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Datum: 25. 5. 2022 
 

VABILO NA STROKOVNO SREČANJE  
 
Spoštovani,  
  
Vabimo vas na Strokovno srečanje s področja zootehnike - Paša živali na območju pojavljanja velikih 
zveri , ki ga organiziramo v okviru Programa razvoja podeželja, podukrep Podpora za demonstracijske 
aktivnosti in ukrepe informiranja.  
 

Strokovno srečanje Paša živali na območju pojavljanja 
velikih zveri  bo potekalo 15. 6. 2022. 
 
Zbor udeležencev bo med 7.30 in 8.00 uro v: Gasilni dom Verd, Verd 100, 
1360 Vrhnika. 
 
Najprej bomo izvedli teoretični del izobraževanja: 

1. Predavanje : Zaščita domačih živali na paši pred napadi zveri ( Kmetijski zavod 
Ljubljana) in predstavitev projektov s to tematiko SloWolf  in projekt LIFE WolfAlps. ( 
Zavod za gozdove Slovenije ) 

 
2. Sledi praktični del - premik na 1. kmetijo Kržič, kjer bo predstavljeno varovanje z 

elektromrežami in nasledna predstavitev varovanje s pastirskimi psi ( premik bo 
organiziran z avtobusom, na kmetiji lahka malica ). 
 

3. Sledi praktični del – premik na 2. kmetijo Hiti, kjer bo predstavljeno varovanje z 
večžičnimi elektroograjami. ( premik bo organiziran z avtobusom, na kmetiji za kosilo 
enolončnica ). 

4. Skupni prevoz do izhodišča – Verd. 
 
 
Ekskurzijo bomo zaključili s prihodom v Verd okrog 17.00. 
 
Strokovna ekskurzija je financirana iz Programa za razvoj podeželja in je za udeležence 
brezplačna.  
 
Upravičenci do udeležbe na prikazu: 
 1. fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev 
kot nosilec kmetijskega gospodarstva, namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva, člani kmetije; 
 2. zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirana za kmetijsko dejavnost in so vpisana v 
RKG. 
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Do strokovnega srečanja so upravičena tista kmetijska gospodarstva pri katerih je na zadnji 
zbirni vlogi razvidno, da redijo in pasejo živali na območju pojavljanja velikih zveri. 
 
Predpogoj za udeležbo na Strokovnem srečanju je  OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA do 
zapolnitve mest, do 10.6.2022. 
 
 
Prijavite se lahko preko prijavnega obrazca, ki ga najdete tudi na spletni strani Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije in regijskih zavodih – izvajalcih. 
Prijavnico pošljite po običajni pošti: KGZS Zavod LJ, Cankarjev trg 5, 1360 Vrhnika, ali elektronski 
pošti:  blaz.bavdek@lj.kgzs.si 
 

  
OBVESTILO 
Glede na trenutno epidemiološko situacijo PCT pogoj ni zahtevan, vendar se lahko tekom izvedbe 
srečanj vladni predpisi spremenijo. 
 
Na srečanje obvezno prinesite številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju 
zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Če se boste srečanja 
udeležili kot zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah prinesite tudi potrdilo delodajalca o 
zaposlitvi. 
 
 
Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja. 
 
Vljudno vabljeni!  
 
 
  
            Žig     Jože Benec, direktor 
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PRIJAVNICA NA STROKOVNO SREČANJE SKLOP A 
»ZOOTEHNIKA« 

 
PAŠA ŽIVALI NA OBMOČJU POJAVLJANJA VELIKIH ZVERI 
 
 

Ime in priimek: _________________________________________________ 

Naslov: ________________________________________________________ 

Poštna številka in pošta: __________________________________________ 

E- poštni naslov: ________________________________________________ 

Številka mobilnega telefona: _______________________________________ 

KMG MID številka: _______________________________________________ 

 
Udeležil/a se bom delavnice  
 

 -- dne 15.6.2022 Paša živali na območju pojavljanja velikih zveri (Kontakt: 
anton.zavodnik@lj.kgzs.si   ali na telefon  041 310 195) 

 
 
Izjava: 
Soglašam, da sme izvajalec strokovnih srečanj s področja agronomije, zgoraj navedene podatke, 
uporabiti in obdelovati skladno z veljavno zakonodajo. 

Spodaj podpisani izjavljam, da kmetijsko gospodarstvo, ki ga zastopam na strokovnem srečanju 
izpolnjuje pogoje za udeležbo, kar je razvidno iz zadnje zbirne vloge. 

 

_______________       ____________________ 
(Datum)        (podpis) 
 
Prijavnico pošljite do 5.6.2022, po običajni pošti: KGZS Zavod LJ, Cankarjev trg 5, 1360 Vrhnika, 
ali elektronski pošti:  blaz.bavdek@lj.kgzs.si 
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