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Zadeva: Seznam izbranih izvajalcev usposabljanj, njihovi programi, cene in predviden
čas izvedbe programov usposabljanja in strokovnega izpopolnjevanja na področju
živinoreje v letu 2015

Na podlagi Pravilnika o usposabljanju in strokovnem izpopolnjevanju na področju živinoreje
(Uradni list RS, št. 50/2007, 42/2012) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potrdil,
kot ustrezne sledeče izvajalce, ter določil najvišjo ceno programov usposabljanja in strokovnega
izpopolnjevanja v letu 2015.

1.
•

•

2.
•

BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER
Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana
Program usposabljanja za oskrbovalce živali, v obsegu 6 ur in katerega cena je
69,00 €.
Predviden čas izvedbe: od 26. do 30. januarja 2015, v primeru velikega števila
prijavljenih kandidatov bo usposabljanje potekalo še od 9. do 13. februarja 2015, rok za
prijavo je do 5. januarja 2015 za prvi termin oziroma do 26. januarja 2015 za drugi
termin.
Program usposabljanja za imetnike živali, za opravljanje zootehničnih opravil, v
obsegu 16 ur in katerega cena je 119,00 €.
Predviden čas izvedbe: od 23. do 27. februarja 2015, v primeru velikega števila
prijavljenih kandidatov bo usposabljanje potekalo še od 16. do 20. marca 2015, rok za
prijavo je do 9. februarja 2015 za prvi termin oziroma do 2. marca 2015 za drugi termin.

ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica
Program usposabljanja in strokovnega izpopolnjevanja na področju čebelarstva
za vzrejevalce čebeljih matic, v obsegu 8 ur in katerega cena je 40,00 €.
Predviden čas izvedbe: mesec marec 2015. Izvajalec bo potrjen program usposabljanja
objavil na svoji spletni strani: www.czs.si in v glasilu Slovenski čebelar, najmanj 45 dni
pred izvedbo usposabljanja.

3.
•

•

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE
Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
Program usposabljanja s preizkusom znanja za izvajalce strokovnih nalog v
živinoreji, v obsegu 6 ur je 10,00 € na udeleženca iz organizacije, ki sodeluje pri
izvedbi programa, ostali stroški povezani z omenjenim usposabljanjem se krijejo iz
Skupnega temeljnega rejskega programa.
Cena programa usposabljanja s preizkusom znanja za izvajalce strokovnih nalog
v živinoreji, v obsegu 6 ur je 130,00 € na udeleženca iz organizacije, ki ne sodeluje pri
izvedbi programa.
Program usposabljanja s preizkusom znanja za izvajalce najzahtevnejših
strokovnih nalog v živinoreji, v obsegu 10 ur je 10,00 € na udeleženca iz
organizacije, ki sodeluje pri izvedbi programa, ostali stroški povezani z omenjenim
usposabljanjem se krijejo iz Skupnega temeljnega rejskega programa,.
Cena programa usposabljanja s preizkusom znanja za izvajalce najzahtevnejših
strokovnih nalog v živinoreji, v obsegu 10 ur je 210,00 € na udeleženca iz
organizacije ki ne sodeluje pri izvedbi programa.
Predviden čas izvedbe usposabljanj: v letu 2015, natančne termine se bo določilo v
dogovoru z udeleženci usposabljanja, rok za prijavo je 15 dni po javni objavi oziroma
pozivu, ki ga bodo poslali drugim priznanim organizacijam.

4.
•

KOBILARNA LIPICA
Lipica 5, 6210 Sežana
Program usposabljanja za imetnike živali za izvajanje zootehničnih opravil:
o nega konja in oskrba kopit v obsegu 10 ur in katerega cena je 58,00 €.
Predviden čas izvedbe programa bo v drugi polovici novembra 2015, rok za prijavo
je 15 dni od datuma objave.
zdravstveno varstvo konj in prva pomoč, v obsegu 16 ur in katerega cena je
73,00 €.
Predviden rok izvedbe programa bo v prvi polovici decembra 2015, rok za prijavo je
15 dni od datuma objave.

o

o reprodukcija konj in zreja žrebet, v obsegu 16 ur in katerega cena je 75,00 €.
Predviden rok za izvedbo programa bo aprila 2015, rok za prijavo je 15 dni od
datuma objave programa usposabljanja.
o osnove konjeništva, v obsegu 14 ur in katerega cena je 91,00 €.
Predviden rok izvedbe programa bo aprila 2015, rok za prijavo je 15 dni od datuma
objave.
izvajanje rejskega programa za konje v obsegu 9 ur in katerega cena je
43,00 €.
Predviden rok izvedbe programa bo januarja 2015, rok za prijavo je 15 dni od
datuma objave.
o

pasme in opis konj ter identifikacija in registracija, v obsegu 8 ur in katerega
cena je 41,00 €.
Predviden rok izvedbe programa bo januarja 2015, rok za prijavo je 15 dni od
datuma objave.
o

etologija in etika v konjereji in konjeništvu, v obsegu 8 ur in katerega cena je
46,00 €.
Predviden rok izvedbe programa bo februarja 2015, rok za prijavo je 15 dni od
datuma objave.
o

o ocenjevanje konj v obsegu 16 ur in katerega cena je 73,00 €.
Predviden rok izvedbe programa bo maja 2015, rok za prijavo je 15 dni od datuma
objave.

