obrata, vodjo marketinga in štiri mesarje, od teh sta dva na
predelovalnem obratu, ostala dva pa na enotah. Predviden je tudi sezonski mesar na
predelovalnem obratu. Zaposleni so še administrativni delavec, dva voznika oziroma
pomočnika in dva inšpektorja. Ena mobilna enota za uspešno delo potrebuje tri zaposlene,
torej voznika oziroma pomočnika, mesarja in inšpektorja (Curtis in sod., 2007).
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Preglednica 5: Stroški po posameznih delovnih mestih in po številu zaposlenih na dveh mobilnih klavnicah v
Nevadi (prirejeno po Curtis in sod., 2008)
Okvirni strošek plače po
Število
Skupni stroški
Delovno mesto
posameznem delovnem
zaposlenih
plač (EUR)
mestu (EUR)
Mesar na mobilni klavnici
25.547
2
51.094
Voznik/ pomočnik
21.569
2
43.138
Inšpektor HACCP
41.135
2
82.270
Vodja obrata
61.285
1
61.285
Vodja marketinga
70.924
1
70.924
Mesar na predelovalnem
25.075
2
50.150
obratu
Sezonski mesar
18.224
1
18.224
Administrativni delavec
21.052
1
21.312
Davki in dajatve (15 %)
53.841
SKUPAJ
452.238

Na eni mobilni enoti je bruto strošek plače mesarja 25.547 EUR letno, voznika oziroma
pomočnika 21.569 EUR, inšpektorja 41.135 EUR. Vodja obrata, katerega strošek je 61.285
EUR letno, je odgovoren za celotno poslovanje obrata, trženje, upravljanje in načrtovanje
mobilnih enot. Vodja marketinga povečuje prodajo in razvija blagovno znamko, strošek
njegove plače znaša 70.924 EUR letno. Strošek plač mesarjev na predelovalnem obratu je,
odvisno od izkušenj, med 14.450 EUR in 35.700 EUR. Za raziskavo so upoštevali
povprečne stroške plač mesarjev, ki tako znašajo 25.075 EUR. Stroški pomočnikov stanejo
18.224 EUR na leto, to so večinoma sezonski delavci. Strošek plač administrativnih
delavcev je 21.052 EUR na leto. Skupen strošek zaposlenih je na leto 452.238 EUR (Curtis
in sod., 2007).
Stroški goriva in vzdrževanja mobilne klavnice so odvisni od velikosti območja, na
katerem mobilna klavnica deluje. Mobilna klavnica dnevno prevozi povprečno 241
kilometrov. Cena dizelskega goriva je bila v času raziskave 0,64 EUR na liter. Po izračunu
stroškov goriva in vzdrževanja so ocenili, da dve mobilni klavnici porabita 198 EUR na
dan in sicer 172 EUR za gorivo in povprečno 26 EUR za popravila in tekoče vzdrževanje.
Ob upoštevanju, da imajo zaposleni v mobilni klavnici 240 delovnih dni na leto, je strošek
goriva 47.520 EUR (preglednica 6) (Curtis in sod., 2014).
Poleg goriva in vzdrževanja samih enot so stroški tudi z zavarovanjem in registracijo vozil.
V celoletne stroške spadajo tudi računovodstvo, telefonske storitve, popravila, davki,
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licence, posojila in seveda potrošni material, ki omogoča normalno delovanje mobilne
klavnice (Curtis in sod., 2014).
Preglednica 6: Skupni stroški dveh mobilnih klavnic v Nevadi (prirejeno in povzeto po Curtis in sod., 2008)
Vrste stroškov
Stroški dveh mobilnih klavnic (EUR/leto)
Računovodstvo
1.020
Telefon
2.040
Potrošni material
4.080
Amortizacija
3.230
Popravila
1.530
Zavarovanja (polpriklopnik in prikolica, zaposleni...)
36.125
Odplačilo posojila
53.447
Vzdrževanje polpriklopnika
2.337
Davek in licenca
1.700
Gorivo
47.520
Ostalo
1.020
Skupaj
154.049

V preglednici 7 prikazujemo skupne stroške stacionarnega predelovalnega obrata. Ti
znašajo 286.908 EUR. V to vsoto so všteti administrativni stroški, amortizacija obrata,
zavarovanja za poslopje in opremo, davek na premoženje ter razni stroški vsakodnevne
uporabe, kot sta pisarniški in embalažni material (Curtis in sod., 2008).
Preglednica 7: Skupni stroški predelovalnega obrata v Nevadi (prirejeno in povzeto po Curtis in sod., 2008)
Vrste stroškov
Stroški predelovalnega obrata na leto (EUR)
Računovodstvo
3.060
Bančno upravljanje
255
Poslovno dovoljenje
123
Amortizacija (zgradba, oprema, pohištvo)
41.792
Menjava opreme in popravila
935
Zavarovanje
24.225
Pisarniški material
1.530
Davek na premoženje
38.803
Ostali
176.185
SKUPAJ
286.908
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3

MATERIALI IN METODE

3.1

PRIMER MOBILNE KLAVNICE V SLOVENIJI

3.1.1 Osnovna predstavitev mobilne klavnice
Mobilna klavnica je alternativa za dosego dobrobiti živali, ki trpi zaradi prevoza od KMG
do klavnice. Ali je vzpostavitev mobilne klavnice ekonomsko upravičena, je odvisno od
nastalih stroškov in prihodkov, kot tudi privlačnosti mobilne klavnice za potrošnika in
odjemalca storitev. Eden izmed pomembnih dejavnikov sta tudi razdalja med KMG in
trajanje zakola (Carlsson in sod., 2004).
Ker v Sloveniji do sedaj še ni bilo mobilne klavnice, smo predpostavili hipotetični primer,
pri tem smo se zgledovali po vzoru že znanih primerov iz tujine. Predlagana mobilna
klavnica naj bi tako omogočala zakol goveda, drobnice, konj in prašičev. Središče mobilne
klavnice bi bilo v osrednji Sloveniji, kamor se po končanem delavniku mobilna klavnica
vrne.
Ker je Slovenija posejana z večjim številom manjših KMG in imajo nekatera med njimi
tudi težko dostopen dovoz, bi bila mobilna klavnica manjših dimenzij, s tem pa tudi
kapacitet. Hladilnica na mobilni klavnici služi predvsem kratkotrajnemu vzdrževanju
higienskih pogojev klavnih polovic oziroma trupov. V hipotetičnem orisu mobilne
klavnice smo se zgledovali predvsem po patentu mobilne klavnice v Avstriji.
Klavnica ima urejen prostor za izkoženje in evisceracijo ter hladilnico. V zadnjem delu ima
še podaljšek, katerega se ob prihodu na KMG odpre in sestavi v zunanji del, ki je namenjen
omamljanju in zakolu živali. Zaradi tega podaljška ni potrebe po dodatni gradnji na
posameznem KMG. Delo na mobilni klavnici poteka predvsem ročno. Naša klavnica za
izkoženje nima vgrajenega bobna za izkoženje, ampak se uporablja voziček za izkoženje3.

3

Voziček za izkoženje je premična 'miza', na katerega se položi klavni trup in ga mesar ročno izkoži.
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3.1.2 Opis mobilne klavnice
Za lažjo predstavo smo si v prvem delu zamislili izgled mobilne klavnice, ki bi delovala v
Sloveniji. Narisali smo skico, ki prikazuje zunanjo podobo mobilne klavnice (slika 8).
Mobilno klavnico lahko razdelimo na tri prostore in sicer hladilnico, prostor za izkoženje
in evisceracijo ter na dodatni prostor za omamljanje in zakol živali. Mobilna klavnica bi
bila dolga osem metrov, široka tri metre in visoka štiri metre. Dodatni prostor se za
uporabo spusti na tla ter se odpre kot škatlo. S tem se dobi na pol zaprt prostor, ki nam
služi za omamljanje živali in kasneje za zakol. Prostor je zasnovan za zbiranje odpadne
vode pri zakolu in ima kavlje za obešanje klavnih trupov.

Slika 8: Skica primera mobilne klavnice v Sloveniji

Celotna oprema je shranjena v prostoru za izkoženje in evisceracijo. Prostor je načrtovan
tako, da ima odcejevalnik odpadne vode, lijak za umivanje rok in orodja ter klimatsko
napravo, s katero se vzdržuje temperaturo delovnega okolja. V prostoru je postavljen
voziček za ročno izkoženje. V tem delu klavnice so spravljeni tudi razni noži, visokotlačni
čistilec, žage, kljuke, čistila in ostalo. Skozi celotno klavnico pelje tudi linija, po kateri se
obešene klavne polovice popelje do zadnjega dela, torej hladilnice.
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Na dnu mobilne klavnice je postavljenih več zalogovnikov in sicer zalogovnik za klavne
odpadke in za odpadno vodo ter na drugi strani zalogovnik za čisto vodo. Hladilnica ima
dimenzije tri metre v dolžino in tri metre širine. Velikost hladilnice je primerna za devet
glav govedi, torej za osemnajst klavnih polovic govedi.
3.1.3 Proizvodni načrt za mobilno klavnico
Mobilna klavnica je zasnovana za štiri vrste živali, za govedo, konje, prašiče in drobnico.
Število zakolov na dan, ki jih opravi, je odvisno od razdalj med KMG in števila zaklanih
živali na posameznem KMG. Predpostavili smo, da se na delovni dan kolje eno vrsto živali
in se s tem prepreči kontaminacijo med vrstami, poveča pa se tudi učinkovitost takšne
mobilne enote.
Vodja obrata skrbi za organizirano delo v mobilni klavnici. Rejci živali se z vodjo obrata
predhodno dogovorijo o dnevu zakola. Zaradi različnih vrst živali in širokega geografskega
področja so potrebna predhodna načrtovanja. Cilj je, da se isti dan izvaja zakol samo v eni
regiji oziroma na čim manjšem območju.
Na mobilni klavnici delajo trije zaposleni in sicer glavni mesar, pomočnik oziroma voznik
in inšpektor. Mesar opravi zakol in razsek trupov, pri tem mu pomaga pomočnik, ki tudi
vozi mobilno klavnico, inšpektor pa nadzoruje celoten potek pred zakolom in po zakolu.
Zaposlen pa je tudi vodja obrata, katerega delovno mesto je v stacionarnem obratu.
Mobilna klavnica ponuja storitev zakola živali, katerih klavne polovice rejci vzamejo za
lastno uporabo ali prodajo. V kolikor imajo rejci urejeno hladilnico, lahko klavne polovice
prevzamejo takoj. V ostalih primerih se klavne polovice odpelje v hladilnico. Hladilnica je
v stacionarnem obratu v osrednji Sloveniji.
Klavnica ima odjemalce storitev po celi Sloveniji, časovno so tako razpršeni povprečno na
eno uro, najbolj oddaljeni pa tudi do dve uri vožnje v eno smer. Večina KMG je od
središča v osrednji Sloveniji razpršenih v radiju 50 kilometrov v eno smer, razprostirajo se
tudi do 200 km. Časovno gledano zavzamemo večino KMG v oddaljenosti približno ure in
pol, iz osrednje Slovenije do KMG in nazaj, nekatera KMG so oddaljena tudi do skupno
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štiri ure. Ker je povprečna velikost črede v Sloveniji petnajst živali na KMG, pomeni to
zelo razpršeno območje. Zaradi tega vodja obrata predhodno razporedi delo tako, da isti
dan delujejo na najožjem možnem območju. S tem se prihrani pri prevoženi kilometrih in
času, namenjenemu vožnji.
3.1.4 Osnovne predpostavke delovanja mobilne klavnice
Preden smo začeli s sestavljanjem modela in načrtovanjem scenarijev, smo določili ključne
predpostavke. Ocenili smo vse nastale kategorije stroškov in prihodkov ter nastavili enačbe
za izračune različnih ekonomskih kazalnikov. Vse smo preračunali na dan, teden, mesec in
leto.
Določili smo ceno zakola na kilogram za posamezno vrsto živali in sicer za prašiče, konje
in govedo 0,52 EUR/kg ter za drobnico 1,2 EUR/kg, ti ceni ne vključujeta hlajenja v
stacionarnem obratu. Za izhodišče smo vzeli trenutne cene stacionarnih klavnic, v katere je
vključen DDV, vendar smo, zaradi tako zasnovanega modela pri prašičih in drobnici cene
preračunali na kilogram. Ceno razseka smo določili po vzoru stacionarnih klavnic, razsek
goveda ali konj 50 EUR, razsek prašiča 40 EUR in razsek drobnice 20 EUR. Ta cena
vključuje razsek klavnih polovic na manjše kose, za nadaljnje storitve se zaračuna dodatno.
Določili smo tudi ceno hlajenja klavnih polovic na 20 EUR. Predpostavili smo, da se vse
klavne polovice odpelje v stacionarno hladilnico za dva dni, oziroma dokler le te ne
dosegajo 7 °C. Izjema so KMG, ki imajo doma urejeno hladilnico in sezonski zakoli
prašičev ter drobnice.
Upoštevali smo povprečne mase očiščenih polovic iz poglavja 2.1.1 in sicer za govedo 298
kg, za konje 220 kg in za prašiče 89 kg. Za drobnico smo ocenili povprečno maso 28 kg,
pri tem smo upoštevali povprečje kilogramov mlade in odrasle drobnice.
Predpostavili smo, da zaposleni na mobilni klavnici delajo 240 delovnih dni, 48 delovnih
tednov in imajo 40 urni delovnik. Tako smo preračunali, da če mobilna klavnica obratuje
pet dni na teden, pomeni to osem ur dela na delovni dan, če obratuje štiri dni na teden, je to
deset ur na delovni dan, če pa tri dni, je to trinajst in pol ur na delovni dan. Za 40 urni
delovni teden smo se odločili zaradi stalnih mesečnih plač zaposlenih. Predvidevamo, da
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potrebujemo štiri zaposlene, za katere smo določili bruto bruto plače. Bruto bruto mesečni
stroški so za vodjo obrata 1.530 EUR/mesec, glavnega mesarja 1.740 EUR/mesec,
pomočnika oziroma voznika 980 EUR/mesec in inšpektorja 2.436 EUR/mesec.
Preračunano v neto plače zaposlenih ima pomočnik trenutno minimalno plača, torej 640
EUR/mesec, mesar 1.000 EUR/mesec, inšpektor 1.400 EUR/mesec in vodja obrata 880
EUR/mesec.
Eden izmed pomembnejših elementov pri izračunih so potni stroški. Število prevoženih
kilometrov pomeni celotna razdalja, narejena na delovni dan. V večini primerov smo
upoštevali povprečno 150 km na dan, s tem da se inšpektor vozi skupaj z mesarjem in
pomočnikom na mobilni klavnici. Za izračun smo potrebovali podatke o ceni goriva,
povprečno porabo goriva in strošek cestnin. S pomočjo dostopnih katalogov in preverjanja
podatkov na terenu pri prevoznikih smo ocenili povprečno porabo goriva na 28 litrov na
100 km. Upoštevali smo aktualno ceno naftnih derivatov in tako za liter dizelskega goriva,
odšteli 1,26 EUR. Za realnejšo sliko smo s pomočjo prevoznikov, ocenili tudi strošek
cestnine. Ta znaša 0,20 EUR/km, izračunano po predvidenem strošku cestnin v povezavi z
številom prevoženih kilometrov.
S pomočjo začetnih stroškov mobilne klavnice in stroškov najema stacionarnega obrata,
smo določili stalne stroške infrastrukture na dan. Amortizacija mobilne klavnice je znašala
približno 30 EUR na dan, ostala oprema dobrih 22 EUR. Upoštevali smo še strošek
vzdrževanja mobilne klavnice in ostale opreme. Vzdrževanje opreme smo grobo ocenili na
1,50 EUR na dan ter mobilne klavnice na 0,20 EUR po dnevno prevoženih kilometrih.
Prav tako smo ocenili strošek zavarovanja za mobilno klavnico. Upoštevali smo tudi
stroške stacionarnega obrata na dan, ki jih podrobnjeje prikazujemo v preglednici 10.
Dodali smo tudi kategorijo ostali stroški, kamor spadajo stroški porabe vode in elektrike,
potrošni materiali, upravljanje bančnega računa in klavnih odpadkov. Porabo vode smo
izračunali s pomnožitvijo števila zaklanih živali na dan z 0,4 m3, ki je povprečna poraba
vode za zaklano žival. Strošek pitne vode je 0,65 EUR/m3. Porabo elektrike smo
preračunali s predpostavko, da se mesečno porabi 90 kWh, in je strošek elektrike 0,90
EUR/kWh. Ceno klavnih odpadkov smo pridobili iz podjetja KOTO, kjer za odpadni
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material zaračunajo 0,19 EUR/kg, v kolikor je vsega odpadnega materiala več kot 300 kg.
Strošek vsega potrošnega materiala, torej čistil, brisač, vreč in ostalih materialov, smo
ocenili na 30 EUR dnevno.
3.2

