Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 513 66 00, fax: (01) 513 66 50
E-pošta: kgzs@kgzs.si

Ljubljana, 3.12.2018

Obvezna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa
dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za
obdobje 2014–2020,
na področju PRAŠIČEREJE, za leto 2018

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.

ZA LETO 2018 JE POTREBNO USPOSABLJANJE OPRAVITI DO 25. 2. 2019!
Usposabljanja bodo izvedena na treh Kmetijsko gozdarskih zavodih (KGZ Murska
Sobota, Ptuj in Novo Mesto)

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. Do 25. februarja bodo izvedena 4
usposabljanja na področju prašičereje. 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 vpisana v register kmetijskih gospodarstev (RKG).
KMG mora biti vključen v ukrep DŽ iz PRP 2014-2020.
Vsebina usposabljanj
1.
2.
3.
4.

Informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali
Ravnanje s prašiči
Dobro počutje prašičev in produktivnost
Vzpostavitev in vzdrževanje zdravstvenega stanja v plemenski čredi ter pri
tekačih in pitancih
5. Predstavitev dobrih praks v Sloveniji

Vsebina usposabljanj za leto 2018 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 usposabljanje ni potrebna.
Na usposabljanje obvezno prinesite številko KMG-MID in osebni
dokument, 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.
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 2018 (Uradni
list RS, št. 19/18) se vam v primeru, da ne opravite tega usposabljanja, znesek plačila za
ukrep dobrobit živali zmanjša.

Seznam lokacij in terminov rednih usposabljanj za
upravičence, vključene v Ukrep dobrobit živali na
področju prašičereje za leto 2018
Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)
Datum
16.1.2019
30.1.2019

Lokacija
Murska Sobota – Predavalnica KGZS – Zavod MS, Štefana Kovača 40, 9000
Murska Sobota
Križevci pri Ljutomeru – Kulturna dvorana, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242
Križevci pri Ljutomeru

Ura
9:00
9:00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 02/539 14 10 ali 02/539 14 18
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Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)
Datum
8.1.2019

Lokacija
Ptuj – Dvorana KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

Ura
9.00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 03/ 168 88 44

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)
Datum
23.1.2019

Lokacija
Brežice – Predavalnica, Mestna hiša Brežice, Cesta prvih borcev 22, 8250 Brežice

Ura
10:00

Dodatne informacije dobite na telefonu: 07/373 05 70
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