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Ljubljana, 27.10.2017 
 
 
 
 

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja 
ukrepa dobrobit živali iz Programa razvoja 

podeželja RS za obdobje 2014–2020,  
na področju REJE DROBNICE, za leto 2017 

 
 
 
Vsak, ki se je vključil v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 
14-20 (ukrep DŽ), se mora za ta ukrep vsako leto udeležiti rednega 4 – urnega 
usposabljanja.  
 
V LETU 2017 JE POTREBNO USPOSABLJANJE OPRAVITI DO 15. 12. 2017! 

 
 

Usposabljanja bodo izvedena na petih Kmetijsko gozdarskih zavodih (KGZ Celje, 
Ljubljana, Nova Gorica, Novo mesto in Ptuj)  
 

 
Namen 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. 
Do 15. decembra 2017 bo izvedenih 8 usposabljanj na področju reje drobnice. Podrobnejši 
seznam lokacij in terminov izobraževanj na posameznem KGZ je prikazan v nadaljevanju. 
 

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).  KMG mora biti vključen v ukrep DŽ iz PRP 2014–2020. 
 
Vsebina usposabljanj 

1. Pašništvo 
2. Ravnanje z drobnico (posebnosti pri paši ovc in koz) 
3. Etologija (obnašanje ovc in koz, drobnici prilagojeni načini reje) 
4. Preventiva in zdravstveno varstvo drobnice 

 
Vsebina usposabljanj za leto 2017 je določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano.  
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Vabljenje na usposabljanja  
 
Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep DŽ, bo s strani svojega KGZ prejel vabilo 
na točno določeno usposabljanje. Če vam v naprej določen termin ali lokacija ne 
bi ustrezala, se lahko na vašem KGZ predhodno dogovorite za zamenjavo.  
Prijava na usposabljanja ni potrebna. 
 
Na usposabljanje obvezno prinesite številko KMG-MID in osebni dokument, ker 
bo vaša udeležba na usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco 
izobraževanja kmetijskih gospodarstev. 
 
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 RS za obdobje 2014–2020 v letu 2017, se vam v primeru, da ne 
opravite usposabljanja v obsegu najmanj štirih pedagoških ur letno, znesek plačila za ukrep 
dobrobit živali zmanjša za 20 – 40 %.     

 
 
 

Seznam lokacij in terminov rednih usposabljanj za 
upravičence, vključene v Ukrep dobrobit živali na 
področju reje drobnice za leto 2017   
 
 
 

Kmetijsko gozdarski zavod Celje 
 

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)   
 

Datum Lokacija Ura 
07.12.2017 Celje – Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000  Celje 9.00 
13.12.2017 Ljubno-Kulturni dom Ljubno ob Savinji, Foršt 6, 3333 Ljubno ob Savinji 9.00 
 

Dodatne informacije dobite na telefonu: 03/734 08 74 
 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana 
 

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin) 
 

Datum Lokacija Ura 
30.11.2017 Zadvor – Dobrunje - Zadružni dom, Cesta II. Grupe odredov 43, 1261 Lj- 

Dobrunje  
9.00 

 

Dodatne informacije dobite na telefonu: 01/542 97 72 
 

 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica 
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(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin) 
 

Datum Lokacija Ura 
11.12.2017 Pivka - Krpanov dom Pivka, Prečna 1, 6257 Pivka 16.00 
13.12.2017 Bovec - Kulturni dom Bovec, Ledina 8, 5230 Bovec 10.00 
 

Dodatne informacije dobite na telefonu: 05/335 12 12, 05/335 12 08 
 
 
Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto 
 

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin) 
 

Datum Lokacija Ura 
01.12.2017 Krško - Sejna soba A, Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško 10.00 

07.12.2017 
Črnomelj -  Konferenčna dvorana Obrtne zbornice Črnomelj, Ul.21.oktobra 10, 
8340 Črnomelj 

10.00 

 

Dodatne informacije dobite na telefonu: 07 373 05 70 ali na izpostavi Kmetijske 
svetovalne službe 
 
 
 

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj 
 

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin) 
 

Datum Lokacija Ura 
15.11.2017 Ptuj - dvorna KGZS Zavod Ptuj Ormoška cesta 28, Ptuj  9.00 
 

Dodatne informacije dobite na telefonu: 02 749 36 10 
 
 
 
 
 
 
 

 


