Simona Šalej s.p.
Obrtna cesta 54, 3000 Celje; M: 041 798 731; W:www.razpis.si; E: info@razpis.si

VABILO NA
USPOSABLJANJE S PREIZKUSOM ZNANJA ZA OSKRBNIKE HIŠNIH ŽIVALI
Želeli bi vas povabiti na usposabljanje za oskrbnike hišnih živali, ki ga izvajamo na podlagi odločbe
Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin št. U3440-127/2018/5, z dne 5.4.2018 za
pridobitev potrdila o Opravljenem usposabljanju o prehrani, negi, vedenju in zdravstvenem varstvu
hišnih živali - skladno s Pravilnikom o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, št. 51/09 in 89/14).
Termini:
- 3. februar 2022
- 25. maj 2022
Lokacija izvedbe:
- spletna (on-line) izvedba
ali
- v predavalnici v Šentjurju pri Celju (obvezen PCT pogoj)
PRIJAVE
- na 041 798 731, info@razpis.si
ali
- kandidat pošlje izpolnjen obrazec, ki je objavljen na www.razpis.si.
V skladu s Pravilnikom o zaščiti hišnih živali morajo imeti pravne ali fizične osebe, ki opravljajo
dejavnost:
- oskrbe v hotelih za hišne živali,
- trgovine s hišnimi živalmi,
- organizatorji razstav, tekmovanj in drugih prireditev, kjer sodelujejo hišne živali,
glede na svoj namen, cilje ali dejavnost takšno število oskrbnikov živali z veljavnim potrdilom o
usposobljenosti, da je vsak dan zagotovljena nemotena oskrba živali. Usposabljanje je veljavno, če je
opravljeno po potrjenem programu UVHVVR.
Pridobljeno znanje je koristno tudi za vse, ki smo v kakršnem koli drugem odnosu z živalmi:
– vzreditelji,
– društva za zaščito živali,
– pasje šole; prodaja opreme in hrane za hišne živali,
– zavetišča za zapuščene živali; aktivisti na področju zaščite živali,
– odgovorni lastniki hišnih živali; saloni za hišne živali.
Cena usposabljanja: 89,00 EUR (DDV ni obračunan na osnovi 94. člena ZDDV-1)
V ceno je vključeno: udeležba na predavanju, izpit, gradiva in potrdilo o opravljenem usposabljanju,
ki ga prejmejo vsi, ki uspešno opravijo izpit. Potrdilo je veljavno 5 let.
Udeležba na predavanju je pogoj za opravljanje izpita.
Predavanje, izpit in gradiva so v slovenskem jeziku.
Za kakršne koli dodatne informacije ali pojasnila smo vam z veseljem na razpolago na:
041 798 731, info@razpis.si.
Prijazno vabljeni.
Simona Šalej
vodja usposabljanj

RAZPIS.SI, svetovanje in izobraževanje za dobrobit, Simona Šalej s.p.,; Obrtna cesta 54, 3000 Celje ǀ MŠ: 8086087000 ǀ IBAN: SI56 3000 0002 2596 380
ǀ DŠ: 80952844M: 041 798 731 ǀ
W:www.razpis.si ǀ E: info@razpis.si ǀ registrski organ: AJPES, izpostava Celje