OPIS MODELA

V programu MS Excel smo razvili model v obliki elektronske preglednice za analiziran
primer mobilne klavnice. Model se navezuje na več delovnih listov ( na 'Cenik', 'Mobilna
klavnica', 'Obrat' in 'Scenariji'). Delovni list 'Cenik' vsebuje predpostavke cen, ki so
izhodišče za kasnejše izračune. Na delovnem listu 'Mobilna klavnica' so podani začetni
stroški in amortizacija analizirane mobilne klavnice. Na delovnem listu 'Obrat'
prikazujemo osnovne podatke o stacionarni hladilnici in vse stroške povezane z najemom
stacionarne hladilnice, podane na dan in mesec. In na delovnem listu 'Scenariji' podajamo
ključne predpostavke analiziranih primerov, podrobnejši opis scenarijev je v naslednjem
poglavju 3.3. Vse podatke smo v Excelovo datoteko vnesli samo enkrat in se nato
sklicevali na ta podatek, tako smo zmanjšali napake, ki lahko nastanejo pri samem vnosu
podatkov. S tem načinom smo spreminjali samo začetne podatke na delovnih listih in
izpeljani izračuni, ki so se nanašali na ta podatek, so se avtomatsko preračunali.
Celoten model temelji na številu delavnih dni na teden in vrsto živali. V modelu so
podrobneje razčlenjeni prihodki in stroški, ki so računani na dan, iz tega sledijo izračuni za
teden, mesec in leto.
Na sliki 9 prikazujemo izgled modela in sicer na primeru zakola, hlajenja in razseka
goveda. Razberemo lahko, da je ta primer na delovnem listu 'Scenariji' podrobneje
predstavljen pod številko scenarija 53. Izhodiščni predpostavki v tem scenariju sta štiri
delovnih dni na teden in deset delovnih ur na dan.
Za prihodke smo upoštevali prihodek zakola, razseka in hlajenja. V analiziranem primeru
smo imeli sedem zakolov govedi, sedem klavnih trupov na hlajenju in sedem razsekov
klavnih trupov na delovni dan. Prihodek zakola na dan (1.084 EUR/ delovni dan) smo
izračunali z množenjem števila zakolov na dan (7 glav), ceno zakola na kilogram (0,52
EUR/kg) in povprečnimi klavnimi trupi za govedo (298 kg). Prihodek razseka (350 EUR/
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delovni dan) in hlajenja (140 EUR/ delovni dan) smo izračunali tako, da smo število živali
(7 glav) pomnožili s ceno hlajenja (20 EUR) ali razseka (50 EUR). Vsi prihodki so podani
z DDV in izračunani na teden, mesec in leto. Največ prihodka imamo z zakolom živali, v
konkretnem primeru je to 70 % celotnih prihodkov na dan. Majhen delež vseh prihodkov
prispevata razsek (20 %) in hlajenje (10 %). V kolikor dodatni storitvi nista bili izbrani, se
je izračunalo samo prihodke od zakola.
Stroški mobilne klavnice so v modelu natančno razčlenjeni. Razdelili smo jih v pet večjih
skupin in sicer v strošek zaposlenih, strošek potrošnih materialov, potni stroški, stalni
stroški infrastrukture in ostale stroške. Stroški zaposlenih so na delovnem listu 'Scenariji'
podani na mesec in zato smo jih v modelu preračunali na delovni dan, glede na delavne dni
na teden. Strošek zaposlenih predstavlja največji strošek in sicer 40 % vseh stroškov.
Potni stroški so odvisni od števila prevoženih kilometrov na delovni dan. V našem primeru
(slika 9) je število prevoženih kilometrov na delovni dan 150 km. Strošek goriva (53 EUR)
smo izračunali z množenjem števila prevoženih kilometrov (150 km) in povprečno porabo
goriva (28 l/ 100 km) in delili z trenutno ceno goriva (1,26 EUR/ km). Potni stroški
predstavljajo 10 % celotnih stroškov.
Strošek infrastrukture je razdeljen na strošek mobilne klavnice in strošek stacionarne
hladilnice. V kolikor se v scenariju pojavlja samo zakol, se strošek stacionarne hladilnice
ne upošteva. Če pa imamo v scenariju poleg zakola tudi hlajenje se strošek stacionarne
hladilnice prišteje k stroškom infrastrukture. Med stroške mobilne klavnice (87 EUR/
delovni dan) smo upoštevali vzdrževanje tovornjaka in opreme, zavarovanje in
amortizacijo. Stroške stacionarne hladilnice (61 EUR/ delovni dan) smo razdelili na stroške
najema, vzdrževanja in zavarovanja stacionarne hladilnice ter na stroške opreme in
pohištva preračunane na dan. Skupno so bili stroški infrastrukture na delovni dan 148 EUR
oziroma 20 % celotnih stroškov.
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Izbran scenarij

s53

št. scenarija
Št. Klavnih dni na teden
Delovnih tednov na leto
Delovnih ur na dan

53
4
48
10
Dan
Enota

PRIHODKI
Zakol
Govedo
Prašiči
Drobnica
Konji
Prihodki od zakola

glav
glav
glav
glav
EUR

Govedo-R
Prašiči-R
Drobnica-R
Konji-R
Prihodki od razseka

GLAV
GLAV
GLAV
GLAV
EUR

Govedo-H
Prašiči-H
Drobnica-H
Konji-H
Prihodki od hlajenja

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Razsek mesa

Hlajenje mesa

STROŠKI
Strošek zaposlenih
Mesar
EUR
Pomočnik/voznik
EUR
Inšpektor
EUR
Vodja obrata
EUR
Stroški potrošnih materialov
Čistila, papirnate brisače… EUR
Potni stroški
Št. skupnih kilometrov
km
Povprečna poraba goriva l/100km
Strošek goriva
EUR
Cestnine
EUR
Stalni stroški infrastrukture
Stroški mobilne klavnice
AM - tovornjaka
EUR
AM - opreme
EUR
Stroški stacionarne hladilnice
Ostali stroški
EUR
Poraba vode
EUR
Elektrika
EUR
Stroški bančnega računa
EUR
Klavni odpadki
EUR

1
1
1
1
30

Mesec

Leto

7,00
7,00
1.084,72
7,00
7,00
350,00
7,00
7,00
140,00

28,00
28,00
4.338,88
28,00
28,00
560,00
7,00
7,00
140,00

112,00
112,00
17.355,52
112,00
112,00
2.240,00
7,00
7,00
140,00

1.344,00
1.344,00
208.266,24
1.344,00
1.344,00
26.880,00
7,00
7,00
140,00

417,88
108,75
61,25
152,25
95,63
30,00
30,00
82,79

1.671,50
435,00
245,00
609,00
382,50
120,00
120,00
331,18

6.686,00
1.740,00
980,00
2.436,00
1.530,00
480,00
480,00
1.324,70

80.232,00
20.880,00
11.760,00
29.232,00
18.360,00
5.760,00
5.760,00
15.896,45

52,79
30,00
147,83
86,50
29,60
22,40
61,33
320,10
1,83
2,70
0,23
315,34

211,18
120,00
591,33
346,00
118,40
89,60
245,33
1.281,18
7,31
10,80
1,70
1.261,37

844,70
480,00
2.365,33
1.384,00
473,60
358,40
981,33
5.124,73
29,23
43,20
6,80
5.045,50

10.136,45
5.760,00
28.384,00
16.608,00
5.683,20
4.300,80
11.776,00
61.496,70
350,73
518,40
81,60
60.545,97

Dan
1.574,72
998,60
432,89
565,71
142,66
0,48
0,52
1.141,83
576,12

Teden
6.298,88
3.994,40
1.731,56
2.262,83

Mesec
25.195,52
15.977,59
6.926,26
9.051,33

Leto
302.346,24
191.731,07
83.115,07
108.616,00

4.567,32
2.304,48

18.269,26
9.217,93

219.231,17
110.615,17

150
28

0,19

Ekonomski kazalniki
Celotni prihodki
Celotni stroški
Spremenljivi stroški
Stalni stroški
Lastna cena
Lastna cena na kg
Prodajna cena na kg
Bruto marža
Dobiček/Izguba

Teden

Količina

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR/glavo
EUR/kg
EUR/kg
EUR
EUR

Slika 9: Primer strnjenega modela za zakol, hlajenje in razsek goveda.
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Med ostale stroške štejemo strošek porabe vode, elektrike, strošek upravljanja bančnih
računov in strošek klavnih odpadkov. Ti stroški predstavljajo 30 % celotnih stroškov.
Strošek klavnih odpadkov pa nam predstavlja 99 % vseh stroškov v skupini ostali stroški.
Strošek klavnih odpadkov je zmnožek stroška klavnih odpadkov na kilogram (0,19 EUR/
kg), števila zaklanih živali (7 glav), povprečnih mas živali (298 kg) in povprečnega
odstotka klavnih odpadkov na žival (79 %) glede na maso toplih polovic.
Na koncu smo v modelu (slika 9) podali še rezultate ekonomskih kazalnikov in sicer
celotne stroške (spremenljivi in stalni stroški), lastni ceni (EUR na kg in EUR na glavo),
vnaprej določeno prodajno ceno, celotne prihodke, bruto maržo in dobiček oziroma izgubo.
Spremenljivi stroški so seštevek stroškov potrošnega materiala, potnih stroškov in ostalih
stroškov. Stalni stroški pa so seštevek stroška zaposlenih in stroška infrastrukture. Celotni
stroški so tako seštevek stalnih in spremenljivih stroškov, v tem primeru je to skupno 999
EUR na delovni dan.
Lastno ceno na glavo, lastno ceno zakola, hlajenja in razseka živali smo izračunali tako, da
smo celotne stroške (999 EUR/ delovni dan) delili z številom zaklanih živali na delovni
dan (7 glav govedi), tako smo dobili lastno ceno 143 EUR na glavo govedi. Iz te lastne
cene smo nadalje izračunali lastno ceno na kilogram in sicer smo lastno ceno na glavo
živali delili s povprečno maso polovic.
Bruto maržo smo izračunali tako, da smo od celotnih prihodkov odšteli spremenljive
stroške. Od dobljene bruto marže smo nato odšteli še stalne stroške in tako dobili dobiček
oziroma izgubo, v podanem primeru je bilo to 577 EUR dobička na delovni dan.

