Simona Šalej s.p.
Izdelava razpisne dokumentacije, vodenje projektov in izobraževanje
Obrtna cesta 54, 3000 Celje
MŠ: 8086087000 ǀ IBAN: 30000 – 0022596380
M: 041 798 731
W:www.razpis.si

E: simona@salej.net

VLJUDNO VAS VABIMO NA USPOSABLJANJE
ZA VOZNIKE IN SPREMNE OSEBE PRI PREVOZU ŽIVIH ŽIVALI
(skladno z Uredbo Sveta (ES) 1/2005)
TERMIN FEBRUAR 2019
usposabljanje
teoretični izpit
TERMIN MAREC 2019
usposabljanje
teoretični izpit

termin izvajanja
petek, 1.2. 2019
ponedeljek, 11.2.2019
termin izvajanja
marec 2019
marec 2019

Lokacija
Šentjur pri Celju
Šentjur pri Celju
Lokacija
Šentjur pri Celju
Šentjur pri Celju

čas izvajanja
14.00 – 20:30
17:00 – 18:30
čas izvajanja
14.00 – 20:30

17:00 – 18:30

Kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvajamo
na podlagi odobrenega programa in odločbe št.: U3440-117/2018, z dne 31.5.2018 Usposabljanje
za voznike in spremne osebe (oskrbnike) pri prevozu živih živali (skladno z Uredbo Sveta (ES)
št. 1/2005).
Zakonodaja predpisuje, da morajo imeti veljavno potrdilo (»kartico«) o usposobljenosti vozniki in
oskrbniki (spremne osebe), ki prevažajo naslednje živalske vrste: domače kopitarje ali domače govedo,
ovce, koze, prašiče ali piščance.
Izjemoma Usposabljanje ni potrebno opraviti:
- kmetom, ki prevažajo lastne živali z lastnimi prevoznimi sredstvi (motorno prevozno sredstvo in
prikolica) na razdalji do 50 km od svojega kmetijskega gospodarstva in
- kmetom, ki prevažajo živali v nekomercialne namene s kmetijskimi vozili ali lastnimi prevoznimi sredstvi
(paša, sezonske selitve),
- osebam, ki prevažajo svoje lastne živali s svojim lastnim prevoznim sredstvom (motorno vozilo in
prikolica) do 65 km od kraja odhoda do namembnega kraja.
Veljavnost potrdila je do preklica. Potrdilo je veljavno v državah EU.
Tema
Uvod
Splošni pogoji za prevoz
Dokumenti za prevoz živih žival
Spremni dokumenti za živali
Primernost živali za prevoz
Temeljne fiziološke značilnosti
Odmor
30 minut
Ravnanje z živalmi in njihovo obnašanje med prevozom
Prva pomoč živalim med prevozom
Prevozna sredstva za dolge in kratke vožnje živali
Prevozni postopki
Odmor
15 min
Časi voženj in počitka živali na kratkih in dolgih vožnjah
Dolge vožnje – zahtevani pogoji
Prometne nezgode pri prevozu živih živali
Prekrški in kazni pri prevozu živali
Biovarnost pri afriški prašičji kugi med prevozom živali
Ogled filma On the Road

NAČIN PRIJAVE
Izpolnite in podpišite prijavnico na usposabljanje, ki:
- je objavljena na spletni strani www.razpis.si ali
- vam jo na vašo željo pošljemo na vaš elektronski naslov ali po navadni pošti.
Izpolnjeno in podpisano prijavnico pošljete:
- po navadni pošti na: Razpis.si, Simona Šalej s.p., Obrtna cesta 54, 3000 Celje ali

Rok prijave: najmanj 3 dni pred pričetkom usposabljanja.
Prijave so obvezne, ker je število mest omejeno.
Kotizacija za usposabljanje in preizkus znanja znaša 110 EUR (neto).
V skladu s 1. točko 94.člena Zakona o davku na dodano vrednost, se DDV ne obračuna.
IBAN PREJEMNIKA: SI56 3000 0002 2596 380
BIC BANKE: SABRSI2X
KODA NAMENA: GDSV
NAMEN PLAČILA: PREVOZNIK ŽIVIH ŽIVALI
ZNESEK: 110,00 €
REFERENCA: SI00 03
PREJEMNIK: Razpis.si, Simona Šalej s.p., Obrtna cesta 54, 3000 Celje
V ceno kotizacije je vključeno: udeležba na usposabljanju, izpit, vsa potrebna gradiva s praktičnimi
primeri nujne dokumentacije pri prevozu živali, potrdilo o opravljenem preizkusu (kartica), ki ga prejmejo
vsi, ki uspešno opravijo izpit.
Pogoj za pristop k pisnemu preizkusu znanja je udeležba na izobraževalnem tečaju v celoti po
navedenem programu.
Vplačano kotizacijo vam vrnemo v primeru, da se pisno odjavite najmanj 5 dni pred pričetkom
usposabljanja.
Informacije na: 041 798 731, simona@salej.net.

Prijazen pozdrav,
Razpis.si, Simona Šalej s.p.
Simona Šalej, univ. dipl. biologinja

