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VABIMO VAS NA USPOSABLJANJE ZA OSKRBNIKE HIŠNIH ŽIVALI
Enodnevno usposabljanje s preizkusom znanja bo potekalo
v soboto, 1. junij 2019 od 9:00 do 16:00 na lokaciji
Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje.
Kot pooblaščeni izvajalec s strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin (odločba št. U3440-127/2018/5) izvajamo Usposabljanje za oskrbnike hišnih živali (skladno
s Pravilnikom o zaščiti hišnih živalih (Ur.l.RS,št. 51/09, 89/14)).
Zakonodaja predpisuje, da morajo imeti pravne ali fizične osebe, ki opravljajo dejavnost oskrbe v hotelih
za hišne živali, trgovine s hišnimi živalmi ter so organizatorji razstav, tekmovanj in drugih prireditev, kjer
sodelujejo hišne živali takšno število oskrbnikov hišnih živali, da je vsak dan zagotovljena nemotena
oskrba. Oskrbnik mora imeti veljavno potrdilo o opravljenem Usposabljanju in preizkusu znanja o
prehrani, negi, vedenju in zdravstvenem varstvu hišnih živali.
Veljavnost potrdila je 5 let.
Usposabljanje poteka po programu, ki ga je potrdila UVHVVR:
Tema
Registracija udeležencev
Tehnični in upravni vidiki zakonodaje s področja zaščite živali in varstva prostoživečih vrst.
odmor
Fiziološke značilnosti hišnih živali potrebe po hrani, vodi, obnašanje in koncept stresa (pes, domača mačka,
beli dihur, mali glodavci, kunci, morski prašiček plazilci, ptice).
Oskrba in rokovanje hišnih živali tujerodnih invazivnih živalskih vrst.
Odmor
Praktični vidiki ravnanja z živalmi.
Skrb za živali v nujnih primerih.
Varnost osebja, ki ravna z živalmi (zoonoze).
Odmor
Pisni izpit

NAČIN PRIJAVE
Izpolnite in podpišete prijavnico na usposabljanje, ki:
- je objavljena na spletni strani www.razpis.si,
- vam jo na vašo željo pošljemo na vaš e-mail.
Izpolnjeno in podpisano prijavnico pošljete na naš naslov.
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KOTIZACIJA IN NAČIN PLAČILA
Kotizacija za usposabljanje in preizkus znanja znaša 79€ za udeleženca in jo je potrebno plačati
najkasneje 5 dni pred pričetkom usposabljanja na:
IBAN PREJEMNIKA: SI56 3000 0002 2596 380
BIC BANKE: SABRSI2X
KODA NAMENA: GDSV
NAMEN PLAČILA: OSKRBNIK HIŠNIH ŽIVALI + ime in priimek udeleženca, za katerega se izvede
plačilo
REFERENCA: 00-02
ZNESEK: 79,00 €
PREJEMNIK: Razpis.si, Simona Šalej s.p., Obrtna cesta 54, 3000 Celje
V skladu s 1. točko 94.člena Zakona o davku na dodano vrednost se DDV ne obračuna.
Račun o plačani kotizaciji prejmete po pošti oz. na usposabljanju.
V ceno kotizacije je vključeno: udeležba na usposabljanju, izpit, vso potrebno gradivo, potrdilo o
opravljenem preizkusu, ki ga prejmejo vsi, ki uspešno opravijo izpit.

Pogoj za pristop k pisnemu preizkusu znanja je udeležba na izobraževalnem usposabljanju po
navedenem programu v celoti.
Ob registraciji in med opravljanjem izpita potrebujete osebni dokument s sliko.
Vplačano kotizacijo vam vrnemo v primeru, da se pisno odjavite najmanj 5 dni pred pričetkom
usposabljanja.
Informacije in prijave na: 041 798 731, simona@salej.net.

Prijazen pozdrav,
Simona Šalej, univ.dipl. biologinja
vodja usposabljanj
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