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O NAS - REFERNECE
Kot univ. dipl. biologinja z izkušnjami na področju izobraževanja izvajam v sodelovanju s strokovnimi sodelavci
projekte, delavnice in izobraževanja za dobrobit živali in ljudi.
Naše podjetje kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvaja
izobraževanji s preizkusom znanja:
•

usposabljanje za oskrbnike hišnih živali in

• usposabljanje za prevoznike in spremne osebe pri prevozu živih živali.
Izvajamo tudi:
•

delavnice prve pomoči za hišne živali,

•

projekte in izobraževanja s katerimi otroke, mlade in odrasle ozaveščamo o načinu in pomenu
odgovornega ravnanja z živalmi, kako lahko z lastnimi dejanji prispevamo k njihovemu dobremu počutju
v domačem in kako lahko prenašamo svoje znanje na prijatelje in sorodnike,

•

delavnice Zdrav življenjski slog ter Trajnostno gospodarstvo.

Etično in odgovorno ravnanje je naš cilj, kajti živali so čuteča bitja, ki čutijo ugodje, veselje, strah in bolečino.
Simona Šalej, univ.dipl. biologinja

CILJ NARAVOSLOVNIH DELAVNIC
Otroci in odrasli smo na najrazličnejše načine v stiku z živalmi in takrat smo vedno odgovorni za njihovo dobro
počutje. Raziskave pa kažejo in to ugotavljamo tudi sami tekom izvedbe naših usposabljanj za dobrobit živali,
da je znanje tudi nas odraslih in ne samo otrok na področju zagotavljanja dobrobiti živalim zelo pomanjkljivo.
Pogosto so naša dejanja posledica neustreznih privzgojenih vrednot. Zato bi bilo potrebno te vsebine čim večkrat
vključiti v izobraževalne programe že v otroških letih.
Zgodnje ozaveščanje je ključna podpora poznavanju zakonodaje na področju zaščite živali in odgovornega
lastništva. To je tudi temelj empativnega odnosa mladih do soljudi ter do žive in nežive narave.
Z vpeljavo tovrstnih vsebin v izobraževalni proces šola ne le poučuje o živalih, temveč učence / ke vzpodbuja,
da razmišljajo o posledicah lastnih dejanj in razvijajo odgovornost, da sami ravnajo z živaljo skladno z njenimi
potrebami in poskrbijo za lastno varnost.
Vsebine s področja dobrobiti živali (dobro bivanje oz. animal welfare) so učencem/kam blizu in zanimive.
Dobrobit živali jim predstavimo na podlagi znanstvenih dognanj in ne na podlagi »pogosto zavajajočih«
dezinformacij na spletu.
Delavnice so odlična dopolnitev izobraževalnim ciljem v OŠ: spoznavanje okolja, naravoslovje, gospodinjstvo,
naravoslovni dnevi, domovinska in državljanska kultura in etika, biologija.

»Napredek in moralni razvoj naroda lahko izmerimo z njegovim odnosom do živali.« (M. Ghandi)

VSEBINA NARAVOSLOVNE DELAVNICE
- katere živali so lahko hišne živali – hišni ljubljenčki?
- predstavitev osnovnih fizioloških potreb hišnih živali: potreba po vodi, hrani, koncept stresa, bivališče.
- učencem starostni stopnji primerno predstavimo osnovno zakonodajo s področja zaščite živali: Zakon o zaščiti
živali, Pravilnik o zaščiti hišnih živali, zakonodaja na področju invazivnih tujerodnih vrst.
- kako pravilno ukrepam, če hišna žival poškoduje ali zboli?
- kako pravilno ukrepam, če opazim ali najdem poškodovano prostoživečo žival (srna, ptica, zajec, jež,…)?
- na podlago katerih znakov lahko sklepam, da je hišna žival poškodovana ali bolna?
- na podlago katerih znakov lahko sklepam, da je prostoživeča žival poškodovana ali bolna?
- kaj smem storiti, ko ugotovim, da je žival bolna ali poškodovana?
- česa ne smem storiti, ko ugotovim, da je žival poškodovana ali bolna?
- kako se pravilno približam bolni ali poškodovani živali?
- kako ocenim zdravstveno stanje živali – praktični prikaz.
- ali smem sam nuditi prvo pomoč bolni ali poškodovani živali?
- kako poskrbim za lastno varnost, ko rokujem z zdravo ali bolno oz. poškodovano živaljo?
- poškodbe in bolezni, katere nam lahko žival povzroči (zoonoze, ugrizi, praske).
- učencem/kam predstavimo najpogostejše zoonoze (gliste, trakulje, salmonela,….): kdo bolezni prenaša in za
kakšne okužbe gre.
- kakšna je preventiva proti zoonozam?
- zakaj je bolna oz. poškodovana žival nevarna za mojo varnost in zdravje?
- kaj storim, če me žival ugrizne, opraska, okuži?
- preventiva oz. kako lahko sam preprečim, da bi se žival poškodovala ali zbolela?
- kaj moram vedeti o pravilnem prevozu hišne živali?
- katere igrače so za hišne živali primerne in katere ne?
- katera so strupena živila za hišne živali?
- katere so strupene rastline za hišne živali?
- katere so strupene živali za hišne živali?
- kakšni so pravilni prijemi živali (pes, maček, beli dihur, plazilci, ptice, prostoživeče živali).
- kako živalim zagotovimo za njihovo živalsko vrsto značilno vedenje.
- kaj povzroča največji stres živalim?
- ali smemo prostoživeče živali zadrževati v ujetništvu?
- spoznati delo zavetišč za zapuščene živali, društev za zaščito živali, zatočišča za prostoživeče živali,
veterinarskih centrov, Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
- predstavimo paket prve pomoči za hišne živali na domu.