3.3

OPIS SCENARIJEV IN PREDSTAVITEV REZULTATOV

V MS Excelovi datoteki smo zbrali vse potrebne podatke in na podlagi njih smo v
posebnem zavihku ustvarili preglednico z vsemi možnimi scenariji. Cilj tega je celovit
pregled nad raziskovanjem možnih zmogljivosti in ekonomske učinkovitosti mobilne
klavnice.
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Scenarije (podrobneje so prikazani v Prilogi D) smo v grobem razdelili na pet skupin in
sicer na:
 Scenarij S1, kjer smo iskali točko preloma za vsako posamezno vrsto živali.
Upoštevali smo različne podscenarije, torej samo zakol (S1 – 1), zakol in hlajenje
klavnih polovic (S1 – 2) ter zakol, hlajenje klavnih polovic in razsek (S1 – 3). Za
prašiče in drobnico smo dodali še scenarij zakol in razsek klavnih polovic (S1 – 4).
 Scenarij S2, kjer smo pregledali spreminjanje ekonomskih rezultatov glede na
število prevoženih kilometrov na dan. Pri tem se je spreminjala tudi dolžina
delovnika in število delovnih ur na dan. Tako smo dobili tri podscenarije in sicer s
tremi delavnimi dnevi (S2 – 3 dni), s štirimi delavnimi dnevi (S2 – 4 dni) in petimi
delavnimi dnevi (S2 – 5 dni).
 Scenarij S3, kjer smo preučevali samo vpliv zakola (S1 – 1) na spremembe
ekonomskih rezultatov za vse vrste živali skupaj. Iz scenarija S3 smo dobili štiri
podscenarije za vsako vrsto živali posamezen podscenarij. Podscenariji so vpliv
zakola za govedo (S3 – G), vpliv zakola za konje (S3 – K), vpliv zakola za prašiče
(S3 – P) in vpliv zakola za drobnico (S3 – D).
 Scenarij S4, kjer smo preučevali vpliv zakola, hlajenja in razseka ( S1 – 3) na
spremembe ekonomskih rezultatov za vse vrste živali skupaj. Podscenariji scenarija
S4 so preučevani vpliv zakol, hlajenja in razseka za govedo (S4 – G), za konje (S4
– K), za prašiče (S4 – P) in za drobnico (S4 – D).
 Scenarij S5, v katerem smo preučevali spremembo z dodatno zaposlenim delavcem
(S5 – DZ) ali brez dodatno zaposlenega delavca (S5 – BZ), ki bi v našem primeru
bil dodatno zaposleni glavni mesar.
Vse skupaj smo naredili pet skupin scenarijev, ki vsebujejo skupno sedemnajst
podscenarijev. Za vsak podscenarij smo oblikovali še veliko posameznih različic, vsega
skupaj jih je bilo 180. V poglavju Rezultati z razpravo (poglavje 4) podrobno prikazujemo
rezultate vseh omenjenih scenarijev. V prvem delu smo poiskali točke preloma (S1) za vse
vrste živali. Sledi raziskovanje scenarija S2, kjer smo se poglobili v število prevoženih
kilometrov na dan in dolžino delavnika. Prikazali smo tudi vpliv zakola (S3) ali vpliv
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zakola, hlajenja in razseka (S4) na ekonomske kazalnike za vse živali skupaj. Nato sledi
prikaz vpliva dodatno zaposlenega delavca (S5).
Posamezni scenariji so v nadaljevanju predstavljali osnovo spremembe izhodiščnega
modela. Večina predpostavk v scenarijih je vseskozi ostajala enaka. Spreminjali smo samo
naslednje predpostavke:
 Število klavnih dni na teden,
 Število delovnih ur na dan,
 Število zakolov na dan,
 Število klavnih trupov, namenjenih hlajenju v stacionarnem obratu,
 Število klavnih trupov za razsek v stacionarnem obratu,
 Prevoženi kilometri na dan.
V skupini scenarijev dodatno zaposlenega (S5) smo imeli dodatno spremenljivko strošek
dodatno zaposlenega, kjer smo podvojili strošek plače mesarja, torej bruto bruto 1.740
EUR na mesec. Samo v prvih scenarijih S1 se nam spreminjajo število delovnih dni na
teden, število delovnih ur na dan ter število prevoženih kilometrov na dan. Pri vseh ostalih
scenarijih smo poenotili te parametre. Določili smo najustreznejši delovni čas in sicer štiri
dni na teden po deset ur na dan. Za prevožene kilometre smo upoštevali 150 km na dan.

3.4

STROŠKI MOBILNE KLAVNICE IN STACIONARNEGA OBRATA

3.4.1 Začetni stroški mobilne klavnice
V Sloveniji še ni ponudnika, ki bi izvajal nadgradnjo tovornjaka v mobilno klavnico, zato
smo se pri ocenjevanju začetnih stroškov zgledovali predvsem na podatke iz tujine.
Odločili smo se za dva primera začetnih stroškov mobilne klavnice, torej izvedba A in
izvedba B.
V izvedbi A smo predpostavili izvedbo cenejše mobilne klavnice. Predpostavili smo, da je
nadgradnja mobilne klavnice podobna nadgradnji gasilskega vozila. Zaradi uporabe
podobnih materialov, predelave in skladiščenja vode na vozilu, smo upoštevali stroške
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nadgradnje gasilskega vozila. Ta primer vrednotenja smo tudi uporabili pri vseh nadaljnjih
izračunih.
Predvidene začetne stroške mobilne klavnice A smo strnili v preglednico 8. Stroški
tovornjaka se zelo razlikujejo odvisno od ponudnika in zmogljivosti tovornjaka, v našem
primeru smo ocenili začetni strošek na 40.000 EUR. Prišteli smo še stroške nadgradnje v
hladilnico, celotno opremo in dograjen podaljšek na koncu vozila, ki je namenjen zakolu
živali. Pri tem smo upoštevali tudi stroške registracije vozila in nujno potrebno odobritev
HACCP načrta. Tako znaša začetni strošek mobilne klavnice A 130.000 EUR. Takšna
nadgradnja ima vse pomembne elemente za delovanje in je cenovno zelo ugodna.
Preglednica 8: Investicijski stroški mobilne klavnice v Sloveniji in stroški amortizacije (Izvedba A)
Začetni stroški mobilne klavnice A
Tovornjak
Hladilnica
Priključek
Oprema
Odobritev HACCP in registracija
Skupaj
AM – tovornjaka in hladilnice
AM – opreme in priključka
Amortizacija skupaj

Strošek (EUR)
40.000
34.000
25.000
28.000
3.000
130.000
7.400
5.600
13.000

Za izračun letne amortizacije mobilne klavnice kot tudi vso pripadajočo opremo, smo
določili življenjsko dobo 10 let. Amortizacija za tovornjak in opremo skupaj tako znaša
13.000 EUR na leto.
Za izvedbo B smo upoštevali uporabo zmogljivejšega tovornjaka in boljšo nadgradnjo
mobilne klavnice po vzoru primera iz Avstrije. Takšna mobilna klavnica se od izvedbe A
razlikuje v kakovosti materiala, ponudniku tovornjaka, večji prostornini za odpadke,
kapaciteti klavnice ter dodatni opremi, predvsem bobnom za izkoženje.
Takšna nadgradnja (preglednica 9) je ocenjena na skupno 430.000 EUR. V tem primeru je
strošek tovornjaka 80.000 EUR, ostala nadgradnja pa skupno stane 345.500 EUR.
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Amortizacijo smo prav tako računali za življenjsko dobo 10 let. In tako dobili skupno
amortizacijo 43.000 EUR letno.
Preglednica 9: Investicijski stroški mobilne klavnice v Sloveniji in stroški amortizacije (Izvedba B)
Začetni stroški mobilne klavnice B
Strošek (EUR)
Tovornjak

80.000

Hladilnica

100.000

Priključek

120.000

Oprema

127.000

Odobritev HACCP in registracija

3.000

Skupaj

430.000

AM – tovornjaka in hladilnice

18.000

AM – opreme in priključka

25.000

Amortizacija skupaj

43.000

3.4.2 Stroški stacionarnega obrata
Hladilnica na mobilni klavnici služi kratkotrajnemu vzdrževanju higienskih standardov,
zato smo se odločili za najem manjšega stacionarnega obrata, ki ima hladilnico ter prostor
za razrez mesa, katerega po vrnitvi opravita mesar in pomočnik iz mobilne klavnice. Sam
objekt je postavljen v osrednji Sloveniji in je velik 220 m2.
Stroški mesečnega najema objekta so v prestolnici načeloma višji kot drugod, ocenili smo
jih na 6 EUR/m2, s tem znaša strošek najema 1.320 EUR na mesec (preglednica 10).
Strošek vzdrževanja je mesečno 330 EUR, in sicer za kvadratni meter 1,50 EUR. Ocenili
smo tudi strošek zavarovanja, pohištva in opreme, ter vse skupaj preračunali na mesečno
raven. Strošek pohištva in opreme je skupno znašal 1.800 EUR. V našem primeru smo
ocenili najem in nadgradnjo obrata na 1.840 EUR mesečno.
Preglednica 10: Stroški najema stacionarnega obrata v osrednji Sloveniji
Stroški stacionarnega obrata
Stroški na dan (EUR)
2
Najem obrata (m )
44
Zavarovanje obrata (m2)
1,3
Vzdrževanje obrata (m2)
11
Stroški pohištva
2,8
Stroški opreme
2,2
Skupaj
61,3
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330
83
67
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4
4.1

REZULTATI Z RAZPRAVO
TOČKA PRELOMA MOBILNE KLAVNICE (S1)

S pomočjo MS Excelovega Reševalca smo poiskali točko preloma za posamezne scenarije.
Najprej smo izračunali točko preloma, pri kateri je dobiček oziroma izguba enaka 0.
Predpostavljeno ceno zakola drobnice smo izenačili na 1,20 EUR/kg in za ostale vrste
živali na 0,52 EUR/kg. Pri tej analizi nas je zanimalo potrebno minimalno število živali po
posameznih vrstah, da še pokrijemo stroške delovanja mobilne klavnice.
Točko preloma smo poiskali za vse vrste živali glede na štiri različne kombinacije
izvajanja storitev in sicer zakol (S1 – 1), zakol in hlajenje klavnih polovic (S1 – 2), zakol,
hlajenje in razsek klavnih polovic (S1 – 3) ter zakol in razsek klavnih polovic (S1 – 4).
Rezultati prikazujejo povprečno število zakolov na delovni dan. To pomeni, da v praksi
vsakodnevno ne bomo dosegali takšnih rezultatov, število bo enkrat višje drugič nižje,
povprečja za doseganje točke preloma pa bi morala biti takšna, kot so prikazana na sliki
10.
Na sliki 10 prikazujemo minimalno število zaklanih živali s katerimi še pokrivamo stroške
delovanja mobilne klavnice. V kolikor se na delovni dan opravi samo zakol (S1 – 1),
moramo zaklati najmanj 5,64 goved, 7,62 konj, 18,86 prašičev in 21,13 drobnice.
V primeru, da na delovni dan opravimo zakol in hlajenje klavnih polovic (S1 – 2), se
število opravljenih zakolov na dan pričakovano zmanjša. Število zakolov se minimalno
zmanjša za govedo na 5,25 oziroma 7 % in za konje na 6,72 oziroma 12 %. Pri prašičih in
drobnici se število opravljenih zakolov občutno zmanjša in sicer za prašiče na 12,89
oziroma 32 % in za drobnico na 13,81 oziroma 35 %.
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Število obravnavanih živali (glav)

ZAKOL (S1 - 1)
ZAKOL, HLAJENJE IN RAZSEK (S1 - 3)

ZAKOL IN HLAJENJE (S1 - 2)
ZAKOL IN RAZSEK (S1 - 4)

