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Spoštovani, 
 
vsak, ki se je vključil v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2014-2020 na področju govedoreje (ukrep DŽ - dobrobit živali na 
področju govedoreje), se mora za ta ukrep udeležiti rednega usposabljanja. Namen tega 
usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo z vsebinami povezanimi z dobrobitjo živali ter s 
pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrep DŽ na 
področju govedoreje. 
 
Zato vas vabimo, da se udeležite brezplačnega usposabljanja za leto 2017 za potrebe 
izvajanja ukrepa DŽ. 
 

Usposabljanje bo potekalo v četrtek, 23. novembra 2017 s pričetkom ob 9. uri,  
v prostorih 

KGZS- Zavod Maribor, Vinarska ul. 14, predavalnica I., 2000 Maribor 
 

Na usposabljanje obvezno prinesite dnevnik paše za izvedbo praktičnega dela predavanja.  

 
 

POZOR! Upravičenci do usposabljanja so nosilec, namestnik ali član kmetijskega 
gospodarstva ali v primeru pravnih oseb, zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah. Oseba, ki 
se udeleži usposabljanja, mora biti za kmetijsko gospodarstvo vpisana v register 

kmetijskih gospodarstev (RKG). Če se bo torej usposabljanja udeležil družinski član in ne 

vabljena oseba, to obvezno preverite že pred samo udeležbo. S sabo imejte osebno 
izkaznico. 

 
Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega 
usposabljanja.  
 
V skladu s Katalogom zmanjšanj plačil in izključitev iz Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz 
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2017 (Uradni 
list RS, št. 84/16 in 86/16 – popr.) se vam v primeru, da ne opravite usposabljanja v obsegu 
najmanj štirih ur letno, znesek plačila za ukrep dobrobit živali zmanjša.     
 
 
Priloženo vam pošiljamo program usposabljanja za potrebe ukrepa DŽ za leto 2017. 
 
Vljudno vabljeni! 
       
                                                                                         dr. Stane Klemenčič, direktor 

                                                                    

                                                                                                    
 
 

  

http://www.kmetzav-mb.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3636
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-3849
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Program usposabljanja za potrebe izvajanja Ukrepa DŽ, na področju govedoreje,  

za leto 2017 

KGZS- Zavod Maribor, Vinarska ul. 14, predavalnica I., 2000 Maribor 

 
Ura Naslov predavanja Predavatelj/-ica 

9:00-10:00 Predstavitev zahtev in pogojev za ukrep DŽ na 
področju govedoreje z vključitvijo praktičnega 
prikaza izpolnjevanja evidenc - dnevnik paše 

 
 
Ludvik RIHTER 

 - splošni pogoji operacije,  
- vstopni pogoj,  
- izdelava koproloških analiz,  
- pravila glede izvedbe tretiranja,  
- vodenje dnevnika paše; 
- predstavitev zahtev identifikacije in 

registracije goveda, ki vplivajo na ukrep DŽ, 
na področju govedoreje,  

- znižanja plačil in izključitev. 

 

10:00-11:30 Pašništvo  

 - predstavitev primerov dobrih praks in 
inovativnih rešitev 

- ravnanje z živalmi na paši  
- obnašanje živali na paši  

 
Dr. Stane KLEMENČIČ 

11:30-11:45 Odmor  

11:45-13:15 Preventiva in zdravstveno varstvo goveda  

 - predstavitev koprološke analize in jemanja 
vzorcev blata,  

- učinkovita zdravila za uničevanje notranjih in 
zunanjih zajedavcev,  

- ukrepi na pašniku za omejevanje širjenja 
zajedavcev itn. 

 

Miran ZORIN 
 
 

 

Podpisna lista 

Na podpisno listo se boste podpisali ob zaključku usposabljanja v predavalnici. Prinesite tudi 
številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko 
evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah 
prinesite tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi. 
 

 
Zamenjava lokacije izobraževanja oziroma termina 

V primeru, da se izobraževanja na katerega ste povabljeni, ne morete udeležiti, se obrnite na 
svojega kmetijskega svetovalca. Prosimo vas, da se zamenjave poslužujete res v skrajnih 
primerih in le v skladu s predhodnim dogovorom s kontaktno osebo, saj nam vsako 
dodatno polnjenje objavljenih lokacij lahko povzroča težave zaradi omejenih prostorov, kjer 
se izvaja izobraževanje.   


