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Datum: 15. november 2019 
 
 
Spoštovani, 
 
vsak, ki se je vključil v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2014-2020, na področju reje drobnice (ukrep DŽ, na področju reje 
drobnice), se mora za ta ukrep udeležiti rednega štiriurnega 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 reje drobnice. 
 
Zato vas vabimo, da se udeležite obveznega brezplačnega usposabljanja za leto 2019 za 
potrebe izvajanja ukrepa DŽ. Usposabljanje bo potekalo v na tej spletni strani spodaj 
napisanih terminih, s pričetkom ob 15. uri, na šestih različnih lokacijah po celi Sloveniji. 
 
Na usposabljanje obvezno prinesite 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. 
 
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 2019 (Uradni 
list RS, št. 81/18 - z vsemi spremembami) se vam v primeru, da ne opravite tega 
usposabljanja, znesek plačila za ukrep dobrobit živali zmanjša. 
 
Priloženo vam pošiljamo program usposabljanja za potrebe ukrepa DŽ za leto 2019. 
 
 
Vljudno vabljeni! 
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3636
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PROGRAM USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DŽ, NA PODROČJU 

REJE DROBNICE, ZA LETO 2019 

 
Kraj in datum: različne lokacije v različnih terminih 

 
 
Ura Vsebina / Naslov predavanja Opombe / 

Predavatelj/-ica  
 
14.30 – 14.50 

 
REGISTRACIJA UDELEŽENCEV 
- Preverjanje pristnosti z veljavnim osebnim dokumentom 
- Vpis podatkov v listo prisotnosti 
- Prevzem gradiva 

 

 
Ker so skupine številčne 

vas prosimo, da se na kraju 
zglasite pravočasno. 

 

15.00 – 15.10 Vsebina 

 
Mojca Simčič in 
Angela Cividini 

 - Informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa 
dobrobit živali 

  
15.10 – 15.30 Vsebina 

 - Pašništvo 
  
15.30 – 16.30 Vsebina 

 - Ravnanje z živalmi 
  

16.30 – 17.00 Vsebina 

 - Prikaz dobrih in slabih praks v Sloveniji in tujini 
  

17.00 – 17.15 Odmor Za osvežilne napitke med 
odmorom ni poskrbljeno, 
zato vas naprošamo, da 
vodo prinesete s seboj.

 

   
17.15 – 18.15 Vsebina 

Primož Muri  
 

 - Preventivno zdravstveno varstvo drobnice 
  

 
 
 
 
S seboj torej prinesite: 

− veljaven osebni dokument, 
− številko KMG-MID, 
− potrdilo delodajalca o zaposlitvi; če ste zaposleni na kmetiji, 
− pisalo. 

 

 
 


