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Ljubljana, 3. 11. 2021 
 
 
 

OBVEZNA USPOSABLJANJA ZA POTREBE 
IZVAJANJA UKREPA DOBROBIT ŽIVALI IZ 

PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014–2020,  

NA PODROČJU REJE DROBNICE, ZA LETO 2021 

 
 

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. 

 

V LETU 2021 JE POTREBNO USPOSABLJANJE OPRAVITI DO 15. 12. 2021! 
 

Zato vas vabimo, da se udeležite obveznega brezplačnega usposabljanja za 
leto 2021 za potrebe izvajanja ukrepa DŽ. Podrobnejši seznam lokacij in 
terminov klasičnih usposabljanj ter terminov spletnih usposabljanj na 
posameznem Kmetijsko gozdarskem zavodu je prikazan v nadaljevanju. 

 
Kmetijsko gozdarski zavodi pri KGZS bodo do 15. decembra 2021 za vključene v operacijo 

DŽ – drobnica, izvedli 4 usposabljanja, in sicer 1 klasično usposabljanje na lokaciji ter 3 

spletna usposabljanja. 
 
Usposabljanj se lahko udeležijo: 

- fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register 
kmetijskih gospodarstev (RKG) kot nosilci kmetijskih gospodarstev, namestniki 
nosilcev kmetijskih gospodarstev ali člani kmetije; 

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

Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep DŽ, bo prejel pisno vabilo na 
usposabljanje. Za udeležbo na izbranem terminu klasičnega ali spletnega 
usposabljanja se je potrebno predhodno prijaviti. Število udeležencev klasičnega 
usposabljanja je omejeno glede na velikost dvorane, zato je prijava na klasično 
usposabljanje možna le do zapolnitve mest. Usposabljanje v obliki klasičnega 
predavanja bo izvedeno le na eni lokaciji in je prednostno namenjeno kmetom, ki 
ne razpolagajo z informacijsko komunikacijsko tehnologijo in posledično ne 
morejo prisostvovati spletnemu usposabljanju. 
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Udeleženci klasičnega usposabljanja 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. 
 
Zaradi omejevanja širjenja bolezni Covid-19 je za udeležbo na klasičnem usposabljanju 
potrebno imeti s seboj tudi potrdilo o izpolnjevanju PCT pogoja.  
 
Udeleženci spletnega usposabljanja boste KMG-MID številko navedli ob prijavi na 
usposabljanje. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah pa boste potrdilo delodajalca o 
zaposlitvi posredovali po e-pošti. 
 
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 2021 (Uradni 
list RS, št. 3/21 z vsemi spremembami) se vam v primeru, da ne opravite tega usposabljanja, 
znesek plačila za ukrep dobrobit živali zmanjša. 
 
 
Vsebina usposabljanj 
 

1. informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali 
2. predstavitev zootehniških opravil, kot jih določa Zakon o živinoreji s poudarkom na 

strižnji in korekciji parkljev 
3. prezimovanje/reja na prostem, jagnitve/jaritve na pašniku in paša kot posredna 

povzročiteljica stresa (npr. preganjanje drobnice s strani spuščenih/potepuških psov, 
prisotnost velikih zveri v bližini, ipd…) 

4. zoohigienski pogoji in normativi v rejah – priporočila z vidika dobrobiti ovc in koz 
vključno s higieno krme s poudarkom na mikotoksinih in vpliv hleva na dobro počutje 
in zdravstveno stanje drobnice 

5. naložbe v infrastrukturo, ki prispevajo k dobrobiti drobnice s poudarkom na 
digitalizaciji 

 
Vsebina usposabljanj za leto 2021 je določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano.  
 

 

Predstavitev prve teme Informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali  bo 
podkrepljena z delavnico v okviru katere bo predstavljeno pravilno vodenje zahtevanih 
evidenc pri izvajanju ukrepa DŽ drobnica. 
 

Za izvedbo delavnice vam priporočamo, da imate na usposabljanju pri sebi vaše 
dnevnike paše. 
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Seznam lokacij in terminov rednih usposabljanj za 
upravičence, vključene v ukrep dobrobit živali na 
področju reje drobnice za leto 2021 
 
 

 

 

 

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Celje 
 

Klasično usposabljanje: 
 

Datum Lokacija Ura 
1.12.2021 KZ Petrovče, Petrovče 1, 3301 Petrovče 9:00 

 
Način prijave upravičencev: Prijava preko spletne aplikacije na povezavi 
https://forms.gle/zYdeqLUPC1KJwxu79 ali po telefonu: 030 304 169 (Nina Planinc) 

 
Spletno usposabljanje: 
 

Datum Ura 
22.11.2021 9:00 

 
Način prijave upravičencev: Prijava preko spletne aplikacije na povezavi 
https://forms.gle/zYdeqLUPC1KJwxu79 ali po telefonu: 030 304 169 (Nina Planinc) 
 

Kontakt za dodatne informacije: 030 304 177-Tanja Potočnik in 030 304 169-Nina 
Planinc  
 
 
 

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
 

Spletno usposabljanje: 
 

Datum Ura 

29.11.2021 15:00 

 
Termin spletnega usposabljanja je prednostno namenjen upravičencem z območja Kmetijsko 
gozdarskega zavoda Nova Gorica in Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj. 
 
Način prijave upravičencev: 
Za prijavo bodo poslana osebna vabila. Na vabilu, ki ga bo vsak upravičenec prejel na dom, 
bo naveden način prijave na spletno usposabljanje.  
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Kontakt za dodatne informacije:  
Dodatne informacije so dostopne na telefonskih številkah izpostav oddelka za kmetijsko 
svetovanje: 
 

Ajdovščina 05 367 10 70  Sežana 05 731 28 50 

Bilje 05 395 42 64  Tolmin 05 388 42 85 

  - pisarna v Novi Gorici 05 335 12 08    

Idrija 05 377 22 54  Druge kontaktne osebe:  

Ilirska Bistrica 05 710 02 61  Vidič Michaela 05 335 12 12 

Postojna 05 720 04 35    

 
 
 

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto 
 

Spletno usposabljanje: 

Datum Ura 

22.11.2021 14.00 

 
Način prijave upravičencev: 
Za prijavo bodo poslana osebna vabila. Na vabilu, ki ga bo vsak upravičenec prejel na dom, 
bo naveden način prijave na spletno usposabljanje.  
 
Kontakt za dodatne informacije:  
Dodatne informacije so dostopne na telefonskih številkah terenskih kmetijskih svetovalcev 
oddelka za kmetijsko svetovanje pri KGZS – Zavod NM: 
 

Stane Glač 041 909 769 stane.glac@kgzs-zavodnm.si  

Katarina Kuhar 040 535 722 katarina.kuhar@kgzs-zavodnm.si  

Adrijana Božič 051 334 147 adrijana.bozic@kgzs-zavodnm.si  

Mateja Schweiger 040 277 781 mateja.schweiger@kgzs-zavodnm.si  
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