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Ljubljana, 14. januar 2020 
 
 
 
Zadeva:  Usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje na področju živinoreje 
 
 
 
Kmetijski inštitut Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Inštitut) bo v sodelovanju z zunanjimi 
soizvajalci v letu 2020 izvedel program usposabljanja in strokovnega izpopolnjevanja na 
področju živinoreje: 
- program usposabljanja s preizkusom znanja za izvajalce strokovnih nalog v živinoreji in  
- program usposabljanja s preizkusom znanja za izvajalce najzahtevnejših strokovnih nalog 
v živinoreji  
(v nadaljnjem besedilu program usposabljanja), v skladu z Zakonom o živinoreji (UL RS, št. 
18/02) (v nadaljnjem besedilu Zakon) in Pravilnikom o usposabljanju in strokovnem 
izpopolnjevanju na področju živinoreje (UL RS, št. 50/07) (v nadaljnjem besedilu Pravilnik 
o usposabljanju).  
 
 
Splošni podatki o programu usposabljanja (vrsta programa):  

A. Program usposabljanja s preizkusom znanja za izvajalce strokovnih nalog v 
živinoreji 

B. Program usposabljanja s preizkusom znanja za izvajalce najzahtevnejših strokovnih 
nalog v živinoreji 

 
 
Cilji programa:  
Usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje izvajalcev strokovnih nalog v živinoreji in 
izvajalcev najzahtevnejših strokovnih nalog v živinoreji se izvaja s ciljem nadgradnje, 
razširjanja in poglabljanja znanja s področja reje domačih živali in izvajanja rejskih 
programov, ter seznanitve z rezultati raziskovalnega in strokovnega dela.  
Program usposabljanja je sestavljen iz več predavanj, ki so prilagojena različnim 
uporabnikom: kontrolorjem, nadkontrolorjem, vodjem kontrolorjev, rodovničarjem, 
ocenjevalcem živali, selekcionerjem in drugim strokovnim delavcem, ki izvajajo naloge 
rejskega programa v govedoreji, prašičereji, reji drobnice, konjereji in čebelarstvu. 
 

Vsebina programov in gradiva bo objavljena na naših spletnih straneh (www.kis.si in 
www.govedo.si). Gradivo bo dostopno vsem udeležencem programa in si ga bodo lahko 
pravočasno natisnili. 

Pri obeh sklopih se udeleženci lahko odločijo ali bodo po končanem usposabljanju opravljali 
preizkus znanja ali ne.  
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Dosežena usposobljenost po zaključku usposabljanja:  
Po zaključku usposabljanja bodo udeleženci dosegli raven:  

A. Usposabljanja s preizkusom znanja za izvajalce strokovnih nalog v živinoreji za 
področja, katerih predavanj se bodo udeležili ali 
 
B. Usposabljanja s preizkusom znanja za izvajalce najzahtevnejših strokovnih nalog v 
živinoreji za področja, katerih predavanj se bodo udeležili. 

 
 
Obveznosti udeležencev:  
Udeleženec se mora udeležiti vsaj 6 ur predavanj in praktičnega usposabljanja za izvajalce 
strokovnih nalog v živinoreji oziroma vsaj 10 ur predavanj in praktičnega usposabljanja za 
izvajalce najzahtevnejših strokovnih nalog v živinoreji. 
 
 
Čas in kraj izvedbe programa usposabljanja:  
Usposabljanja s preizkusom znanja:  

 za izvajalce strokovnih nalog v živinoreji (kontrolorji, rodovničarji…) bo na dveh 
lokacijah:  

o 10. februarja 2020 na Kmetijskem inštitutu Slovenije (dvorana Paviljon 
2000) in  

o 11. februarja 2020 na Ptuju (v prostorih KGZS Ptuj).  
Obakrat s pričetkom ob 9 uri. Vsak udeleženec se usposabljanja udeleži na eni lokaciji. 

 za izvajalce najzahtevnejših strokovnih nalog v živinoreji (Vodje programov in 
enot, selekcionerji…) bo:  

o 13. in 14. februarja 2020 ob 9 uri na Kmetijskem inštitutu Slovenije. 
Usposabljanje za  vse udeležence traja 2 dni. 

 
Prijava:  

Prosimo, da poimensko prijavite udeležence iz vaše ustanove, ki se bodo udeležili 
usposabljanja do 7. februarja 2020 na naslov andreja.zabjek@kis.si. V spodnjo 
preglednico obvezno dopišite tudi nivo usposabljanja ter kdaj in kje se bo kateri udeležil 
usposabljanja. 

IME PRIIMEK DATUM ROJSTVA KRAJ ROJSTVA ORGANIZACIJA 
NIVO USPOSABLJANJA 
(osnovna / najzahtevnejša) 

DATUM 
PRISOTNOSTI 

KRAJ 
USPOSABLJANJA 

                

                

        

        

        

        

 
 
Posebnosti programa:  
Program je namenjen izvajalcem javnih služb strokovnih nalog v govedoreji, prašičereji, reji 
drobnice in čebelarstvu. Čas in kraj usposabljanja ter vsebine predavanj smo zato prilagodili 
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in uskladili z udeleženci. V programu je dan poudarek specialnim znanjem, ki jih morajo 
obvladovati posamezni izvajalci. V dogovoru z DPO je program prijavil Inštitut, pri izvedbi 
pa sodelujejo in pokrivajo stroške tudi druge DPO. Vključeni so predavatelji iz različnih 
DPO.  
 
 
Cena programa:  
Usposabljanja se bodo izvedla v okviru izvajanja strokovnih nalog v živinoreji, iz tega vira 
se bodo krili tudi stroški. Čas za pripravo in izvedbo predavanj ter pripadajoče materialne in 
potne stroške bodo posamezni predavatelji obračunali v okviru strokovnih nalog, ki jih 
izvajajo. Gradiva bodo razmnožile DPO iz katerih bodo prišli udeleženci. Stroške preizkusa 
znanja in izdaje potrdil v višini 20,00 EUR/udeleženca bo obračunal Inštitut.  
 
Cena programa na posameznega udeleženca iz organizacije, ki sodeluje pri izvedbi 
programa = 20,00 EUR/udeleženca. 
 
Cena programa na posameznega udeleženca iz organizacije, ki ne sodeluje pri izvedbi 
programa: 

- za izvajalce strokovnih nalog v živinoreji s stroškom preizkusa znanja = 130,00 
EUR/udeleženca, 

- za izvajalce najzahtevnejših strokovnih nalog v živinoreji s stroškom preizkusa 
znanja = 210,00 EUR/udeleženca. 

 
Vse cene so brez DDV. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kmetijski inštitut Slovenije 
 

Tomaž Perpar, univ. dipl. inž. zoot. 
 

 


