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Jamnikarjeva 101 
1000 Ljubljana 
 
 
Telefon: 01 3203918 (Irena Ule) ali 01 3203920 (Stanka Pavlin), (številka na kateri udeleženec lahko 
dobi konkretne informacije o usposabljanju) 
E-pošta irena.ule@bf.uni-lj.si  
Splet: https://forms.gle/KU3ntzyXq9RjTHba8  (samo za spletno usposabljanje) 
    
Datum: 29.10.2021 

 
 

 
Spoštovani,  

 
vsak, ki se je vključil v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 
obdobje 2014-2020 (ukrep DŽ na področju prašičereje), 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. 
Zato vas vabimo, da se udeležite obveznega brezplačnega usposabljanja za leto 2021 za potrebe 
izvajanja ukrepa DŽ. Usposabljanje bo izvedeno v obliki predavanj. Usposabljanje bomo izvedli v štirih 
terminih na različnih lokacijah.  

dne s pričetkom ob v prostorih 
16.11.2021 9.30 Kulturna dvorana Križevci pri Ljutomeru 
23.11.2021 9.30 Mestna hiša Brežice (Cesta prvih borcev 22) 
25.11.2021 13.30 Kulturno in upravno središče Sveti Jurij ob Ščavnici 

7.12.2021 9.30 Krajevna skupnost, Puconci 80, 9201 Puconci 
Želimo si, da se udeležite predavanj v živo na eni izmed lokacij, lahko se udeležite  tudi spletnega 
usposabljanja, ki bo izvedeno v terminih: 25.11.2021 in 7.12.2021. 
V primeru, da se boste udeležili spletnega usposabljanja, morate predhodno izpolniti e-prijavnico, ki je 
dostopna na https://forms.gle/KU3ntzyXq9RjTHba8. Vse informacije v zvezi s potekom / izvedbo 
spletnega  usposabljanja so dostopne na: irena.ule@bf.uni-lj.si. 
Obvezna je prijava na usposabljanje z navedbo lokacije. 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. Za udeležbo je potrebno upoštevati NIJZ priporočila. Trenutno je to pogoj PCT 
(preboleli, cepljeni, testirani). Za vstop potrebujete COVID potrdilo! 

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 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. 
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    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 2021 (Uradni list RS, št. 3/21 z 
vsemi spremembami) se vam v primeru, da ne opravite tega usposabljanja,    znesek plačila za ukrep 
dobrobit živali zmanjša. 

 
Priloženo vam pošiljamo program usposabljanja za potrebe ukrepa DŽ za leto 2021.  

Vljudno vabljeni! 

Žig Ime in priimek ter podpis 
odgovorne osebe izvajalca 

 Doc. dr. Špela Malovrh 
 
 
 

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DŽ (za prašičerejo) ZA LETO 2021 
 

16.11.2021         9.30    Kulturna dvorana Križevci pri Ljutomeru 
23.11.2021         9.30 Mestna hiša Brežice (Cesta prvih borcev 22) 
25.11.2021       13.30 Kulturno in upravno središče Sveti Jurij ob Ščavnici 

7.12.2021         9.30 Krajevna skupnost, Puconci 80, 9201 Puconci 
 
Dopoldanski 
termin 

Popoldanski 
termin 

Naslov predavanja Predavatelj/-ica  

9.00 - 9.30 13.00 - 13.30 Zbiranje in prijava upravičencev 

9.30 - 9.45 13.30 - 13.45 
Informiranje upravičencev o 
izvajanju ukrepa 

asist. Anita Ule,  
prof. dr. Milena Kovač, 
doc. dr. Špela Malovrh 

9.45 - 10.25 13.45 - 14.25 

Predstavitev analize dejavnikov 
tveganja za pojav grizenja repov pri 
prašičih pitancih in predstavitev 
vprašalnika za analizo tveganja 

doc. dr. Špela Malovrh,  
prof. dr. Milena Kovač,  
asist. Anita Ule 

10.25-10.45 14.25-14.45 
Veterinarska oskrba prašičev po 
izbruhu pojava grizenja repov 

izr. prof. dr. Marina Štukelj, 
asist. dr. Irena Golinar Oven, 
asist. Jan Plut 

10.45 - 11.15 14.45 - 15.15 
Afriška prašičja kuga in preventivni 
ukrepi  

izr. prof. dr. Marina Štukelj, 
asist. dr. Irena Golinar Oven, 
asist. Jan Plut 

11.15-11.45 15.15-15.45 Odmor  

11.45 - 12.00 15.45 - 16.00 
Ključne točke tveganja biovarnosti 
v reji 

doc. dr. Špela Malovrh,  
prof. dr. Milena Kovač 

12.00 - 12.30 16.00 – 16.30 
Alternativne možnosti uhlevitve 
plemenskih svinj 

asist. Anita Ule,  
prof. dr. Milena Kovač,  
doc. dr. Špela Malovrh 

12.30 – 13.00 16.30 – 17.00 
Infrastrukturne naložbe za 
povečanje dobrobiti živali s 
poudarkom na digitalizaciji 

asist. Anita Ule,  
prof. dr. Milena Kovač,  
doc. dr. Špela Malovrh 

13.00 – 13.30 17.00 – 17.30 
Razprava  

V sklopu predavanj in odmora 

Praktični prikazi 
 Biovarnostni ukrepi 
 Možnosti obogatitve okolja 
 Zgodnje prepoznavanje grizenja repov z opazovanjem prašičev 

 


