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VLJUDNO VAS VABIMO NA  

 

IZOBRAŽEVANJE Z IZPITI ZA OSKRBNIKE HIŠNIH ŽIVALI – 
 

ZOO TRGOVINE 
 

ki bo v soboto, 21. novembra 2020 od 9.00 do 16.00 ure,  

online (ZOOM) 

v organizaciji TZS – Sekcije ZOO trgovin in Univerze v Ljubljani - Veterinarska fakulteta, 

Center za podiplomski študij in permanentno izobraževanje  

Na podlagi izdanega potrdila Veterinarske uprave Republike Slovenije, št. 604-48/2007/2 z dne 
2. 10. 2007, izvaja Trgovinska zbornica Slovenije – Sekcija ZOO trgovin v sodelovanju z Veterinarsko 
fakulteto v Ljubljani usposabljanja z izpiti za oskrbnike hišnih živali že od leta 2007 dalje. 

 

Skladno s Pravilnikom o zaščiti hišnih živalih (UL RS, št. 51/09 in 89/14) morajo imeti pravne ali fizične 
osebe, ki opravljajo dejavnost oskrbe v hotelih za hišne živali, trgovine s hišnimi živalmi ter 
organizatorji razstav, tekmovanj in drugih prireditev, kjer sodelujejo hišne živali, glede na svoj 
namen, cilje ali dejavnost takšno število oskrbnikov živali, da je vsak dan zagotovljena nemotena 
oskrba živali. 
 

Oskrbnik mora imeti veljavno potrdilo o opravljenem usposabljanju o prehrani, negi, vedenju in 
zdravstvenem varstvu hišnih živali. Izvajalec usposabljanja izda potrdilo o opravljenem 
usposabljanju, ki VELJA PET LET.  

Vsi udeleženci, ki bodo uspešno opravili izpit, bodo prejeli ustrezno potrdilo. 

Cena in prijava: 

 

Udeležba na seminarju znaša za člane TZS 95,00 EUR na osebo (DDV že vključen), za 

nečlane pa 130,00 EUR na osebo (DDV že vključen). Znesek kotizacije nakažite na TRR: 

0313 8100 0518 803 – sklic 3004. Prijavnico in dokazilo o plačilu nam lahko pošljete: po 

faksu: 01/5898 219, po pošti: TZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si.  

 

Splošni pogoji: 

 

Seminar bo izveden ob prijavi najmanj 20 udeležencev. Znesek vplačane kotizacije vrnemo v 

primeru, da se pisno odjavite vsaj 3 dni pred izvedbo seminarja! *Kotizacijo povrnemo 

tudi v primeru, da razpisanega seminarja ne izvedemo, o čemer vas bomo pravočasno 

obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko sporočimo 

morebitne spremembe oziroma odpoved seminarja. 
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PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ZA ZOO TRGOVINE 
 

Tema Čas 

Fiziološke značilnosti najpogostejših ljubiteljskih vrst živali 

vezane na specifične zdravstvene probleme pri teh vrstah 

(določevanje spola, prepoznavanje zdrave in bolne živali) 

 

9.00 – 9.30 

(30 min) 

Načini ravnanja z ljubiteljskimi vrstami živali (prehrana, reja 

in oskrba, obnašanje živali - vedenjske motnje) 

 

9.30 – 10.00 

(30 min) 

Zdravstveno varstvo ptic, glodavcev in plazilcev in drugih 

eksotičnih vrst živali (prva pomoč, prepoznavanje stresa, 

prepoznavanje kliničnih znakov bolezni, oskrba bolnih živali) 

 

10.00 – 10.30 

(30 min) 

Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija 

 

10.30 – 11.00 

(30 min) 

ODMOR 
11.00 – 11.20 

(20 min) 

Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji (prepoznavanje vrst in 

ukrepanje) 

11.20 – 11.50 

(30 min) 

Trgovanje z ogroženimi vrstami živali CITES (prepoznavanje 

vrst, označevanje in sledljivost živali, mikročipiranje) 

 

11.50 – 12.20 

(30 min) 

Zoonoze in varnost osebja (prijemi živali) 

 

12.20 – 12.50 

(30 min) 

Praktičen del (varnost osebja) 

 

12.50 – 13.20 

(30 min) 

Zakonodaja vezana na ljubiteljske vrste živali 

 

13.20 – 13.50 

(30 min) 

IZPIT (pisni) 

 
(45 min) 
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PRIJAVNICA 

za udeležbo na  

USPOSABLJANJU Z IZPITI ZA OSKRBNIKE HIŠNIH ŽIVALI – ZOO TRGOVINE 

 

ki bo v soboto, 21. novembra 2020 od 9.00 do 16.00 ure, online (ZOOM) 
 

Naziv in naslov podjetja:__________________________________________________ 

 

ID za DDV:_______________ 

 

Telefon:_________________ E–naslov (OBVEZNO*):__________________________ 

 

Ime in priimek udeležencev:  

                           

1._____________________________e-naslov:_______________________________ 

 

2._____________________________e-naslov:_______________________________ 

 

3._____________________________e-naslov:_______________________________ 

 

4._____________________________e-naslov:_______________________________ 

 

5._____________________________e-naslov:_______________________________ 

 

6._____________________________e-naslov:_______________________________ 

 

7._____________________________e-naslov:_______________________________ 

 

8._____________________________e-naslov:_______________________________ 

 

9._____________________________e-naslov:_______________________________ 

 

10.____________________________e-naslov:______________________________ 

 

11.____________________________e-naslov:______________________________ 

 

12.____________________________e-naslov:______________________________ 

 

 

Datum:                                            Žig:                     Podpis odgovorne osebe: 

 

        _______________________ 

 

 

Cena in prijava: 

 

Udeležba na seminarju znaša za člane TZS 95,00 EUR na osebo (DDV že vključen), za 

nečlane pa 130,00 EUR na osebo (DDV že vključen). Znesek kotizacije nakažite na TRR: 

0313 8100 0518 803 – sklic 3004. Prijavnico in dokazilo o plačilu nam lahko pošljete: po 

faksu: 01/5898 219, po pošti: TZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: info@tzslo.si.  

 

Splošni pogoji: 

 

Seminar bo izveden ob prijavi najmanj 20 udeležencev. Znesek vplačane kotizacije vrnemo v 

primeru, da se pisno odjavite vsaj 3 dni pred izvedbo seminarja! *Kotizacijo povrnemo 

tudi v primeru, da razpisanega seminarja ne izvedemo, o čemer vas bomo pravočasno 

obvestili, zato vas prosimo, da navedete elektronski naslov, kamor lahko sporočimo 

morebitne spremembe oziroma odpoved seminarja. 


