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OBNOVITVENO USPOSABLJANJE ZAŠČITE ŽIVALI PRI ZAKOLU
za pridobitev potrdila o usposobljenosti skladno z 21. členom Uredbe Sveta
(ES) št. 1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi

KJE: Šentjur pri Celju ALI ON - LINE
Kot pooblaščeni izvajalec Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (odločba UVHVVR
št U3440-237/2019/3) izvajamo osnovno in obnovitveno usposabljanje »ZAŠČITA IN DOBROBIT ŽIVALI
PRI USMRTITVI« za pridobitev potrdila o usposobljenosti skladno z 21. členom Uredbe Sveta (ES) št.
1099/2009 o zaščiti živali pri usmrtitvi.
Program obnovitvenega usposabljanja obsega predavanje in je namenjen usposabljanju osebja, ki
izvaja usmrtitve živali in postopke povezane z usmrtitvami:
PRI ŽIVALSKIH VRSTAH:
- domači prežvekovalci (govedo, ovce, koze)
- kopitarji
- prašiči

ZA METODE OMAMLJANJA:
- mehanske metode, razen strelne naprave s prostim projektilom
- s plinom
- z električnim tokom

ZA KLAVNE POSTOPKE:
- ravnanje z živalmi in skrb za živali pred omejitvijo premikanj
- omejitve premikanja živali za namene omamljanja in usmrtitve
- metode omamljanja
- ocena učinkovitega omamljanja in izkrvavitev

NAČIN PRIJAVE: na naš naslov pošljete:
• izpolnjen in podpisan Prijavni obrazec (Priloga 1, Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o zaščiti
živali pri usmrtitvi (Uradni list RS, št. 5/17)
• izpolnjena in podpisana Izjava o nekaznovanosti, katero nam v originalu izročite ob
registraciji pred pričetkom izobraževanja.
Prijave so nujne, ker je število mest omejeno.
Usposabljanje poteka v slovenskem jeziku.
CENA USPOSABLJANJA:
• celoten program: 149€ (DDV ni obračunan na osnovi prvega odstavka 94. člena ZDDV-1.)

KDO OPRAVLJA OBNOVITVENO USPOSABLJANJE?
•

kandidat, ki je osnovno usposabljanje že opravil in mu bo njegova veljavnost potekla.
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NAVODILA PRI IZPOLNJEVANJU PRIJAVNEGA OBRAZCA
•
•
•

Obkrožite številko pred vsakim klavnim postopkom, na katere se prijavljate.
Obkrožite črko pred vsako metodo omamljanja na katero se prijavljate.
Čitljivo navedete vrste živali. Izbirate med: govedo, ovce, koze, kopitarji, prašiči.

POGOJI ZA OPRAVLJANJE OBNOVITVENEGA USPOSABLJANJA
(8. člen Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o zaščiti živali pri usmrtitvi (Uradni list RS, št. 5/17))
•

pred iztekom roka veljavnosti potrdila o usposobljenosti je potrebno opraviti obnovitveno
usposabljanje – predavanje po potrjenem programu UVHVVR (udeleženci obnovitvenega
usposabljanja ne opravljajo preverjanja znanja)

in
• poslati na naslov: UVHVVR – glavna pisarna, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, pripis: Uredba
1099/2009; vlogo s kopijo še veljavnega – iztekajočega se potrdila o usposobljenosti.

ZELO POMEMBNO
(17. člen Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o zaščiti živali pri usmrtitvi (Uradni list RS, št. 5/17))
•

Imetniki potrdil o usposobljenosti, ki ste potrdila pridobili pred uveljavitvijo te uredbe (februar
2017), ste imeli zadnji rok do 30. oktobra 2019, da ste opravili »obnovitveno usposabljanje«
pod posebnimi pogoji vezanimi na 17. člen Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o zaščiti živali pri
usmrtitvi. Vlogo ste morali poslati na Upravo najpozneje do 8. decembra 2019 in ji priložiti
staro potrdilo o usposobljenosti.

Če oseba ne opravi obnovitvenega usposabljanja pred potekom veljavnosti potrdila o usposobljenosti
oz. ni opravila »obnovitvenega usposabljanja« pod posebnimi pogoji vezanimi na 17. člen Uredbe o
izvajanju Uredbe (ES) o zaščiti živali pri usmrtitvi, mora za ponovno pridobitev potrdila o
usposobljenosti opraviti osnovno usposabljanje.

VELJAVNOST POTRDIL O USPOSOBLJENOSTI:
• 10 let od datuma izdaje in so vpisana v evidenco izdanih potrdil o usposobljenosti, ki jo vodi
UVHVVR.
• potrdila so izdana po 21. členu Uredbe 1099 v slovenskem in v angleškem jeziku in veljajo v
državah EU.

Za informacije in prijave smo vam na razpolago na: 041 798 731, info@razpis.si
Prijazno vabljeni in veselimo se srečanja!
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