23
20
18
15
13

10
8

5
3
0

GOVEDO

KONJI

PRAŠIČI

DROBNICA

Vrsta živali
Slika 10: Potrebno minimalno število zaklanih živali dnevno za doseganje točke preloma ob različnih
kombinacijah izvajanja storitev

Kot je prikazano na sliki 10, se število zaklanih živali na delovni dan občutno zmanjša
predvsem pri drobnici in prašičih, v kolikor se klavne polovice tudi ohladi in razseka (S1 –
3). Pri tem scenariju je potrebno na delovni dan zaklati najmanj 4,55 govedi, 5,62 konj,
9,36 prašičev in 9,83 drobnice. Iz tega lahko razberemo, da v kolikor stranke izberejo tudi
storitev hlajenje in razsek klavnih polovic, potrebujemo na dan sorazmerno manj zakolov.
Število zakolov na delovni dan se z dodatnima storitvama, zmanjša za 33 % pri govedu, pri
konjih za 41 %, pri prašičih za 65 % in pri drobnici za 68 %. S tem je prihranjena tudi
kapaciteta zakolov na delovni dan. Torej težnja bi vsekakor bila izvesti čim večji delež
takšnih storitev.
Dodatno smo analizirali prag ekonomičnosti tudi za sezonske zakole. Za ta scenarij (S1 –
4) smo upoštevali zakol in razsek prašičev in drobnice. V tem se, po zakolu, klavne
polovice prenese v hladilnico na KMG in tam opravi nadaljni razsek. V kolikor se zakolje
in razseka klavne polovice potrebujemo za točko preloma 11,73 prašičev in 12,57 drobnice
dnevno, kar je za cca. 40 % manj, kot če samo koljemo (S1 – 1) oziroma za cca. 20 % več
kot če koljemo, hladimo in razsekamo (S1 – 3).
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Glede na kapaciteto mobilne klavnice in izkušenj iz tujine so skoraj vsi primeri v scenarijih
izvedljivi, razen v scenariju samo zakol (S1 – 1) primera drobnice in prašičev. V teh dveh
primerih bi bilo težko doseči točko preloma, seveda ob predpostavki, da bi preko celega
leta klali samo drobnico in prašiče, brez drugih storitev, kar pa je seveda nerealno in ne
predstavlja realnega tveganja nedoseganja točke preloma. Dodatne storitve, torej hlajenje
in razsek klavnih polovic, občutno zmanjšata število potrebnih zakolov na delovni dan,
najbolj očitno je pri drobnici in prašičih, pri katerih se število zakolov zmanjša tudi do 65
%.
4.2

VPLIV ODDALJENOSTI IN ŠTEVILA DELAVNIH DNI NA EKONOMSKO
UPRAVIČENOST MOBILNE KLAVNICE (S2)

Za prikaz vpliva spreminjanja prevoženih kilometrov in števila delavnih dni zaradi
poenostavitve prikazujemo le za govedo, za ostale vrste živali, je možno potegniti
vzporednice iz prejšnjega poglavja.
Za jasnejši prikaz vpliva števila delavnih dni na ekonomičnost mobilne klavnice smo
vključili naslednje predpostavke. Najprej smo upoštevali, da je strošek delovne sile stalen,
tako da je strošek povezan z opravljenim številom delovnih ur. Predpostavili smo, da je na
leto 240 delovnih dni, v kolikor delajo po osem ur na delovni dan. Iz tega sledi, da je na
leto 1.920 delovnih ur. Za iskanje najustreznejšega delovnika smo preračunali število
delovnih ur na dan, če zmanjšamo delovne dni na teden, število delovnih ur na leto pa
ostaja enako. Tako smo zasnovali tri scenarije. Prvi scenarij (S2 – 5 dni) je klasični teden,
torej pet dnevni delavni teden po osem ur, drugi (S2 – 4 dni) je štiri dnevni po deset ur in
tretji (S2 – 3 dni) tri delovne dni po trinajst in pol ur na dan.
Predpostavili smo, da se na delovni dan opravlja samo zakol, brez hlajenja in razseka, in
sicer zaradi jasnejšega prikaza rezultatov. Izračunali smo minimalno število zaklanih
govedi na dan, v odvisnosti od števila delovnih ur, od katerih smo odšteli ure, potrebne za
premik in priprave mobilne klavnice. Tako smo predpostavili, da v osem urnem delovniku
zakoljemo pet govedi. Za preostala scenarija smo uporabili preprosto enačbo (1) , kjer smo
za osnovo uporabili osem urni delovnik.
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Število zakolov v 10 urah= (5 zakolov * 10 ur)/ 8 ur

...(1)

Predpostavili smo, da se dnevni zakol opravi na isti lokaciji, torej brez vmesnih premikov
med KMG. To pomeni, da se mobilna klavnica namesti na eno KMG in po zgledu mobilne
klavnice v Kaliforniji, okoliški rejci pripeljejo tja svoje živali, namenjene klanju. Tako smo
izračunali, da se v deset urnem delovniku zakolje 6,25 govedi in v 13,5 urnem delovniku
8,44 govedi. S tem smo dosegli enakomerno povečevanje zakolov glede na posamezen
delovnik.
Vpliv spreminjanja prevoženih kilometrov in števila delavnih dni na teden smo prikazali z
lastno ceno na kg in ekonomskim rezultatom. Kakor vidimo na sliki 11, lastna cena z
naraščujočo razdaljo narašča, obratno je z ekonomskim rezultatom, ki z vsakim dodanim
kilometrom pada.
Pri vseh treh scenarijih se gibljejo od najnižje vrednosti 0,42 EUR/kg (S2 – 3 dni) do
najvišje vrednosti 0,64 EUR/kg (S2 – 5 dni). Kot je razvidno (slika 11), je lastna cena pri
scenariju (S2 – 5 dni) najhitreje rastoča med vsemi, saj se iz 50 km na 400 km zviša kar za
40 %. Najpoložnejša krivulja je v primeru treh delovnih dni (S2 – 3 dni), kjer se lastna
cena iz 50 km na 400 km zviša za 26%.
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DOBIČEK / IZGUBA (S2 - 5 DNI)

DOBIČEK / IZGUBA (S2 - 4 DNI)

DOBIČEK / IZGUBA (S2 - 3 DNI)

LASTNA CENA (S2 - 5 DNI)

LASTNA CENA (S2 - 4 DNI)

LASTNA CENA (S2 - 3 DNI)

0,65

200
0,60

Dobiček / izguba (EUR)

150

100
0,55

50
0

0,50

-50
-100

0,45

-150
-200

Lastna cena zakola goveda (EUR/kg )

250

0,40
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100

150

200

250

300

350

400

Število skupno prevoženih kilometrov (km)

Slika 11: Spreminjanje lastne cene in ekonomskem rezultatu glede na število skupno prevoženih kilometrov
in število delovnih dni

S povečevanjem oddaljenosti se ekonomski rezultat poslabšuje. S slike 11 se lepo vidijo
točke preloma, koliko v posameznem primeru lahko prevozimo do potencialnih strank, da
se nam ekonomičnost ne poruši. Najboljši ekonomski rezultat dosežemo pri scenariju S2 –
3 dni, največjo izgubo pa pri scenariju S2 – 5 dni ob predpostavki, enako prevoženih
kilometrov. Med scenarijema poteka stalna razlika, pri čemer ima scenarij S2 – 3 dni boljše
rezultate za cca. 150 EUR .
Točka preloma se med scenariji razlikuje. V primeru, da storitve opravljamo samo tri dni
(S2 – 3 dni), potem je točka preloma pri 350 km, v primeru štirih dni ( S2 – 4 dni) pri 225
km in v primeru petih dni (S2 – 5dni) pri 150 km.
Za izvedbo sta sprejemljiva S2 – 4 dni in S2 – 5 dni, predvsem iz praktičnega vidika in
tudi zaradi zakonskih omejitev, ki poleg S2 – 5 dni dovoljuje tudi S2 – 4 dni. Najbolj
ugodna glede na lastno ceno in dosežen ekonomski rezultat sta štiri dnevni delavni teden
po deset ur (S2 – 4 dni) in tri dnevni delavni teden (S2 – 3 dni). Iz tega lahko sklepamo, da
je S2 – 4 dni najbolj primeren in tudi ekonomsko zanimiv delavnik. Tako smo v
nadaljevanju uporabljali štiri delavnike po deset delovnih ur na dan. Na polagi tega smo
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tudi sklepali na povprečno število skupnih kilometrov, ki znaša 150 dnevno prevoženih
km. Predvidoma naj bi v tem radiju dosegli dovolj KMG glede na izhodišče v osrednji
Sloveniji, da dosegli potrebni obseg storitev za doseganje dobrih ekonomskih rezultatov.

4.3

VPLIV VRSTE ŽIVALI NA
EKONOMSKEGA REZULTATA

SPREMINJANJE

LASTNE

CENE

IN

4.3.1 Vpliv izvajanja zakola (S1 – 1) na spreminjanje ekonomskega rezultata za vse
vrste živali (S3)
Na sliki 12 prikazujemo spreminjanje dobička oziroma izgube ter lastne cene na kilogram
za vse vrste živali (govedo, konje, prašiče in drobnico) v primeru, da mobilna klavnica
deluje štiri dni. Prikazali smo rezultate razpona od pet živali do dvaindvajset živali. V tem
razponu smo zajeli vse točke preloma za vse vrste živali, od najnižje za govedo do najvišje
za drobnico.
Kakor vidimo na sliki 12 se lastne cene v vseh primerih manjšajo s povečevanjem števila
zakolov. Lastne cene za govedo in konje imajo majhna odstopanja, medtem ko so razlike
lastne cene za prašiče precej velike. Veliko odstopanje je pričakovano tudi pri lastnih
cenah drobnice, ki imajo že v predpostavkah višjo ceno in sicer 1,20 EUR/kg, za ostale
živali so namreč lastne cene 0,52 EUR/kg.
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DOBIČEK / IZGUBA (EUR) - GOVEDO (S3 - G)
DOBIČEK / IZGUBA (EUR) - PRAŠIČI (S3 - P)
LASTNA CENA (EUR/ kg) - GOVEDO (S3 - G)
LASTNA CENA (EUR/kg) - PRAŠIČI (S3 - P)

DOBIČEK / IZGUBA (EUR) - KONJI (S3 - K)
DOBIČEK / IZGUBA (EUR) - DROBNICA (S3 - D)
LASTNA CENA (EUR/ kg) - KONJI (S3 - K)
LASTNA CENA (EUR/ kg) - DROBNICA (S3 - D)

1800

2,25

1600

2,00

1400

Dobiček / izguba (EUR)

1000

1,50

800

1,25

600

1,00

400
200

0,75

0

Lastna cena zakola (EUR/ kg)

1,75

1200

0,50

-200

0,25

-400

-600

0,00
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Število zakolov glede na vrsto živali (glav)
Slika 12: Spreminjanje ekonomskega rezultata ter lastne cene ob različnem številu zakolov po vrstah živali

Na sliki 12 nazorno prikazujemo spreminjanje ekonomskega rezultata glede na število
zaklanih živali. Kakor smo ponazorili že v poglavju 4.1, točko preloma najprej presežemo
z zakolom govedi (S3 – G) in sicer pri povprečnem številu šest zakolov na delovni dan.
Sledi mu zakol konjev (S3 – K) pri povprečno osmih zakolih na dan. Šele pri povprečno
devetnajstih zakolih na delovni dan presežemo prag pokritja pri zakolu prašičev (S3 – P).
Sledi zakol drobnice (S3 – D) pri povprečno dvaindvajsetih zakolih na delovni dan.
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4.3.2 Vpliv izvajanja zakola, hlajenja in razseka (S1 – 3) na spreminjanje
ekonomskega rezultata (S4)
Na sliki 13 prikazujemo spreminjanje ekonomskega rezultata (dobička ali izgube) in lastne
cene na kilogram za zakol, hlajenje in razsek klavnih polovic za vse vrste živali (S4).
Odločili smo se za prikaz enakega števila opravljenih storitev na dan. To pomeni, da na
delovni dan povprečno zakoljemo enako število živali, kot jih odpeljemo na hlajenje in
razrežemo klavne polovice.
Prikazujemo rezultate razpona od treh obravnavanih živali do dvanajst obravnavanih živali
na delovni dan (S4). Celoten razpon prikazujemo v prilogah E in F.
DOBIČEK / IZGUBA (EUR) - KONJI (S4 - K)
DOBIČEK / IZGUBA (EUR) - DROBNICA (S4 - D)
LASTNA CENA ( EUR/kg) - KONJI (S4 - K)
LASTNA CENA (EUR/kg) - DROBNICA (S4 - D)

1.400

6,00

1.200

5,50

5,00

1.000

4,50
800

4,00

600

3,50

400

3,00

200

2,50
2,00

0

Lastna cena (EUR/ kg)

Dobiček / izguba (EUR)