POTEK IN CENA NARAVOSLOVNIH DELAVNIC
Program delavnic je zasnovan kot interaktivno praktično izkustveno učenje.
Vsebino in izvedbo delavnic je možno prilagoditi predhodno izraženim željam šole oz. učencev/učenk, da
lahko le ti na čimbolj učinkovit način nadgradijo svoje že pridobljeno predhodno znanje v šoli.
Predlagamo, da obravnavamo teme, ki so učencem/kam blizu in se nanašajo na živali, s katerimi so največ v
stiku (njihovi hišni ljubljenčki, živali v šoli, živali v gozdu...).
Delavnice potekajo v učilnici, dopoldne ali popoldne (odvisno od želje šole).
Priporočeno je do 30 učencev/učenk v skupini.
Učenci/ke so ves čas delavnice aktivno sodelujoči.
Delavnice se ločeno izvajajo za:
- prvo triado,
- drugo triado,
- tretjo triado.
Po končani delavnici smo učencem/kam na razpolago nadaljnjih 45 minut za vprašanja, pojasnila,
debato (če je predhodno izražen interes s strani šole).

PRIJAVA IN NAČIN PLAČILA
Način prijave: prosimo, da izpolnite in nam pošljete prijavnico, ki je priložena oz. je objavljena na naši spletni
strani www.razpis.si.
Rok prijave oz. oddaje prijavnice: najmanj 14 dni pred načrtovanim terminom.
Prijave so obvezne, ker moramo uskladiti prost termin.
Cena: 3 € na učenca/ko za 2 urno delavnico (120 min).
(DDV se ne obračuna na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1)
V ceno je všteto: izvedba delavnice, gradivo za učence/ke v elektronski pdf obliki. Tudi po končani delavnici smo
šoli in učencem na razpolago za pojasnila po e- pošti: simona@salej.net.
Kotizacija se plača najkasneje 5 dni pred pričetkom delavnice. Podatki za plačilo:
IBAN PREJEMNIKA: SI56 3000 0002 2596 380
BIC BANKE: SABRSI2X
KODA NAMENA: GDSV
NAMEN PLAČILA: naravoslovna delavnica za OŠ - 06
REFERENCA: 00-06-2019
PREJEMNIK: Razpis.si, Simona Šalej s.p., Obrtna cesta 54, 3000 Celje
Za kakršnekoli dodatne informacije smo vam na voljo na: 041 798 731, simona@salej.net

PRIJAVNI OBRAZEC- NARAVOSLOVNA DELAVNICA
KAKO PRAVILNO POSKRBIM ZA ZDRAVO ALI POŠKODOVANO OZ. BOLNO ŽIVAL

Naziv šole: ____________________________________________________
Naslov šole:____________________________________________________
Kontaktna oseba:________________________________________________
Telefonska št. za kontakt:__________________________________________
Elektronski naslov za kontakt:______________________________________

Razpis.si, Simona Šalej s.p.
Obrtna cesta 54, 3000 Celje

Prosimo, da navedete število učencev/učenk, lokacijo ter željeni termin (datum in ura) naravoslovne delavnice:
Prva triada:
št. udeleženih učencev/učenk:__________
termin (datum, ura):__________________
lokacija izvedbe:_____________________
Druga triada:
št. udeleženih učencev/učenk:__________
termin (datum, ura):__________________
lokacija izvedbe:_____________________
Tretja triada:
št. udeleženih učencev/učenk:__________
termin (datum, ura):__________________
lokacija izvedbe:_____________________
Podatki o plačniku:
Naziv plačnika:__________________________________________________
Naslov/sedež plačnika:____________________________________________
Davčna številka:_________________________
Cena: 3€ na udeleženca (DDV se ne obračuna na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1).
Prosimo, zapišite vaše morebitne dodatne zahteve in želje:___________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Dovoljujemo, da se osebni podatki posredovani v tej prijavnici uporabljajo izključno za potrebe pošiljanja informacij in vodenje dokumentacije
vezane na izvedbo naravoslovne delavnice, na katero se prijavljamo. Dovoljujemo, da se posredovani osebni podatki shranjujejo in obdelujejo
izključno za dosego namena omenjene naravoslovne delavnice, skladno z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov – GDPR.

Šola:_____________
Odgovorna oseba:_____________
Podpis odgovorne osebe:_____________

Žig
Kraj in datum prijave:_________________

Novi Tednik, junij 2019

