
VETERINARSKA FAKULTETA 
CENTER ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ IN PERMANENTNO 

IZOBRAŽEVANJE 
 

 
TEČAJ ŠT. 16 
Naslov: Program za izobraževanje skrbnikov piščancev za prirejo mesa 
 
Datum: četrtek, 3. oktober 2019 
 
Kraj: Podiplomska predavalnica, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana.  
 
Naprošamo vas, da na predavanje prinesete kopijo potrdila o plačilu. Hvala. 
Program je sestavljen na podlagi določil Pravilnika o zaščiti rejnih živali (Uradni list 
RS, št. 51/2010 z dne 28. 6. 2010) in v skladu s 53. členom tega pravilnika 
Program: 

Čas izvajanja (min) Tema 

10.00-10.30 Osnovne fizološke potrebe piščancev brojlerjev  

Predavatelji: Alenka Dovč/Renata Lindtner Knific, VF 

10.30-11.15 Tehnologija reje piščancev brojlerjev 

Predavatelji : Jasna Perc, Pivka Perutninarstvo  d.d. /Milena Valant, Perutnina Ptuj 

d.d. 

11.15-11.30 ODMOR 

11.30-12.00 Pogostejše tehnopatije v intenzivnih rejah  brojlerjev in vzroki zanje  

Predavatelj: Olga Zorman Rojs,VF 

12.00-12.30 Ravnanje s piščanci ob izlovu, natovarjanju in med prevozom v 

klavnico 

Predavatelji: Rahela Juršič Cizerl, Veterinarska ambulanta Perutnina Ptuj/Neva 

Šemrov, VETAM Jata 

12.30-13.00 Kužne bolezni  izločanje v nujnih primerih  

Predavatelji : Brigita Slavec/Uroš Krapež, VF 

13.00-13.30 Veterinarsko sanitarni red na farmi piščancev brojlerjev  

Predavatelji: Rahela Juršič Cizerl, Veterinarska ambulanta Perutnina Ptuj/Neva 

Šemrov, VET- AM Jata 

13.30-13.45 ODMOR  

13.45-14.30 Zagotavljanje biološke varnosti v vzreji brojlerjev 

Predavatelji: Martin Dobeic, VF 

14.30-15.00 Zakonodaja v zvezi z zaščito živali 

Predavatelji Urška Kos, UVHVVR  

15.00-15.45 IZPIT  

 

 



PRIJAVNICA – 2019/16 

Naslov: PROGRAM ZA IZOBRAŽEVANJE SKRBNIKOV PIŠČANCEV ZA PRIREJO 

MESA 

Prijava: do 26.9.2019 

Prosimo, vpišite svoje podatke: 

 

Ime in priimek, naslov udeleženca 

 

Naziv organizacije/podjetja 

 

Davčna številka       Davčni zavezanec 

 

Telefon        Faks 

 

E-pošta 

 

Datum        Podpis in žig 

 

PRIJAVE NA TEČAJ: 

Prijavnice pošljite do roka, navedenega v zgornji tabeli, in sicer na naslov Veterinarska 

fakulteta, Center za podiplomski študij in permanentno izobraževanje, Gerbičeva 60, 1000 

Ljubljana, po navadni pošti ali e-pošti na naslov permanentno.izobrazevanje@vf.uni-lj.si 

 

KOTIZACIJA ZA UDELEŽBO: 

50,00 € z DDV 

Prosimo, da kotizacijo za tečaj poravnate najpozneje 5 delovnih dni pred začetkom dogodka na 

račun 01100 – 6030707604, sklic 165-16. Račun boste prejeli po tečaju. 

ODPOVED: 

Zadnji rok za odjavo udeleženca je 5 delovnih dni pred tečajem. V tem primeru vam kotizacijo 

vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi kotizacijo zadržimo v celoti. 
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Program je sestavljen na podlagi določil Pravilnika o zaščiti rejnih živali (Uradni list RS, št. 51/2010 z dne 28. 

6. 2010) in v skladu s 53. členom tega pravilnika: 

53. člen (posebno usposabljanje skrbnikov piščancev) 
(1) Skrbniki živali morajo biti usposobljeni za izvajanje svojih nalog in imeti veljavno potrdilo o 
opravljenem usposabljanju ali dokazilo o usposobljenosti.  
(2) Usposabljanje iz prejšnjega odstavka mora trajati najmanj šest šolskih ur in obsegati:  
a) zakonodajo v zvezi z zaščito piščancev za prirejo mesa,  
b) fiziologijo, zlasti potrebe v zvezi s pitjem in prehranjevanjem, vedenje živali in pojem stresa;  
c) praktične vidike pazljivega ravnanja s piščanci ter lov, natovarjanje in prevoz;  
d) oskrbovanje piščancev, usmrtitev in izločanje piščancev v nujnih primerih;  
e) preventivne ukrepe za biološko varnost.  
(3) Izvajalec usposabljanja pripravi vsebino programa z nosilci posameznih sklopov 
usposabljanja. Program usposabljanja potrdi VURS.  
(4) Izvajalec usposabljanja izda po opravljenem preizkusu znanja, ki traja najmanj eno šolsko uro, 
potrdilo o opravljenem usposabljanju.  
(5) Izvajalec usposabljanja vodi seznam izdanih potrdil iz prejšnjega odstavka. 
 