DOBIČEK / IZGUBA (EUR) - GOVEDO (S4 - G)
DOBIČEK / IZGUBA (EUR) - PRAŠIČI (S4 - P)
LASTNA CENA (EUR/kg) - GOVEDO (S4 - G)
LASTNA CENA (EUR/kg) - PRAŠIČI (S4 - P)

1,50
-200

1,00

12/12/12

11/11/11

10/10/10

9/9/9

8/8/8

7/7/7

6/6/6

0,00

5/5/5

-600

4/4/4

0,50
3/3/3

-400

Število zakolov/ hlajenj/ razsekov na delovni dan po vrstah živali (glav)

Slika 13: Vpliv izvajanja zakola, hlajenja in razseka (S1 – 3) na spreminjanje lastne cene in ekonomskega
rezultata (S4)

S primerjavo slike 12 in slike 13 je razvidno, da hlajenje in dodaten razsek klavnih polovic
pomembno izboljša izhodišča. S tem se zmanjša potrebno število zakolov na delovni dan
oziroma se točka preloma pri govedu (S4 – G) tako doseže že pri povprečno obravnavanih
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štirih živalih na delovni dan, torej se lahko število zakolov na delovni dan zmanjša za dve
živali. Pri konjih (S4 – K) točko preloma dosežemo že pri petih živalih, torej se število
zmanjša za tri zaklane živali na delovni dan. Pri prašičih (S4 – P) in drobnici (S4 – D) sta
hlajenje in razsek tolikšna dodatna vrednost, da je potrebno zaklati povprečno deset živali
na delovni dan. S tem se število zakolov na delovni dan pri prašičih zmanjša za deset
zaklanih prašičev in pri drobnici za dvanajst zaklanih živali.
4.4

VPLIV DODATNO ZAPOSLENE DELOVNE SILE NA SPREMINJANJE
LASTNE CENE IN EKONOMSKEGA REZULTATA (S5)

Za analiziran primer mobilne klavnice smo predhodno predpostavili minimalno število
zaposlenih na enoti. To so glavni mesar, pomočnik oziroma voznik, inšpektor in vodja
obrata. V okviru tega scenarija (S5) predvidevamo, da se v sezoni zakolov potrebuje
dodatno pomoč in bi zato zaposlili dodatno osebo s plačo mesarja. To pomeni z bruto bruto
plačo 1.740 EUR na mesec. Pri tem nas je zanimalo, ali nastanejo velike razlike v
ekonomskih kazalnikih.
V programu MS Excel smo zasnovali primerjavo scenarija zakolov z dodatnim zaposlenim
(S5 – DZ) in brez (S5 – BZ). Za primerjavo smo vzeli primer zakola goveda s štiri
dnevnim delavnim tednom (S2 – 4 dni). Spremljali smo razlike od pet do deset zaklanih
govedi na delovnik. Analizirali smo samo zakol (S1 – 1), saj nam hlajenje in razsek
klavnih polovic dajeta dodatno vrednost. Na sliki 14 vidimo, da se v obeh primerih (S5 –
DZ in S5 – BZ) ekonomski rezultat s povečanjem zakolov na dan povečuje, lastna cena na
kilogram pa pada. V prilogi G prikazujemo podrobnejše izračune.
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DOBIČEK / IZGUBA ( EUR) (S5 - BZ)
LASTNA CENA (EUR/ kg) (S5 - BZ)

DOBIČEK / IZGUBA (EUR) (S5 - DZ)
LASTNA CENA (EUR/ kg) (S5 - DZ)

500

0,65

400

0,60

0,55
200
0,50
100
0,45
0

Lastna cena (EUR/ kg)

Dobiček / izguba (EUR)

300

0,40

-100
-200

0,35
5

6

7
8
9
10
Število zaklanih govedi (glav)
Slika 14: Primerjava ekonomskih kazalnikov z različnim številom zaklanih govedi na dan, glede na dodatno
zaposlenega (S5 – DZ) ali brez (S5 – BZ)

Lastna cena na kilogram s povečevanjem števila zakolov govedi pričakovano pada. V
scenariju brez dodatnega zaposlenega (S5 – BZ) je lastna cena 0,57 EUR/kg pri petih
zakolih in pade na 0,36 EUR/kg pri desetih zakolih na delovni dan. V scenariju z dodatnim
zaposlenim (S5 – DZ) pa lastna cena pri petih zakolih znaša z 0,64 EUR/kg in pade na 0,40
EUR/kg pri desetih zakolih. Kakor lahko vidimo, se lastni ceni scenarijev s povečevanjem
števila zakolov na delovni dan rahlo približujeta ena drugi, kar pomeni postopno
zmanjševanje razlik iz 13 % pri petih zakolih na 10 % pri desetih zakolih na delovni dan.
Iz tega sledi, da dodatno zaposleni bistveno ne vpliva na lastno ceno na kilogram, kljub
temu, da njegova plača ni minimalna. Dodatnega mesarja ne potrebujemo, v kolikor se na
delovni dan zakolje pet govedi. Če pa se na dan zakolje deset govedi, bi bil dodatni mesar
dobrodošla pomoč zaradi omejenega časa.
Preverili smo tudi, kako se v obeh scenarijih (S5 – BZ in S5 - DZ) spreminja ekonomski
rezultat. V scenariju brez dodatnega zaposlenega (S5 – BZ) zasledimo dobiček v vrednosti
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39 EUR pri šestih zakolih na dan in se s povečevanjem števila zakolov veča. V scenariju z
dodatnim zaposlenim (S5 – DZ) dobiček dosežemo šele pri sedmih zakolih na delovni dan
in sicer v vrednosti 40 EUR. Iz tega je razvidno da v kolikor zaposlimo dodatnega
zaposlenega, moramo dnevno zaklati vsaj sedem govedi, da dosegamo dobiček, brez
dodatnega zaposlenega pa šest govedi. Kar pomeni, da je strošek dodatnega zaposlenega
ekvivalenten zakolu enega goveda.

4.5

PRIMERJAVA MOBILNE KLAVNICE A IN B Z VIDIKA LASTNE CENE IN
EKONOMSKEGA REZULTATA

V poglavju 3.4.1 smo predstavili dve izvedbi (A in B) začetnih investicijskih stroškov
mobilne klavnice. Izvedba A, z začetno ceno 130.000 EUR, je primer cenejše investicije in
izvedba B, primer dražje investicije s ceno 430.000 EUR. Ti dve izvedbi smo primerjali pri
scenariju zakola (S1 – 1) za govedo in za prašiče.
Spreminjanje lastne cene in ekonomskih rezultatov, v odvisnosti od zagonskih stroškov
smo za govedo analizirali v intervalu od pet do dvanajst zaklanih živali na delovni dan. V
tem intervalu smo zajeli tako izgubo kakor dobiček ter razliko v lastni ceni.
Ključna razlika med izvedbama A in B je v amortizaciji mobilne klavnice na dan. Pri
izvedbi A smo imeli skupni strošek amortizacije 52 EUR/dan, pri izvedbi B pa 172
EUR/dan. Razlika med njima je 120 EUR/dan, tolikšna razlika med izvedbama je razvidna
tudi na sliki 15 in sliki 16.
Kakor prikazujemo na sliki 15, je v izvedbi A za doseganje dobička na dan potrebno
zaklati minimalno šest govedi, v izvedbi B pa sedem govedi. Iz tega je razvidno, da ima
začetni strošek mobilne klavnice na število zakolov govedi, sorazmerno majhen vpliv.
Lastne cene na kilogram so pri izvedbi B višje kakor pri izvedbi A. V kolikor se zakolje
pet govedi na delovni dan, je razlika v lastni ceni 14 %, s povečevanjem števila zakolov na
dan se ta manjša. Ob povprečnem dnevnem zakolu dvanajst govedi je razlika 10 %. S tega
vidika bi bila potrebna tudi analiza trga, ki bi pokazala, kako elastičen je trg, če bi
spremembam lastne cene sledile tudi prodajne cene.
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DOBIČEK / IZGUBA (EUR) - A

DOBIČEK / IZGUBA (EUR) - B

LASTNA CENA (EUR/kg) - A

LASTNA CENA (EUR/kg) - B

700

0,65

600

0,60
0,55

400
300

0,50

200

0,45

100

0,40

0

Lastna cena (EUR/kg)

Dobiček / izguba (EUR)

500

0,35

-100
-200

0,30
5

6
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11
Število zakolov na delovni dan (govedo)

12

Slika 15: Primerjava mobilne klavnice izvedbe A in izvedbe B ob zakolu goveda

Prikazujemo tudi primerjavo za izvedbo A in izvedbo B, v kolikor se kolje prašiče. Na sliki
16 prikazujemo spreminjanje lastne cene in ekonomskega rezultata v razponu od šestnajst
do triindvajset zaklanih prašičev na delovni dan.
Pri zakolu prašičev dosegamo dobiček pri devetnajstih zakolih v izvedbi A in pri
triindvajsetih zakolih v izvedbi B (slika 16). Lastne cene na kilogram za zakol prašičev so
v izvedbi B pričakovano višje kakor v izvedbi A. Razlike v lastni ceni na kilogram se z
številom zakolov manjšajo in sicer iz razlike 14 % pri povprečnih šestnajstih zakolih na
delovni dan na 12 % pri triindvajsetih zakolih na delovni dan.
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DOBIČEK / IZGUBA (EUR) - A
LASTNA CENA (EUR/kg) - A

DOBIČEK / IZGUBA (EUR) - B
LASTNA CENA (EUR/kg) - B
0,70
0,65

50

0,60
-50
0,55
-150

0,50

-250

Lastna cena (EUR/kg)

Dobiček / izguba (EUR)

150

0,45
16

17
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23

Število zakolov na dan (prašiči)
Slika 16: Primerjava ekonomskih kazalnikov mobilne klavnice izvedbe A in izvedbe B pri zakolu prašičev

Če povzamemo, začetni strošek mobilne klavnice radikalno ne spremeni števila potrebnih
zakolov na delovni dan za doseganje točke preloma. Pri zakolu govedi se število poveča za
eno žival, pri prašičih pa za štiri živali. Če izbiramo med obema mobilnima klavnicama in
bi se odločili zgolj na podlagi tega kazalnika, bi se odločili za izvedbo B, saj imamo v tem
primeru tehnološko bolj napredno in dovršeno klavnico, z lažjim in hitrejšim delovanjem.
Vse to bi omogočalo doseganje večjega števila zakolov na delovni dan, seveda pa s tem
prevzemamo tudi večje finančno tveganje.
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5

SKLEPI

Na podlagi rezultatov navajamo naslednje sklepe:
 Dodatni storitvi, možnost hlajenja in razseka klavnih trupov, občutno zmanjšata
potrebno število zakolov na delovni dan. Predvsem pri zakolu prašičev in drobnice
bi bilo brez dodatnih storitev realno težko doseči točko preloma.
 Večja kot je skupna oddaljenost od središča delovanja, v našem primeru osrednje
Slovenije, slabši so rezultati. Pri kateri oddaljenosti se začnejo izgube, je odvisno
tudi od števila delovnih dni na teden. Če mobilna klavnica deluje pet dni na teden,
je točka preloma pri 150 km, če pa deluje tri dni na teden, je točka preloma pri 350
km. Poleg tega se pričakovano lastne cene na kilogram z oddaljenostjo višajo.
Najbolj optimalen scenarij z različnih vidikov je scenarij S2 – 4 dni, v povprečni
oddaljenosti do 150 km.
 Točko preloma dosežemo za različne vrste živali pri različnem številu zakolov na
delovni dan. V kolikor na dan opravimo samo zakol (S1 – 1), je minimalno število
zakolov na delovni dan šest govedi ali osem konj ali devetnajst prašičev ali
dvaindvajset glav drobnice. V kolikor imamo na delovni dan tudi hlajenje in razsek
klavnih trupov, se število zakolov zmanjša na štiri govedi na dan ali pet konj na dan
ali sedem prašičev ali drobnice.
 Število zakolov se čez leto spreminja, v času sezone zakolov, torej v jesensko zimskem obdobju, je dobrodošla dodatna pomoč. Dodatno zaposleni nima zelo
velikega vpliva na ekonomske rezultate. Z doseganje primerljivih rezultatov je
potrebno zaklati na primer eno govedo več na dan, da pokrijemo stroške dodatno
zaposlenega delavca.
 Dobljeni rezultati kažejo, da začetni strošek mobilne klavnice nima izrazitega
vpliva na ekonomsko učinkovitost njenega delovanja. Na podlagi tega bi predlagali
mobilno klavnico, ki omogoča tehnološko najnaprednejšo delo, s čimer prihranimo
delo zaposlenim in s tem omogočimo hitrejši potek dela.
 Klavnica deluje štiri dni na teden in ima možnost zakola štirih vrst živali, torej
goveda, konj, prašičev in drobnice, zato predlagamo dve možnosti delovanja. Prva
možnost je, da se vsak dan zakolje drugo vrsto živali na nekem območju in se
opravlja zakol iste vrste živali enkrat na teden. Druga možnost je, da se en teden,
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torej štiri dni, opravlja zakol ene vrste živali in naslednji teden druge. V tem
primeru se lahko zakol iste vrste živali pojavlja na štiri tedne, seveda če je
povpraševanje po zakolu pri vseh vrstah enako. Drugače se zakol prilagaja
povpraševanju po storitvah.
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6