5.
•

VETERINARSKA FAKULTETA
Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana
Program usposabljanja za oskrbovalce živali in imetnike živali za izvajanje
zootehničnih opravil:
o zastrupitve z rastlinami pri domačih živali v obsegu 2 ur in katerega cena je
35,00 €.
Program se bo izvajal predvidoma 12. februarja 2015, rok za prijavo je 14 dni pred
izvedbo programa. Kraj izvedbe usposabljanja bo na Veterinarski fakulteti ali po
dogovoru drugje.
o zajedavske bolezni domačih živali v obsegu 2 ur in katerega cena je 35 €.
Program se bo izvajal predvidoma 28. januarja 2015, rok za prijavo je 14 dni pred
izvedbo programa. Kraj izvedbe usposabljanja bo na Veterinarski fakulteti ali po
dogovoru drugje.
o zdravstveno varstvo telet v obsegu 2 ur in katerega cena je 35 €.
Program se bo izvajal predvidoma 9. februarja 2015, rok za prijavo je 14 dni pred
izvedbo programa. Kraj izvedbe usposabljanja bo na Veterinarski fakulteti ali po
dogovoru drugje.
preprečevanje vnosa bolezni v rejo prežvekovalcev v obsegu 2 ur in katerega
cena je 35 €.
Program se bo izvajal predvidoma 26. januarja 2015, rok za prijavo je 14 dni pred
izvedbo programa. Kraj izvedbe usposabljanja bo na Veterinarski fakulteti ali po
dogovoru drugje.
o

nega in bolezni parkljev pri prežvekovalcih, v obsegu 2 ur in katerega cena je
35,00 €.
Program se bo izvajal predvidoma 4. februarja 2015, rok za prijavo je 14 dni pred
izvedbo programa. Kraj izvedbe usposabljanja bo na Veterinarski fakulteti ali po
dogovoru drugje.
o

o zdravstveno varstvo drobnice v obsegu 2 ur in katerega cena je 35,00 €.
Program se bo izvajal predvidoma 11. februarja 2015, rok za prijavo je 14 dni pred
izvedbo programa. Kraj izvedbe usposabljanja bo na Veterinarski fakulteti ali po
dogovoru drugje.
o prašiči, v obsegu 6 ur, katerega cena je 70,00 €.
Program se bo izvajal predvidoma 6. januarja 2015, rok za prijavo je 14 dni pred
izvedbo programa. Kraj izvedbe usposabljanja bo na Veterinarski fakulteti ali po
dogovoru drugje.
uporaba protimikrobnih in protiparazitarnih zdravil pri rejnih in proizvodnih
živalih, v obsegu 5 ur in 30 minut, katerega cena je 20,00 €.
Program se bo izvajal predvidoma 28. februarja 2015, rok za prijavo je 14 dni pred
izvedbo programa. Kraj izvedbe usposabljanja bo na Veterinarski fakulteti ali po
dogovoru drugje.

o

o dezinfekcija in dezinsekcija, v obsegu 4 ur, katerega cena je 65,00 €.
Program se bo izvajal predvidoma 5. februarja 2015, rok za prijavo je 14 dni pred
izvedbo programa. Kraj izvedbe usposabljanja bo na Veterinarski fakulteti ali po
dogovoru drugje.
pomen molznega stroja za zdravje mlečne žleze in higiensko kakovost mleka, v
obsegu 4 ur, katerega cena je 65,00 €.
Program se bo izvajal predvidoma 12. februarja 2015, rok za prijavo je 14 dni pred
izvedbo programa. Kraj izvedbe usposabljanja bo na Veterinarski fakulteti ali po
dogovoru drugje.
o

o

6.
•

izobraževanje za imetnike čebel, v obsegu 2 do 3 ur, odvisno od sklopa
predavanj, cena programa in točen čas izvajanja bosta javljena naknadno na
spletni strani Veterinarske fakultete. Kraji izvajanja usposabljanja: lokacije ČD,
NVI Ljubljana, NM, NG, SE, MB, CE, KR, MS.

ZDRUŽENJE REJCEV LIPICANCA SLOVENIJE
Lipica 5, 6210 Sežana
Program usposabljanja za oskrbovalce in imetnike živali za izvajanje
zootehničnih opravil, v obsegu 8 ur in katerega cena je 50,00 €.
Predviden čas izvedbe: usposabljanje bo izvedeno v letu 2015. Kraj in prostor izvedbe
bosta izbrana glede na potrebe usposabljanja, pogoje ponudbe in število prijavljenih in
bo javljen naknadno. Rok za prijavo za udeležbo na usposabljanju je 7 dni pred
izvedbo.

