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Spoštovani, 
 
vsak, ki se je vključil v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 
za obdobje 2014-2020, 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. 
 
Zato vas vabimo, da se udeležite obveznega brezplačnega usposabljanja za leto 2022 za 
potrebe izvajanja ukrepa DŽ na področju reje drobnice, ki bo izvedeno na klasičen način 
v dvorani oz. v obliki usposabljanj na daljavo preko spleta. Za udeležbo na izbranem 
terminu klasičnega ali spletnega usposabljanja se je potrebno predhodno prijaviti!  

 

V letu 2022 bo vsa usposabljanja za operacijo DŽ – drobnica, za celotno Slovenijo, izvedel 
Kmetijsko gozdarski zavod Celje. Termini usposabljanj so naslednji:   
 

Spletna usposabljanja: 
 

Datum Ura 

24. 11. 2022 9:00 

1. 12. 2022 15:00 
 
Klasična usposabljanja: 
 

Datum Lokacija Ura 
7.12.2022 KGZS-LJ, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana 9:00 

 

Način prijave upravičencev: Upravičenci se na usposabljanja prijavite na spletni aplikaciji 

https://forms.gle/qMZddJeDTyXHxsWR6  ali po telefonu 030 362 409 (Ana KNEZ) ali 030 
304 169 (Nina Planinc) ali 030 304 177 (Tanja Potočnik) oz. preko e-pošte na 
ana.knez@ce.kgzs.si, do zasedbe prostih mest. 
 
OPOZORILO: Usposabljanja se obvezno udeležite preko spleta ali v živo, saj v letošnjem 
letu izobraževanje s pošiljanjem gradiva na dom ne bo priznano. 

Vse informacije v zvezi s povezavo in spremljanjem spletnega usposabljanja so dostopne na 
povezavi: https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/javna_narocila/dz_2022/navodila_zoom.pdf 
Na spletnem usposabljanju, ki bo potekalo preko portala ZOOM, morate biti prijavljeni ves 
čas trajanja usposabljanja. 
 
Usposabljanj se lahko udeležijo: 

 fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register 

http://www.kmetijskizavod-celje.si/
https://forms.gle/qMZddJeDTyXHxsWR6
file:///C:/Users/Tatjana/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZZCY2GW9/ana.knez@ce.kgzs.si
https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/javna_narocila/dz_2022/navodila_zoom.pdf
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kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu RKG) kot nosilci kmetijskih 
gospodarstev, namestniki nosilcev kmetijskih gospodarstev ali člani kmetije; 

 zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost. 

Na klasično 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.  

Udeleženci spletnega usposabljanja boste KMG-MID številko navedli že ob prijavi na 
usposabljanje, zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah pa morate potrdilo delodajalca o zaposlitvi, 
že ob prijavi posredovati na KGZ na elektronski naslov: ana.knez@ce.kgzs.si 

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 2022 (Uradni list 
RS, št. 203/21) se vam v primeru, da ne opravite tega usposabljanja, znesek plačila za ukrep 
dobrobit živali zmanjša. 

V nadaljevanju je naveden program usposabljanja za potrebe ukrepa DŽ na področju reje 
drobnice za leto 2022.  

Vljudno vabljeni!        
      Stanko Jamnik: 

direktor 
 
 
 
Program usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa DŽ na področju reje drobnice, za leto 
2022 

Trajanje Naslov predavanja Predavatelj/-ica 

15 min 
Informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa 
dobrobit živali 

Dr. Andreja Komprej 
   

45 min 
Možnosti uporabe digitalizacije pri paši drobnice 
v Sloveniji (nadzor z droni, nevidne ograje...) 

Mag. Marjeta Ženko 

   

30 min 
 

Preprečevanje inbridinga in vpliv inbridinga na 
dobrobit drobnice 

Dr. Andreja Komprej 
   

15 min Odmor  
   

30 min 

Problematika parazitov pri drobnici in smiselnost 
dvakratne izvedbe koprološke analize – spomladi 
pred začetkom paše in jeseni po zaključku paše 

Dr. Andrej Toplak 

   

30 min  
 

Načrtovanje hleva za drobnico – normativi za 
namestitev drobnice glede na etologijo in 
možnosti digitalizacije postopkov pri reji drobnice 

Mag. Marjeta Ženko 

     

30 min  
 

Izvajanje višjih standardov dobrobiti živali kot 
priložnost za vključitev v sheme izbrane 
kakovosti 

Dr. Andreja Komprej 
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