POVZETEK

Obravnavana tema magistrske naloge je ekonomska upravičenost mobilne klavnice. Ker
takšne klavnice v Sloveniji še ni, smo za začetek pregledali osnovne podatke v zvezi z
zakolom živali v Sloveniji. Pridobili smo podatke o številu zaklanih živali različnih vrst na
leto, povprečnih masah ob zakolu, stroških zakola in osnovnih fazah zakola, kakor si
sledijo v klavnicah.
Z uvedbo mobilne klavnice je odstranjen stres med prevozom živih živali do klavnice.
Stres slabo vpliva na kakovost mesa in na dobrobit živali. Med prevozom lahko nastanejo
razne poškodbe ali izgube mase, zaradi katerih je tudi ekonomska vrednost trupov nižja.
Na kratko smo opisali slovenski trg z mesom, torej povprečne velikosti čred, trend uvoza
in izvoza mesa in porabo mesa na prebivalca. Seznanili smo se s potrošnikovim
razumevanjem kakovosti mesa. Skozi raziskave so ugotovili, da je zelo pomembno
oglaševanje prednosti mesa iz mobilnih klavnic. Potrošniki se vedno bolj zavedajo pomena
kakovostne hrane, kar lahko vodi do povečanega povpraševanja po mesnih izdelkih iz
mobilnih klavnic.
Iz primerov mobilnih klavnic v tujini smo izvedeli o težavah vpeljave mobilne klavnice,
načinu dela v mobilni enoti, številu zaposlenih, začetnih stroških mobilnih klavnic, o
kapaciteti zakolov in seveda cenah njihovih storitev. Informacije mobilnih klavnic iz tujine
so nam služile kot osnova pri načrtovanju mobilne klavnice v slovenskem okolju.
Namen magistrske naloge je bil preveriti ekonomsko upravičenost mobilne klavnice v
Sloveniji. V ta namen smo naredili načrt mobilne klavnice in določili njene osnovne
podatke. Presodili smo njeno velikost, način delovanja, število zaposlenih in ocenili
povprečne časovne in prostorske oddaljenosti od stacionarnega obrata, kamor se mobilna
klavnica vrača po opravljenem delu. Predpostavili smo, da klavnica omogoča zakol štirih
vrst živali in sicer goveda, konj, prašičev in drobnice.
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V MS Excelu smo zasnovali model v obliki elektronske preglednice za analiziran primer
mobilne klavnice. Najprej smo določili osnovne predpostavke, na podlagi katerih smo
ocenili prihodke in stroške. Te so nam predstavljale osnovo pri vseh scenarijih, ki so vodili
v rezultate vrednotenja mobilne klavnice.
Dodatni storitvi, hlajenje in razsek klavnih polovic, nam bistveno zmanjšata potrebno
število zakolov na delovni dan za dosego točke preloma. Število delavnih dni na teden,
število prevoženih kilometrov in vrsta zaklane živali imajo pomemben vpliv na točko
preloma. V kolikor se opravlja samo zakol (S1 – 1), potrebujemo minimalno šest zakolov
govedi na delovni dan ali osem konj ali devetnajst prašičev ali dvaindvajset drobnice. Z
dodatnima storitvama hlajenja in razseka klavnih polovic, se nam potrebno število zakolov
na dan občutno zmanjša. Razlika je očitna predvsem pri prašičih (65 %) in drobnici (68
%).
Po pregledu vseh ugotovitev lahko povzamemo, da je investicija v mobilno klavnico tudi v
slovenskih razmerah lahko ekonomsko zanimiva. V nadaljnjem delu bi bilo potrebno
ovrednotiti investicijo tudi na dolgi rok. Bi bil pa začetek vzpostavitve mobilne klavnice v
Sloveniji nedvomno težaven. Slednje predvidevamo predvsem zaradi zakonodaje in že
oblikovanega trga z mesom. Vendar predvidevamo, da bi na dolgi rok okolje sprejelo
takšen način zakola in bi se vedno več rejcev odločalo za zakol v mobilni klavnici, ta pa bi
morala biti pri svojih storitvah zelo fleksibilna.
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PRILOGE
Priloga A: Slovenska zakonodaja, ki ureja področje delovanja mobilne klavnice
Več različnih zakonov, uredb in pravilnikov ureja področje delovanja klavnic. Povzemamo
nekatera najpomembnejša določila. Vse skupaj smo povezali v nekakšno celoto, ki naslika
stanje zakonodaje.
V klavnicah se v prvi vrsti ravna z živimi živalmi, zato je potrebno poznati kaj nam
zakonodaja določa glede ravnanja z njimi. Določena so pravila in pogoji za dobro ravnanje
z živalmi pri reji, med prevozom in zakolu. Postavljene so meje, kdaj gre za mučenje živali
in določene so sankcije za kršitelje ter urejen nadzor nad izvajanjem zakona (Zakon...,
2018) Ena najpomembnejših določil je, da se z neutemeljenim razlogom ne sme povzročiti
bolezni, trpljenja ali smrti živali (Zakon..., 2018: 3.člen, Pravilnik o zaščiti živali pri
zakolu, 2018). Obstajajo tudi določila kdaj se žival ne sme prevažati. In sicer kadar niso
sposobne za zakol, torej tik pred ali po porodu, bolne in poškodovane živali, novorojene
živali. Izjema so živali, katere se prevaža zaradi zdravljenja. Prepovedano je prevažanje
živali, v kolikor prevozno sredstvo ni primerno zavarovano pred vremenskimi vplivi in
spremembami klime. Prevozno sredstvo ne sme biti premajhno in neustrezno vzdrževano,
saj to lahko povzroča nepotrebno trplenje živali, lahko se poškodujejo ali celo padejo ven.
V kolikor se takšne živali prevaža, se to šteje za mučenje (Zakon..., 2018: 17. člen).
V zvezi z zakolom Zakon o zaščiti živali (2018: 25 člen) narekuje sledeče:
 zakol s strokovnim omamljanjem;
 izkrvavitev živali, ki je izvedena takoj po omamljanju;
 za nadaljno obdelavo mora žival popolnoma izkrvaveti,
 bolne in zelo poškodovane živali se mora zaklati takoj na kraju samem. Izjemoma
je dovoljen prevoz do klavnice, če inšpektor presodi, da to ne povzroča dodatnega
trpljenja
Pravilnik o zaščiti živali pri zakolu (2018) pravi, da so klavnice vsi objekti, kateri se
uporabljajo za zakol živali. Torej všteti so tudi objekti namenjeni premikanju ali začasni
namestitvi živali (2. člen). Po pravilniku je potrebno živalim prihraniti vsakršno trpljenje,
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vznemirjanje in bolečino (3. člen). V ravnanju z živalmi je prepovedano vsakršno nasilno
ravnanje, kot so zvijanje repov, pritiskanje na oči, dolgotrajna uporaba električnega
priganjača, vznemirjanje in strašenje živali. Posebno pozornost je potrebno posvetiti
živalim, ki so utrpele poškodbe in mladim dojenim živalim, te je potrebno zaklati takoj, če
to ni mogoče, se jih loči od ostalih in zakolje najpozneje v dveh urah. Tiste, ki so obležale,
se zakolje na mestu, kjer ležijo, prepovedano jih je kakorkoli vleči in priganjati (5. člen).
V tretjem delu pravilnika so navedeni načini omamljanja, zakola in razne zakonske
omejitve. Načini omamljanja, kateri so dovoljeni, so s penetrirnim klinom, z udarcem po
glavi, z elektriko in z ogljikovim dioksidom. Za vse velja, da se žival trdno imobilizira in
se omaljanje opravi takoj, prav tako tudi zakol. Izkrvavitev mora biti čim hitrejša, obilnejša
in temeljita. Prerezati je potrebno vsaj eno pomembno vratno žilo in počakati na popolno
izkrvavitev preden se nadaljuje postopke (Pravilnik o zaščiti …, 2018: 8.- 10. člen).
Nosilec mora živilski obrat registrirati pri upravi Republike Slovenije za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin (Pravilnik o registraciji…, 2014).
Stacionarne klavnice morajo upoštevati tudi Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
zbirni centri, prevozniki živali in trgovci z živalmi ter o postopku registracije (2002), saj se
ta nanaša neposredno na prevoznike živali in zbirne centre. Pravilnik določa pogoje, katere
morajo izpolnjevati zbirni centri. En izmed pogojev je, da morajo imeti ustrezne prostore
za pregled živali, ločen prostor za poškodovane živali in primerno opremo za čiščenje in
razkuževanje vozil. Določa tudi, da mora biti prevoznik živali vpisan v evidenco pri
UVHVVR (Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin). To pomeni da je
voznik seznanjen z predpisanimi pogoji in zakoni za prevoz živih živali. Zagotoviti mora
čiščenje vozila, poskrbeti, da iztrebki in krma ne padejo med prevozom, voditi evidenco o
nakladanju, razkladanju, številu, vrsti in kategoriji živali.
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Priloga B: Evropska zakonodaja, ki ureja področje delovanja mobilne klavnice
Uredba o zaščiti živali med prevozom in postopki povezanimi z njimi ( Uredba…,
2005)
Uredba ureja preglede živali pri vstopu v EU ali izstopu ter prevoz živih živali med
državami EU, z namenom preprečevanja poškodb in trpljenja živali. V prevoz živali niso
vključeni samo prevozniki, ampak tudi rejci, trgovci, klavnice in zbirni centri. Tudi v
Uredbi Sveta navajajo, da ima za živali dolga vožnja večje negativne posledice kakor
kratka vožnja.
Za prevoz morajo biti zagotovljeni naslednji pogoji (Poglavje I: 3. člen):
 živali morajo biti primerne za vožnjo,
 prevozna sredstva in klančine za nakladanje morajo biti primerno vzdrževana in
izdelana, da zagotavljajo varnost med prevozom in preprečujejo poškodbe,
 osebje mora biti usposobljeno za ravnanje z živalmi,
 prevoz se opravi v čimkrajšem možnem času, med potjo redno pregledovati počutje
živali,
 živali morajo imeti dovolj veliko prostora,
 živalim mora biti omogočena voda, krma in počitek.
Uredba podaja tudi priloge s tako imenovanimi tehničnimi pravili za prevoz živali. Za nas
sta pomembni predvsem Priloga I in Priloga II. V prilogi I so navodila:
 kakšne živali so primerne za prevoz,
 kako mora biti zasnovano in izdelano prevozno sredstvo,
 na kakšen način se naklada in razklada živali,
 kako se pravilno ravna z živalmi,
 katere živali je potrebno ločiti med seboj,
 zagotovljeni pogoji med prevozom,
 razni normativi glede živali, velikosti prevoznih sredstev, o minimalnem prostoru
za posamezno žival glede na vrste, zračenjem in krmljenjem,
 časovne omejitve voženj, krmljenj za posamezne vrste ter dodatne določbe v
primeru dolgih voženj.
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V Prilogi II so vsi obrazci, katere morajo izpolniti prevozniki, imenovani Dnevnik vožnje.
Podrobneje smo si pogledali časovne omejitve voženj za posamezne vrste živali (Priloga I,
Poglavje V). Načeloma velja, da se živali ne sme prevažati dlje od osem ur. Seveda so, ob
upoštevanju dodatnih pogojev (glede zaloge krme in vode, velikosti stojišča za posamezno
žival, pregrad, ustreznosti stojišča, prezračevanja in temperature), mogoče tudi izjeme:
sesna žrebeta, teleta, jagnjeta, kozlički in prašički se lahko prevažajo do devet ur, po 1uri
počitka se lahko zopet odpravijo na devet urno pot. Prašiči se lahko, ob stalnem dostopu
vode, prevažajo največ štiriindvajset ur. Domači kopitarji se lahko z ponujeno vodo in
krmo, prevažajo največ štiriindvajset ur. Govedo, ovce, koze, prašiči in domači kopitarji
(razen registriranih4) lahko prevažajo štirinajst ur in po eno urnem počitku (napojene in
nakrmljene) nadaljnih štirinajst ur. Po prevozu se živali nakrmi in napoji ter počivajo
najmanj štiriindvajset ur.
Uredba o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora ( Uredba…, 2004)
Uredba določa pravila za vsa podjetja z živili, vključno z malimi podjetji in mobilnimi
klavnicami (člen 18). Nosilci živilskih dejavnosti lahko za čiščenje oziroma odstranjevanje
površin živalskega izvora, uporabljajo samo pitno vodo, razen če uporabo drugih snovi
odobri Komisija.
V Uredbi (poglavje IV) je podano, da lahko Komisija vse zahteve, v prilogah II in III,
prilagodi in spremeni. Pri tem upoštevajo izkušnje pri izvajanju HACCP, navodila dobre
prakse, tehnološki razvoj, znanstvena mnenja, temperaturna in mikrobiološka merila ter
spreminjanje navad potrošnikov.
V prilogi III, oddelek I so podane posebne zahteve za meso domačih parkljarjev in
kopitarjev5. Prevozniki, ki prevažajo žive živali morajo zagotoviti čimlepše ravnanje z

