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                                                                                                                                             Datum: 08.11. 2022 

 

 

VABILO 

Spoštovani, 
 
vsak, ki se je vključil v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 
2014-2020 (ukrep DŽ), se mora vsako leto trajanja obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega 
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 govedoreje, ki bo izvedeno na klasičen način v dvorani oz. v obliki 
usposabljanj na daljavo preko spleta. 
 
Za udeležbo na izbranem terminu usposabljanja je OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA, KI MORA 
BITI OPRAVLJENA VSAJ 3 DNI PRED USPOSABLJANJEM. 
 
Termin usposabljanja na KGZ Zavodu Murska Sobota za ukrep DŽ na področju govedoreje je 
naslednji:  
 
Termin klasičnega usposabljanja: 

Datum Lokacija Ura 

25.11.2022 Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota – sejna dvorana KGZS Zavoda 
Murska Sobota 9.00 

 
Način prijave upravičencev na klasično usposabljanje: prijava pri kmetijskem svetovalcu/svetovalki 
od 8.00 do 10.00 od ponedeljka do torka od 07.11. 2022 do 15.11. 2022: 
 
Kontaktne številke za prijavo na usposabljanje - telefoni za prijavo: 
Gornja Radgona 02 5651055 
Križevci pri Ljutomeru 02 5849860 
Lendava 02 5751935 
Turnišče 02 5721250 
Beltinci 02 5421504 
Cankova 02 5401351 
Gornji Petrovci 02 5569115 
Murska Sobota 02 5391421 
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ali 

 

Prijava upravičencev na spletno usposabljanje na tel. št.: 031-703-604 (Janez Lebar) 
                                                                                  031-783-437 (Jernej Pečnik - tehnična pomoč) 
 

Spletno usposabljanje: 
 

Datum Ura 
24.11.2022 13.00 

 
 
Način prijave upravičencev: Na usposabljanje se prijavite na spletni strani www.kgzs-ms.si pod 
zavihkom NUJNA OBVESTILA ali preko ZOOM registracijske povezave  
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN__766yQnpQZOwfeCq8BRYyA 
 
Kontakt za dodatne informacije: Janez Lebar 031-703-604 (klasično usposabljanje), ali Jernej 
Pečnik 031-783-437 (spletno usposabljanje tehnična pomoč) 
 
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 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: janez.lebar@kgzs-ms.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 govedoreje za leto 2022. 

 

Vljudno vabljeni!      
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PROGRAM USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DŽ NA PODROČJU 
GOVEDOREJE , ZA LETO 2022 
 

Trajanje Naslov predavanja Predavatelj/-ica 

15 min 
Informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit 
živali Janez Lebar 

   

30 min 
Etologija - poznavanje kako govedo dojema svoje 
okolje, kaj ga na primer plaši in kako se odziva na 
rejčevo vedenje 

Marjan Špur 

   

45 min 
 

Paša goveda z vidika pridelave kakovostne osnovne 
krmne, optimiranja obrokov za posamezne kategorije 
goveda in vpliv na zniževanje izpustov TPG in 
predstavitev možnosti za izvedbo molže na pašniku 

Janez Lebar 

   
15 min Odmor  
   

30 min Problematika zdravja mlečne žleze Mag. Aleš Horvat 

   
30 min  
 

Preprečevanje vročinskega stresa živali v hlevu, na 
pašniku in pri transportu živali Janez Lebar 

     

30 min  
 

Uvajanje avtomatiziranega načina krmljenja in 
ugotavljanje plodnosti, kar vpliva na izboljšanje 
ekonomičnosti reje  

Marjan Špur 
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