Usposobljenost –
obrazec M
Martina Perše

Usposobljenost
Izobrazba (15.člen)
• Oskrbovalec
• Oseba, ki žival usmrti
• Izvajalec
• Vodja
• Strokovnjak za dobrobit živali
• Imenovani veterinar

Usposabljanje/izobraževanje (16.člen)

•
•
•
•
•

Pravilnik o pogojih za izvajanje postopkov na živalih (32/21)

Osnovno usposabljanje
Mentorstvo
Kontinuirano izobraževanje
Obnovitveno usposabljanje
Kontinuirano delo (zadnjih 5 let)

Izpolnjen obrazec do 1.maja 2021 po e-pošti posredovati strokovnjaku za dobrobit živali v
organizaciji

Pravilnik o pogojih za izvajanje postopkov na živalih (32/21)

Kdaj ste začeli delati s poskusnimi živalmi
(poskusi, delo na tkivih)?
• Pred letom 2007
• Med 2007-2013
• Po letu 2013

Zakonodaja v Sloveniji
Navodilo o pogojih za izdajo
dovoljenja za poskuse na živalih
v znanstveno raziskovalne
namene
Pravilnik o strokovnih,
kadrovskih in tehničnih
pogojih za opravljanje
poskusov na živalih

2004
1985
2004 Pravilnik o stranskih
živalskih proizvodih, ki niso
namenjeni prehrani ljudi

2006 Pravilnik o
pogojih za izvajanje
poskusov na živalih

2006

Pravilnik o pogojih za
izvajanje poskusov na
živalih

2013

2006 Pravilnik o načinih
usmrtitve poskusnih
živali
2007 TEČAJI

1999 ZAKON O ZAŠČITI ŽIVALI

2007 ZAKON O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI

2013 ZAKON O ZAŠČITI ŽIVALI

Obnovitveno
usposabljanje
Mentorstvo
Kontinuirano izobraževanje
Priznanje Usposobljenosti
Navodilo …

2007 TEČAJI

Pravilnik 36/04, 40/04
Pravilnik 88/06
2004

2007

Pravilnik 37/13

2013

Pravilnik 32/21

2021

1985

1999 ZAKON O ZAŠČITI ŽIVALI

2007 ZAKON O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI

2013 ZAKON O ZAŠČITI ŽIVALI

Pravilnik o pogojih za izvajanje postopkov na živalih (32/21) Priloga 2

Za katero funkcijo ste usposobljeni?
•
•
•
•
•
•
•
•

Oskrbovalec
Oseba, ki žival usmrti
Izvajalec
Vodja
Strokovnjak a dobrobit živali
Imenovani veterinar
Nisem povsem prepričan/a
Nič od navedenega

Funkcije za delo z živalmi
usmrtitev živali – delo na tkivih

postopki na živih živalih

Priglasitev

Projekt

• Oseba, ki žival usmrti
= izvajalec usmrtitve

•
•
•
•
•

Oskrbovalec
Izvajalec
Vodja
Strokovnjak
Veterinar

Katero funkcijo izvajate v praksi?
•
•
•
•
•
•
•
•

Oskrbovalec
Oseba, ki žival usmrti
Izvajalec
Vodja
Strokovnjak a dobrobit živali
Imenovani veterinar
Nisem povsem prepričan/a
Nič od navedenega

TEČAJ
Priznanje usposobljenosti
TEČAJ: funkcija navedena na certifikatu/potrdilu
Priznanje usposobljenosti: funkcije navedene na odločbah
(dovoljenja, priglasitve)

Kontinuirano izobraževanje

Delo z živalmi ali tkivi:
-

imam veljavno dovoljenje za izvajanje projekta (delo na živih živalih)
imam veljavno odločbo za usmrtitev živali za odvzem tkiv
nisem naveden/a na odločbah že vsaj 3 leta
ne vem, če sem naveden/a na veljavnih odločbah
drugo

