Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana

Datum: 27.10.2017
VABILO
Spoštovani,
vsi, ki ste se vključil v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014‐2020, na področju prašičereje (ukrep DŽ, na področju prašičereje), se morate za ta ukrep udeležiti
rednega 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 prašičereje.
Vabimo vas, da se udeležite brezplačnega usposabljanja za leto 2017 za potrebe izvajanja ukrepa DŽ.
Usposabljanje bomo izvedli v štirih terminih na različnih lokacijah.
Kraj

Datum

Ura

Kraj Izobraževanja

Cerkvenjak
Domžale
Križevci pri Ljutomeru
Brežice

16.11.2017
21.11.2017
28.11.2017
5.12.2017

9.30
10.30
9.30
9.30

Gostišče pri Antonu (Cerkvenjak 28)
UL, Biotehniška fakulteta (Groblje 3, Domžale)
Kulturna Dvorana, Križevci pri Ljutomeru
Mestna hiša Brežice (Cesta prvih borcev 22)

Obvezna je prijava na usposabljanje, kjer navedete lokacijo. V primeru prevelikega števila prijav na izbrani
lokaciji, bodo lahko zadnji prijavljeni preusmerjeni na drugo lokacijo. Prijave sprejemamo na el. naslov:
irena.ule@bf.uni‐lj.si ali na tel. številki 01 3203918 (Irena Ule) ali 01 3203920 (Stanka Pavlin) do najkasneje
tri dni pred izbranim terminom izobraževanja. Po telefonu se lahko prijavite od ponedeljka do petka od
8.00 do 14.00 ure.
Na usposabljanje obvezno prinesite osebni dokument in 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.
Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja. Tudi izpolnitev
ankete je pogoj, na podlagi katerega vam bo priznana udeležba na usposabljanju.
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 2017 (Uradni list RS, št. 84/16 in 86/16 – popr.)
se vam v primeru, da ne opravite usposabljanja v obsegu najmanj štirih ur letno, znesek plačila za ukrep
dobrobit živali zmanjša.
Priloženo vam pošiljamo program usposabljanja za potrebe ukrepa DŽ za leto 2017.
Vljudno vabljeni!

Žig

prof. dr. Miha Humar
dekan

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DŽ ZA LETO 2015
Ura
9.00‐9.30
9.30‐10.00

Predavatelj/‐ica

10.00 ‐10.30

Naslov predavanja
Zbiranje udeležencev
Poznavanje in izvajanje minimalnih standardov
in ukrepov DŽ pri rejcih
Obnašanje in potrebe prašičev

10.30‐11.00

Biovarnost in ureditev hleva

Prof. dr. Milena Kovač

11.00‐11.30

Ravnanje s prašiči

Doc. dr. Špela Malovrh

11.30‐12.00
12.00‐12.15

Odmor
Ukrep za preprečevanje grizenja repkov in
drugih vedenjskih motenj

Doc. dr. Špela Malovrh

12.15‐12.30

Predstavitev trendov v Evropi in iskanje
alternativ za kirurško kastracijo
Preventiva in zdravstveno varstvo prašičev

12.30‐13.00
13.00‐13.30

Janja Urankar
Doc. dr. Dušanka Jordan

Asist. Jan Plut
Asist. dr. Irena Golinar Oven

Praktični prikazi
 Biovarnostni ukrepi
 Možnosti obogatitve okolja
 Opazovanje prašičev in prepoznavanje
njihove govorice telesa
 Kastracija pujskov

13.30‐14.00 Razprava
 Izobraževanje 21.11.2017 se prične ob 10.30 in temu sledi zamik izvajanja za eno uro.