4

Kopitarji, ki so vpisani ali registrirani. Vpisani so tudi v rodovniško knjigo. Med prevozom jih mora

spremljati identifikacijski dokument in potrdilo o zdravstvenem stanju kopitarja (Direktiva Sveta…, 1990 ).
5

Domače govedo, prašiči, drobnica in domači kopitarji
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živalmi, med nakladanjem in razkladanjem. Preveriti morajo tudi zdravje živali, da se
bolezni na ta način ne širijo. V tej prilogi so podane zahteve za klavnice, našteli bomo
samo te, ki se tičejo mobilne klavnice, torej brez zahtev za hlevske objekte. V klavnici
morajo biti prostorsko ločeni postopki zakola, torej omamljanje in izkrvavitev, oparjanje za
prašiče, evisceracija, obdelava vampov in črev, čiščenje ostale drobovine, pakiranje
drobovine in obdelava mesa. Dodatno mora biti zagotovljen tudi prostor za izpraznitev ter
čiščenje želodcev in črevesja. Skozi celotno klavno linijo mora biti zagotovljeno, da se
klavne polovice in deli mesa ne dotikajo tal ter zidov. Orodja morajo dezinfekcirati s
pomočjo vroče vode, katere temperatura doseže vsaj 82°C. Zagotovljeni morajo biti
umivalniki, za higieno rok zaposlenih. V hladilnici mora biti ločen prostor za klavne
polovice, ki niso namenjene prehrani ljudi. Takšne zahteve so tudi za razsekovalnico, linije
se morajo ločevati, zagotavljati mora higieno zaposlenih in klavnih delov.
V klavnicah lahko trupe razsekajo na polovice ali četrtine, ostalo v razsekovalnici. Prostor
mora omogočati temperaturo mesa največ 7°C za meso in 3°C za drobovino. V kolikor je
klavnica namenjena različnim vrstam živali, morajo biti prostorsko ali časovno ločeni v
izogib kontaminacije. Če sta klavnica in razsekovalnica povezani lahko nadaljnja
predelava mesa poteka, tudi če ne doseže zgoraj omenjene temperature. Po končanem
razseku pa se ga v hladilnici ohladi na zapovedano temperaturo. Omamljanje in izkrvavitev
se izvede takoj in brez odlašanja. Paziti je potrebno, da ne pride do kontaminacije mesa,
paziti je potrebno predvsem pri izkoženju, da zunanja površina kože ne pride v stik z
mesom. Prav tako je potrebno paziti pri odstranitvi notranjih organov in vimena, da se ta
ne razlije po klavnih trupih in povzroči kontaminacijo. V kolikor se na isti klavni liniji
kolje bolno žival je potrebno, pred nadaljnjo uporabo ostalih živali, celotno linijo oprati in
razkužiti (Priloga III).
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Uredba o zaščiti živali pri usmrtitvi (Uredba…, 2009)
Veliko splošnih določb o zaščiti živali pri usmrtitvi smo opisali že v poglavju 2.4.1.
Uredba tako določa metode omamljanja6, usmrtitve in ravnanja z živalmi pred zakolom.
Pred omamljanjem je potrebno živalim omejiti gibanje, zaradi tehnike omamljanja in
varnosti izvajalcev. Tega je potrebno izvesti takoj po omejitvi gibanja.
Omejitev gibanja lahko dosežemo na več načinov, vendar pa so prepovedani naslednji
načini omejitve (15.člen):
 obešanje živali, ki so pri zavesti (za perutnino je dovoljeno)
 pričvrstitev nog ali mehansko vpenjanje (za perutnino je dovoljeno)
 poškodovanje hrbtenjače
 uporaba električnega toka, ki ne omami živali
V Uredbi so posebno omenjene mobilne klavnice. Te prispevajo k dobrobiti živali, saj ni
potreben prevoz na dolge razdalje. Jasno je, da se tehnične omejitve razlikujejo v mobilnih
in stacionarnih klavnicah. Zaradi tega se predlaga prilagoditev omejitev za mobilne
klavnice, dokler teh ni, se predlaga da države članice same odločajo o predpisih. V Prilogi
II so podane zahteve za ureditev, opremo in gradnjo klavnic, za te uredba omogoča
odstopanja za mobilne klavnice. Vse države članice lahko določijo dodatne predpise na
treh področjih, ki zaščitijo živali in sicer pri usmrtitvi izven klavnic, zakolu gojene divjadi
in verskimi zakoli.
Vse zahteve usmrtitve ne veljajo za nujne primere. V teh primerih je takojšnja usmrtitev
etična dolžnost. Osebje zaposleno v klavnici, mora opraviti tečaj s katerim pridobijo
potrdilo o usposobljenosti. Pri tem se praktično in teoretično seznanijo z vedenjem živali,
metodami omejevanja, omamljanja in zakola, vzdrževanjem in čiščenjem opreme ter
rezervnih metodah zakola ali omamljanja.

6

Metode omamljanja: s penetrirnim klinom, s strelno napravo, maceracija samo za piščance, udarec v glavo,

električni tok, električni bazen z vodo za perutnino in ogljikov dioksid za prašiče

Turšič V. Ekonomska upravičenost mobilne klavnice.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2019

V prilogi III so podana pravila za klavnice, kjer so natančno podana pravila za ravnanje z
živalmi v vseh fazah zakola. Vse onemogle živali, nesposobne hoje, se zakolje na mestu,
kjer so. V kolikor je za vse faze zakola odgovorna ena oseba, mora ta oseba na eni živali
opraviti vse faze, preden se loti naslednje živali. Napisano je tudi, kako se z živalmi ne sme
ravnati:
 živali se ne sme brcati ali udariti;
 vleči ali dvigovati za glavo, ušesa, noge, rep, rogove ali kožuh;
 na njih uporabljati predmete s konicami;
 pritiskati na dele telesa;
 zviti ali zlomiti rep;
 grabiti za oči.
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Priloga C: Povzetek vseh primerov iz tujine
Primeri

'A'Washington
(IGFC)
1 mobilna
klavnica +
predelovalni
obrat

Kalifornija

'B'Washington
(PSMPC)

Nevada

1 mobilna
klavnica

1 mobilna
klavnica

2 mobilni
klavnici +
predelovalni
obrat

Švedska

Avstrija

2 mobilni
klavnici +
predeloval
ni obrat

1 mobilna
klavnica

Število
zaposlenih

6

10

6 + 2 polovični
delovni čas

3

Vrste živali

Prašiči

Govedo,
(ostale
vrste)

Govedo, prašiči,
drobnica

Govedo,
(prašiči,
drobnica)

1+
prostovoljno
delo članov
Govedo,
prašiči,
drobnica

Kapaciteta
zakola

Na teden:
700
prašičev

/

Na dan: 8-10
govedi ali 20
prašičev ali 40
drobnice

Na dan: 5-6
govedi ali
10 prašičev/
drobnice

Na dan: 10
govedi ali 16
prašičev ali 22
drobnice

Na mesec:
168 goved
10 prašičev
296 drobnice

3,08
EUR/kg
prašiča

/

Govedo: 90
EUR
Prašiči: 47 EUR
Drobnica: 34
EUR

128 EUR/
govedo

Govedo: 94
EUR
Prašiči: 60
EUR
Drobnica: 43
EUR

/

/

/

3- 4 dni

2-3 dni

4 dni

/

Parametri
Oblika
mobilne
klavnice

Cena
zakola
Delovnih
dni na
teden

12 zaposlenih
Govedo,
prašiči,
drobnica

Zakol,
Zakol, dostava
predelava v
klavnih polovic
Zakol in
Zakol
Zakol
klobase, razsek
Zakol
Storitev
v predelovalni
razsek mesa
in pakiranje za
obrat
maloprodajo
(Island grown...,
(Central
(Curtis in
(Benfalk in (Schwaiger,
2018; Gwin in
coast...,
(Puget..., 2013)
sod., 2007,
Vir
sod., 2005)
2018)
Thiboumery,
2015)
2008, 2014)
2013)
*V preglednici so le grobe ocene osnovnih podatkov, ki smo jih pridobili na podlagi literature. Obstaja
možnost, da podatki niso pravilni. Za obrazložitev podamo primer, da klavnica poleg zakola mogoče opravlja
tudi druge storitve.
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Priloga D: Scenariji z vsemi predpostavkami

Scenariji
Skupina
S1

S2

S3

Posamezen
S1 – 1
S1 – 1
S1 – 1
S1 – 1
S2 – 5 dni
S2 – 5 dni
S2 – 5 dni
S2 – 5 dni
S2 – 5 dni
S2 – 5 dni
S2 – 5 dni
S2 – 5 dni
S2 – 4 dni
S2 – 4 dni
S2 – 4 dni
S2 – 4 dni
S2 – 4 dni
S2 – 4 dni
S2 – 4 dni
S2 – 4 dni
S2 – 3 dni
S2 – 3 dni
S2 – 3 dni
S2 – 3 dni
S2 – 3 dni
S2 – 3 dni
S2 – 3 dni
S2 – 3 dni
S3 – G
S3 – G
S3 – G
S3 – P
S3 – P
S3 – P

G
P
D
K
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
1
2
3

Število delovnih
dni na teden in ur
na dan
dni/ur
4/10
4/10
4/10
4/10
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
3/13,5
3/13,5
3/13,5
3/13,5
3/13,5
3/13,5
3/13,5
3/13,5
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10

Z/R/H

Prevoženi
kilometri

Povprečne mase
polovic

Strošek zaposlenih (mesar/ pomočnik/
inšpektor/ vodnja obrata)

glav/glav/ glav
5/0/0
6/0/0
7/0/0
4/0/0
5/0/0
5/0/0
5/0/0
5/0/0
5/0/0
5/0/0
5/0/0
5/0/0
6,25/0/0
6,25/0/0
6,25/0/0
6,25/0/0
6,25/0/0
6,25/0/0
6,25/0/0
6,25/0/0
8,44/0/0
8,44/0/0
8,44/0/0
8,44/0/0
8,44/0/0
8,44/0/0
8,44/0/0
8,44/0/0
5/0/0
6/0/0
7/0/0
18/0/0
19/0/0
20/0/0

km/dan
150,00
150,00
150,00
150,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00

kg
298,00
89,20
28,00
220,80
298,00
298,00
298,00
298,00
298,00
298,00
298,00
298,00
298,00
298,00
298,00
298,00
298,00
298,00
298,00
298,00
298,00
298,00
298,00
298,00
298,00
298,00
298,00
298,00
298,00
298,00
298,00
89,20
89,20
89,20

EUR/mesec
1740/980/ 2436/1531
1740/980/ 2436/1532
1740/980/ 2436/1533
1740/980/ 2436/1534
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1531
1740/980/ 2436/1532
1740/980/ 2436/1533
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1531
1740/980/ 2436/1532
1740/980/ 2436/1533
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1531
1740/980/ 2436/1532
1740/980/ 2436/1533
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530

Amortizacija
(mobilne
klavnice/
opreme)
EUR/dan
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4

Stalni stroški infrastrukture
(mobilna klavnica in stac.
obrat)
EUR/dan
51,83
51,83
51,83
51,83
29,83
40,83
51,83
62,83
73,83
84,83
95,83
106,83
29,83
40,83
51,83
62,83
73,83
84,83
95,83
106,83
29,83
40,83
51,83
62,83
73,83
84,83
95,83
106,83
51,83
51,83
51,83
51,83
51,83
51,83

Poraba vode
m3/dan
2,00
0,72
0,28
1,19
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80
2,00
2,40
2,80
2,20
2,30
2,40
»se nadaljuje«
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»nadaljevanje«
Scenariji
Skupina

S4

S5

Posamezen
S3 – D
S3 – D
S3 – D
S3 – K
S3 – K
S3 – K
S4 – G
S4 – G
S4 – G
S4 – P
S4 – P
S4 – P
S4 – D
S4 – D
S4 – D
S4 – K
S4 – K
S4 – K
S5 – DZ
S5 – BZ

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
1

Z/R/H

Prevoženi
kilometri

Povprečne mase
polovic

Strošek zaposlenih (mesar/ pomočnik/
inšpektor/ vodnja obrata)

Amortizacija
(mobilne
klavnice/
opreme)

Stalni stroški infrastrukture
(mobilna klavnica in stac.
obrat)

Poraba vode

dni/ur

glav/glav/ glav

km/dan

kg

EUR/mesec

EUR/dan

EUR/dan

m3/dan

4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10

18/0/0
19/0/0
20/0/0
5/0/0
6/0/0
7/0/0
5/5/5
6/6/6
7/7/7
18/18/18
19/19/19
20/20/20
18/18/18
19/19/19
20/20/20
5/5/5
6/6/6
7/7/7
5/0/0
5/0/0

