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PRILOGA 1
Program usposabljanja mora vsebovati naslednje vsebine:
1. Osnove zakonodaje na področju zaščite živali:
- zakon, ki ureja zaščito živali,
- predpisi, ki urejajo trgovanje z živalmi,
- predpisi, ki urejajo transport živali,
- predpisi, ki urejajo usmrtitev živali,
- predpisi, ki urejajo zaščito rejnih živali,
- predpisi, ki urejajo zaščito hišnih živali,
- predpisi, ki urejajo pogoje za zavetišča za zapuščene živali.
2. Osnove zakonodaje na področju splošnega upravnega postopka,
inšpekcijskega nadzora in prekrškovnega postopka.
3. Aktualne teme na področju zaščite živali.

PRILOGA 2

Dejavnost
kampanje1

lokalna pokritost
nacionalna pokritost
lokalna pokritost
radio
nacionalna pokritost
naklada <1.000
tiskane
naklada 1.000-10.000
publikacije
naklada >10.000
elektronski mediji lastna spletna stran
oglaševanje
lokalno (do 5 občin)
plakati
regionalno (6-20 občin)
po vsej državi
dogodki
udeležba do 1.000 ljudi
udeležba več kot 1.000 ljudi
svetovanje lastnikom2 hišne živali
lokalno (do 5 občin)
regionalno (6-20 občin)
po vsej državi
druge živali
lokalno (do 5 občin)
regionalno (6-20 občin)
po vsej državi
izobraževanje mladih3 predšolski otroci
osnovnošolci
srednješolci
4
sodelovanje z zavetišči
odlov zapuščenih živali
pomoč pri oskrbi živali v zavetišču
začasno skrbništvo zapuščenih živali
svetovanje predstavnikom etničnih skupnosti5
TV

Točke
2
5
1
3
1
2
4
1
2
2
4
5
4
7
3
5
7
5
8
10
8
10
12
7
10
6
15
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Prisotnost društva ali organizacije in njegove/njene dejavnosti v medijih:
- obiski v televizijskih in radijskih oddajah (razen naključnih posnetih izjav);
- radijski in TV oglasi;
- tiskane publikacije na temo zaščite živali in promocije odgovornega ravnanja
z živalmi vključno z odgovornim lastništvom živali;
- prisotnost na medmrežju, uporaba lastne spletne strani za promocijo
odgovornega lastništva, oglaševanje in pomoč pri iskanju novih lastnikov
zapuščenih živali, objavljanje priporočil za oskrbo živali;
- plakatne akcije na temo promocije odgovornega lastništva živali in
zagotavljanja dobrobiti živali;
- organiziranje prireditev na temo promocije odgovornega ravnanja z živalmi in
preprečevanja mučenja živali.

Svetovanje v zvezi oskrbo živali, pomoč pri oskrbi živali skrbnikom, ki takšno
pomoč potrebujejo.
2

Poučevanje mladih o dobrobiti in vedenju živali, odgovornem lastništvu in
skrbništvu živali, preprečevanju trpljenja živali, predstavitve na temo informiranega
odločanja potrošnika in osnovnih načelih zakonodaje na področju zaščite živali v
Sloveniji in Evropski uniji.

3

Sodelovanje z zavetišči, ki niso v lasti istega društva ali organizacije.

4

Seznanjanje predstavnikov etničnih skupnosti z obveznostmi, ki jih imajo kot
lastniki in skrbniki živali po veljavni zakonodaji, svetovanje v zvezi oskrbo živali,
pomoč pri oskrbi živali.
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