
  
 

 

 

 

Stran 1 od 3 
 
 

Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana 

tel.: (01) 513 66 00, fax: (01) 513 66 50 

E-pošta: kgzs@kgzs.si 

 

Ljubljana, 9. 11. 2022 
 
 
 
 

OBVEZNA USPOSABLJANJA ZA POTREBE 
IZVAJANJA UKREPA DOBROBIT ŽIVALI IZ 

PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014–2020 ZA LETO 

2022 ZA OPERACIJO DŽ – DROBNICA 
 
 
 
 

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. 
 
V LETU 2022 JE POTREBNO USPOSABLJANJE OPRAVITI DO 15. 12. 2022! 
 
Zato vas vabimo, da se udeležite obveznega brezplačnega usposabljanja za 
leto 2022 za potrebe izvajanja ukrepa DŽ. Podrobnejši seznam lokacij in 
terminov klasičnih usposabljanj ter terminov spletnih usposabljanj je 
prikazan v nadaljevanju. 
 
V letu 2022 bo vsa usposabljanja za operacijo DŽ – drobnica izvedel Kmetijsko gozdarski 
zavod Celje. Do 15. decembra 2022 bodo izvedena 3 usposabljanja, od tega eno v obliki 
klasičnega predavanja na lokaciji v Ljubljani in dve v obliki spletnih usposabljanj (na daljavo).  
 
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 s strani KGZ Celje prejel pisno 
vabilo na usposabljanje. Za udeležbo na izbranem terminu klasičnega ali 
spletnega usposabljanja je obvezna predhodna prijava! Število udeležencev na 
posameznem terminu je omejeno, zato je prijava možna le do zapolnitve mest.  
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Udeleženci klasičnih usposabljanj 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. 
 
Udeleženci spletnih usposabljanj morate KMG-MID številko navesti že ob prijavi na 
usposabljanje. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah morate potrdilo delodajalca o 
zaposlitvi posredovati po e-pošti na KGZ Celje. 
 
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 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 (15 min); 
2. možnosti uporabe digitalizacije pri paši drobnice v Sloveniji (nadzor z droni, nevidne 

ograje...) (45 min); 
3. preprečevanje inbridinga in vpliv inbridinga na dobrobit drobnice(30 min); 
4. problematika parazitov pri drobnici in smiselnost dvakratne izvedbe koprološke 

analize – spomladi pred začetkom paše in jeseni po zaključku paše (30 min); 
5. načrtovanje hleva za drobnico – normativi za namestitev drobnice glede na etologijo 

in možnosti digitalizacije postopkov pri reji drobnice (30 min); 
6. izvajanje višjih standardov dobrobiti živali kot priložnost za vključitev v sheme izbrane 

kakovosti (30 min). 
 
Vsebina usposabljanj za leto 2022 je določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano.  
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Seznam lokacij in terminov usposabljanj za 
upravičence, vključene v ukrep dobrobit živali na 
področju reje drobnice za leto 2022 
 
 
Usposabljanja bo izvedel Kmetijsko gozdarski zavod Celje 
 
 

Klasično usposabljanje: 
 

Datum Lokacija Ura 
7.12.2022 Ljubljana – Velika dvorana KGZS, Gospodinjska ulica 6, 1000 

Ljubljana 
9:00 

 
Način prijave upravičencev Upravičenci se na usposabljanja naročite na spletni aplikaciji 
https://forms.gle/qMZddJeDTyXHxsWR6 ali po telefonu 030 362 409 (Ana Knez) oz. preko e-
pošte na ana.knez@ce.kgzs.si, do zasedbe prostih mest. 
 
 
Spletni usposabljanji: 
 

Datum Ura 
24.11.2022 9:00 
  1.12.2022 15:00 

 
Način prijave upravičencev  
Upravičenci se na usposabljanja naročite na spletni aplikaciji 
https://forms.gle/qMZddJeDTyXHxsWR6 ali po telefonu 030 362 409 (Ana Knez) oz. preko e-
pošte na ana.knez@ce.kgzs.si, do zasedbe prostih mest. 
 
Kontakt za dodatne informacije: po telefonu 031 343 921 (Marjeta Ženko) oz. preko e-
pošte na marjeta.zenko@ce.kgzs.si 
 