150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00

28,00
28,00
28,00
220,80
220,80
220,80
298,00
298,00
298,00
89,20
89,20
89,20
28,00
28,00
28,00
220,80
220,80
220,80
298,00
298,00

1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1531
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1531
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530
3480/980/ 2436/1530
1740/980/ 2436/1530

29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4
29,6/22,4

51,83
51,83
51,83
51,83
51,83
51,83
51,83
51,83
51,83
51,83
51,83
51,83
51,83
51,83
51,83
51,83
51,83
51,83
51,83
51,83

0,72
0,72
0,84
1,50
1,80
2,10
2,00
2,40
2,80
2,20
2,30
2,40
0,72
0,72
0,84
1,50
1,80
2,10
2,00
2,00

Število delovnih
dni na teden in ur
na dan
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Priloga E: Spreminjanje ekonomskih kazalnikov ob različnih predpostavkah (S1 – 3)

Scenariji
S1 – 3G

S1 – 3P

Enote
Podcenariji
G3.1
G3.2
G3.3
G3.4
G3.5
G3.6
G3.7
G3.8
G3.9
G3.10
G3.11
G3.12
G3.13
G3.14
G3.15
G3.16
P3.3
P3.4
P3.5
P3.6
P3.7
P3.8
P3.9
P3.10
P3.11
P3.12
P3.11
P3.12
P3.13
P3.14
P3.15
P3.16

Delovni dnevi
in ure

Zakol /
Hlajenje /
Razsek

Skupni stroški

Spremenljivi
stroški

Stalni stroški

Lastna cena
na glavo

Lastna cena
na kg

Prodajna cena

Prihodki

Bruto marža

Dobiček/
Izguba

dan / ure

glav/glav/glav

EUR

EUR

EUR

EUR/glavo

EUR/kg

EUR/kg

EUR

EUR

EUR

4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10

3/3/3
4/4/4
5/5/5
6/6/6
7/7/7
8/8/8
9/9/9
10/10/10
11/11/11
12/12/12
15/15/15
16/16/16
17/17/17
18/18/18
19/19/19
20/20/20
3/3/3
4/4/4
5/5/5
6/6/6
7/7/7
8/8/8
9/9/9
10/10/10
11/11/11
12/12/12
15/15/15
16/16/16
17/17/17
18/18/18
19/19/19
20/20/20

816,72
861,79
906,87
951,94
997,02
1.042,09
1.087,17
1.132,24
1.177,32
1.222,39
1.357,56
1.402,63
1.447,71
1.492,78
1.537,86
1.582,93
722,12
735,68
749,24
762,80
776,37
789,93
803,49
817,06
830,62
844,18
911,99
925,56
939,12
952,68
722,12
735,68

250,95
296,02
341,10
386,17
431,25
476,32
521,40
566,47
611,55
656,62
791,85
836,92
882,00
927,07
972,15
1.017,22
156,41
169,97
183,53
197,10
210,66
224,22
237,78
251,35
264,91
278,47
346,28
359,85
373,41
386,97
156,41
169,97

565,77
565,77
565,77
565,77
565,77
565,77
565,77
565,77
565,77
565,77
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71

272,24
215,45
181,37
158,66
142,43
130,26
120,80
113,22
107,03
101,87
90,50
87,66
85,16
82,93
80,94
79,15
240,71
183,92
149,85
127,13
110,91
98,74
89,28
81,71
75,51
70,35
53,65
51,42
49,43
47,63
240,71
183,92

0,91
0,72
0,61
0,53
0,48
0,44
0,41
0,38
0,36
0,34
0,30
0,29
0,29
0,28
0,27
0,27
2,70
2,06
1,68
1,43
1,24
1,11
1,00
0,92
0,85
0,79
0,60
0,58
0,55
0,53
2,70
2,06

0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52

674,88
899,84
1.124,80
1.349,76
1.574,72
1.799,68
2.024,64
2.249,60
2.474,56
2.699,52
3.374,40
3.599,36
3.824,32
4.049,28
4.274,24
4.499,20
259,15
345,54
431,92
518,30
604,69
691,07
777,46
863,84
950,22
1036,61
1468,53
1554,91
1641,30
1727,68
259,15
345,54

423,93
603,82
783,70
963,59
1.143,47
1.323,36
1.503,24
1.683,13
1.863,01
2.042,90
2.582,55
2.762,44
2.942,32
3.122,21
3.302,09
3.481,98
102,74
175,56
248,39
321,21
394,03
466,85
539,67
612,49
685,31
758,14
1122,24
1195,06
1267,89
1340,71
102,74
175,56

-141,84
38,05
217,93
397,82
577,70
757,59
937,47
1.117,36
1.297,24
1.477,13
2.016,84
2.196,73
2.376,61
2.556,50
2.736,38
2.916,27
-462,96
-390,14
-317,32
-244,50
-171,68
-98,86
-26,04
46,78
119,61
192,43
556,53
629,36
702,18
775,00
-462,96
-390,14
»se nadaljuje«
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»nadaljevanje«

Scenariji
S1 – 3D

S1 – 3K

Enote
Podcenariji
D2.1
D2.2
D2.3
D2.4
D2.5
D2.6
D2.7
D2.8
D2.9
D2.10
D2.11
D2.12
D2.13
D2.14
D2.15
D2.16
K3.1
K3.2
K3.3
K3.4
K3.5
K3.6
K3.7
K3.8
K3.9
K3.10
K3.11
K3.12
K3.13
K3.14
K3.15
K3.16

Delovni dnevi
in ure

Zakol /
Hlajenje /
Razsek

Skupni stroški

Spremenljivi
stroški

Stalni stroški

Lastna cena
na glavo

Lastna cena
na kg

Prodajna cena

Prihodki

Bruto marža

Dobiček/
Izguba

dan / ure

glav/glav/glav

EUR

EUR

EUR

EUR/glavo

EUR/kg

EUR/kg

EUR

EUR

EUR

4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10
4/10

3/3/3
4/4/4
5/5/5
6/6/6
7/7/7
8/8/8
9/9/9
10/10/10
11/11/11
12/12/12
15/15/15
16/16/16
17/17/17
18/18/18
19/19/19
20/20/20
3/3/3
4/4/4
5/5/5
6/6/6
7/7/7
8/8/8
9/9/9
10/10/10
11/11/11
12/12/12
15/15/15
16/16/16
17/17/17
18/18/18
19/19/19
20/20/20

694,20
698,46
702,72
706,97
711,23
715,49
719,74
724,00
728,26
732,52
745,29
749,55
753,80
758,06
762,32
766,58
781,62
815,02
848,42
881,82
915,21
948,61
982,01
1.015,41
1.048,81
1.082,20
1.182,40
1.215,80
1.249,19
1.282,59
1.315,99
1.349,39

128,49
132,75
137,01
141,26
145,52
149,78
154,04
158,29
162,55
166,81
179,58
183,84
188,10
192,35
196,61
200,87
215,91
249,31
282,71
316,11
349,51
382,90
416,30
449,70
483,10
516,50
616,69
650,09
683,49
716,88
750,28
783,68

565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71
565,71

231,40
174,61
140,54
117,83
101,60
89,44
79,97
72,40
66,21
61,04
49,69
46,85
44,34
42,11
40,12
38,33
260,54
203,76
169,68
146,97
130,74
118,58
109,11
101,54
95,35
90,18
78,83
75,99
73,48
71,26
69,26
67,47

8,26
6,24
5,02
4,21
3,63
3,19
2,86
2,59
2,36
2,18
1,77
1,67
1,58
1,50
1,43
1,37
1,18
0,92
0,77
0,67
0,59
0,54
0,49
0,46
0,43
0,41
0,36
0,34
0,33
0,32
0,31
0,31

1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52

220,80
294,40
368,00
441,60
515,20
588,80
662,40
736,00
809,60
883,20
1104,00
1177,60
1251,20
1324,80
1398,40
1472,00
554,45
739,26
924,08
1.108,90
1.293,71
1.478,53
1.663,34
1.848,16
2.032,98
2.217,79
2.772,24
2.957,06
3.141,87
3.326,69
3.511,50
3.696,32

92,31
161,65
230,99
300,34
369,68
439,02
508,36
577,71
647,05
716,39
924,42
993,76
1063,10
1132,45
1201,79
1271,13
338,53
489,95
641,37
792,79
944,21
1.095,62
1.247,04
1.398,46
1.549,88
1.701,30
2.155,55
2.306,97
2.458,39
2.609,80
2.761,22
2.912,64

-473,40
-404,06
-334,72
-265,37
-196,03
-126,69
-57,34
12,00
81,34
150,68
358,71
428,05
497,40
566,74
636,08
705,42
-227,17
-75,76
75,66
227,08
378,50
529,92
681,33
832,75
984,17
1.135,59
1.589,84
1.741,26
1.892,68
2.044,10
2.195,51
2.346,93

Scenariji: 150 km, 4 dni po 10 ur/ delovni dan; G3.1→ G3.16 pomeni število zaklanih, razsekanih in hlajenih glav GOVEDA na dan; K3.1→ K3.16 pomeni število zaklanih, razsekanih in hlajenih glav
KONJ na dan; P3.3→ P3.16 pomeni število zaklanih, razsekanih in hlajenih glav PRAŠIČEV na dan; D2.1→ D2.16 pomeni število zaklanih, razsekanih in hlajenih glav DROBNICE na dan.
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Priloga F: Celotna slika spreminjanja ekonomskih kazalnikov glede na zakol živali ter hlajenje in razsek klavnih polovic
DOBIČEK / IZGUBA (EUR/kg) - GOVEDO
DOBIČEK / IZGUBA (EUR) - PRAŠIČI
LASTNA CENA (EUR/kg) - GOVEDO
LASTNA CENA (EUR/ kg) - PRAŠIČI

DOBIČEK / IZGUBA (EUR) - KONJI
DOBIČEK / IZGUBA (EUR) - DROBNICA
LASTNA CENA (EUR/kg) - KONJI
LASTNA CENA (EUR/kg) - DROBNICA

2.900

4,00

3,50

2.400

3,00
1.900

2,00
900

1,50

400

1,00

Število za kolov, hla jenj in ra zsekov na delovni da n po ra zličnih vrsta h (gla v)

20/20/20

19/19/19

18/18/18

17/17/17

16/16/16

15/15/15

14/14/14

13/13/13

12/12/12

11/11/11

10/10/10

9/9/9

8/8/8

7/7/7

6/6/6

5/5/5

0,00

4/4/4

-600

3/3/3

0,50

2/2/2

-100

Lastna cena (EUR/kg)

1.400

1/1/1

Dobiček / izguba (EUR)

2,50
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Priloga G: Podrobnejši pregled podatkov za scenarije z dodatnim delavcem

Zakol

Dodatni
delavec

Skupni stroški

Spremenljivi stroški

Stalni
stroški

Lastna cena

Lastna cena na
kg

Prodajna cena

Prihodki

Bruto
marža

Dobiček/ Izguba

glav

delavec

EUR

EUR

EUR

EUR/glavo

EUR/kg

EUR/kg

EUR

EUR

EUR

Enote
Scenarij
S1 - 1.0

5

845,47

341,10

504,38

169,09

0,57

0,52

774,80

433,70

- 70,67

S1 - 1.1

6

890,55

386,17

504,38

148,42

0,50

0,52

929,76

543,59

39,21

S1 - 1.2

7

935,62

431,25

504,38

133,66

0,45

0,52

1.084,72

653,47

149,10

S1 - 1.3

8

980,70

476,32

504,38

122,59

0,41

0,52

1.239,68

763,36

258,98

S1 - 1.4

9

1.025,77

521,40

504,38

113,97

0,38

0,52

1.394,64

873,24

368,87

S1 - 1.5

10

1.070,85

566,47

504,38

107,08

0,36

0,52

1.549,60

983,13

478,75

S5 – DZ.0

5

+1

954,22

341,10

613,13

190,84

0,64

0,52

774,80

433,70

-179,42

S5 – DZ.1

6

+1

999,30

386,17

613,13

166,55

0,56

0,52

929,76

543,59

69,54

S5 – DZ.2

7

+1

1.044,37

431,25

613,13

149,20

0,50

0,52

1.084,72

653,47

40,35

S5 – DZ.3

8

+1

1.089,45

476,32

613,13

136,18

0,46

0,52

1.239,68

763,36

150,23

S5 – DZ.4

9

+1

1.134,52

521,40

613,13

126,06

0,42

0,52

1.394,64

873,24

260,12

S5 – DZ.5

10

+1

1.179,60

566,47

613,13

117,96

0,40

0,52

1.549,60

983,13

370,00

G1.0 → G1.5 so scenariji, kjer se spreminja število zaklanih GOVEDI (od 5 do 10), s povprečnimi kilometri (150km) in 4 delovnimi dnevi na teden po 10 ur. DO1.0 → DO1.5 so
scenariji z dodatnim zaposlenim mesarjem z istimi predpostavkami kakor G1.0→ G1.5.