Pravilnik 32/21, člen 16
3) Osebe iz točk a), b) in č) prejšnjega odstavka po opravljenem osnovnem usposabljanju šest mesecev
opravljajo delo z živalmi v postopkih pod nadzorom mentorja. Po tem času mentor poda pisno mnenje o
opravljenem delu na obrazcu L iz Priloge 2 tega pravilnika. Komisija za dobrobit živali na podlagi mnenja
mentorja presodi, ali oseba izkazuje zahtevano strokovno usposobljenost in takšno osebo vpiše v
evidenco usposobljenih oseb. Če oseba ne izkaže zahtevane strokovne usposobljenosti, nadaljuje svoje
delo pod nadzorom mentorja.
(4) Osebe iz drugega odstavka tega člena morajo ohranjati strokovno usposobljenost z delom, kontinuiranim
spremljanjem novosti in obnavljanjem znanja na področju znanosti o uporabi živali v znanstvene
namene, kar dokazujejo z znanstvenimi ali s strokovnimi publikacijami oziroma z udeležbami na
znanstvenih ali strokovnih srečanjih, in sicer:
a) za oskrbovalca in osebo, ki žival usmrti: v obsegu najmanj 2 uri/leto;
b) za izvajalca: v obsegu najmanj 3 ure/leto;
c) za vodjo: v obsegu najmanj 5 ur/leto;
č) za strokovnjaka za dobrobit živali in imenovanega veterinarja: v obsegu najmanj 7ur/leto.
• (5) Osebe, ki so vpisane v evidenco usposobljenih oseb iz tretjega odstavka tega člena, vendar v zadnjih
petih letih niso delale z živalmi v postopkih, morajo pred začetkom dela opraviti obnovitveno
usposabljanje iz 20. člena tega pravilnika.

(5)
10 let izkušenj

2004

Tečaj
Oskrbovalec
Izvajalec
vodja

2007

Funkcije:
Oskrbovalec, Izvajalec, Vodja, Strokovnjak

Tečaj
Mentorstvo
Kontinuirano izobraževanje
2013
Funkcije:
+ oseba, ki žival usmrti (usmrtitev),
imenovani veterinar

Mentorstvo
Oskrbovalec
Usmrtitev
Izvajalec
Kontinuirano izobraževanje:
-Oskrbovalec: 4 ure /5 let
-Usmrtitev: 4 ure/5let
-Izvajalec: 8 ur/ 5 let
-Vodja: 16ur/ 5 let
-Strokovnjak – kontinuirano
(14.člen, 4,5)

Kontinuirano delo
14člen, 6: zadnja 3 leta

Tečaj
Mentorstvo
Kontinuirano izobraževanje
Obnovitveno usposabljanje
2021
Mentorstvo obrazec K, L, L-1
Oskrbovalec
Usmrtitev
Izvajalec
Strokovnjak
Veterinar
Kontinuirano izobraževanje
-Oskrbovalec: 2 ure /leto
-Usmrtitev: 2 ure/leto
-Izvajalec: 3 ur/leto
-Vodja: 5 ur/leto
-Strokovnjak 7 ur/leto
-Veterinar 7 ur/leto
(16.člen, 4 – obrazec M)

Mentorstvo, obrazec K, L, L-1

Obnovitveno usposabljanje, člen 20
(1) Oseba, ki ima veljavno potrdilo o opravljenem osnovnem usposabljanju iz 18. člena tega
pravilnika, mora pred iztekom veljavnosti potrdila opraviti obnovitveno usposabljanje.
(2) Če oseba iz prejšnjega odstavka ne opravi obnovitvenega usposabljanja pred iztekom veljavnosti
potrdila, se obnovitvenega usposabljanja iz tega člena ne more udeležiti, lahko pa ponovno
opravlja osnovno usposabljanje.
(3) Obnovitveno usposabljanje izvaja organizator osnovnega usposabljanja iz 18. člena tega
pravilnika.
(4) Program obnovitvenega usposabljanja pripravi organizator usposabljanja v skladu s četrtim
odstavkom 18. člena tega pravilnika in ga pošlje na Upravo v potrditev.
(5) Predavatelji obnovitvenega usposabljanja, ki izpolnjujejo pogoje iz petega odstavka 18. člena
tega pravilnika, morajo pri vsebinah, ki jih predavajo, upoštevati znanstveni napredek na
področju znanosti o laboratorijskih živalih.
(6) Na koncu obnovitvenega usposabljanja opravljajo udeleženci preverjanje znanja.
(7) Po zaključenem obnovitvenem usposabljanju izda organizator usposabljanja udeležencem
potrdilo o opravljenem obnovitvenem usposabljanju, ki velja 10 let od izdaje potrdila. Seznam
udeležencev, ki so opravili izpit, pošlje organizator usposabljanja na Upravo, ki podatke vpiše v
evidenco iz dvanajstega odstavka 18. člena tega pravilnika.

Obnovitveno usposabljanje, člen41
Osebe, ki imajo priznano usposobljenost
(niso opravljale osnovnega tečaja)

Osebe, ki imajo opravljen tečaj

Osebe, ki v zadnjih 5 letih niso delale (odločbe)

31.December 2023

31. December 2030
Brez izjeme opraviti obnovitveno
usposabljanje, da so lahko
navedene na odločbah

POMEMBNO:
Če zamudimo rok, obnovitveno usposabljanje ni več mogoče.
Možno pa je osnovno usposabljanje (torej začnemo od začetka).

Hvala za pozornost

