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OBVESTILO in POVABILO 

 

 MEDNARODNO strokovno usposabljanje 
na temo »KOREKCIJA PARKLJEV« 

 

Priznana rejska organizacija Društvo rejcev govedi črno-bele pasme bo 
letos prvič organiziralo strokovno usposabljanje s praktičnim prikazom 
na temo »KOREKCIJA PARKLJEV«, ki jo bo izvedel mednarodno priznani 
strokovnjak,  go. Robert Pesenhofer (veterinar) iz Avstrije.  
   
To strokovno usposabljanje bo potekalo v dveh terminih in sicer: 
1) V petek  21. januarja in v soboto 22. januarja 2022 za skupino 
udeležencev v okolici Domžal 
2) V sredo 2. februarja in v četrtek 3. februarja 2022 za skupino 
udeležencev v okolici Maribora 
 
Izobraževanje bo potekalo v dopoldanskem delu v predavalnici 
(teoretični del), v popoldanskem delu pa na kmetiji s praktičnim delom 
korekcije parkljev (zaklanih in živih živali). Število tečajnikov je omejeno. 
Za prevod na tem izobraževanju bo poskrbela gospa Marta Ročnik! 
 
Vsebina tečaja: 

 Anatomija parkljev 
 Drža govedi in šepavost 
 Varnost pri korekciji parkljev 
 5 korakov funkcionalne nege parkljev po holandski metodi 
 Bolezni parkljev 



 Razbremenitvena pomoč in protokoli (zapisovanja obolenj pri 
posamezni kravi) 

 
To izobraževanje toplo priporočamo vsem rejcem in drugim sodelavcem, 
ki se ukvarjate s korekcijo parkljev bodisi v lastni čredi ali v drugih čredah 
govedi. 
 
Cena tega izobraževanja znaša 280 Euro (z DDV). 
 
Prijave zbiramo na sedežu društva do 19. januarja 2022 oz. do zasedbe 
mest!  
Prijavite se lahko po elektronski pošti ali po telefonu. 
 

VLJUDNO VABLJENI! 
 
 
Še nekaj besed o mednarodno priznanem strokovnjaku g. Robertu Pesenhoferju:  
Robert Pesenhofer (Avstrija) je eden najboljših strokovnjakov za strokovno korekcijo 
parkljev v Evropi. Kot veterinar – strokovnjak za korekcijo parkljev pri govedu, delo 
opravlja že 27 let. Po kmetijski šoli je študiral na Veterinarski fakulteti na Dunaju, smer 
nega in korekcija parkljev. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami in znanjem je delo vedno 
dopolnjeval z dodatnimi izobraževanji, ter v tem času tudi razvil stojnice za korekcijo 
parkljev, ki jih sedaj prodaja njegov poslovni partner. Skozi delo je sooblikoval tudi 
računalniški  program za vodenje zapiskov o korekciji parkljev in vodenju evidenc 
prisotnosti bolezni ter poškodb parkljev, ki ga danes uporablja veliko kolegov, ki izvajajo 
korekcijo parkljev v Avstriji. Danes svojo  profesionalno  znanje podaja naprej skozi 
izobraževanja, ki jih izvaja po celotni Avstriji in tudi širše po Evropi. Prav je, da se tej 
družini pridruži tudi Slovenija.  
 
Tečaji in strokovna izobraževanja so namenjena: 

- rejcem, ki se želijo seznaniti s pravilno nego in korekcijo parkljev in svojega 
eksperta za korekcijo že imajo, ter želijo le-to  znanje izboljšati 

- rejcem, ki korekcijo pri svojih živalih izvajajo sami 
- obrezovalcem, ki želijo svoje delo nadgraditi in ga dodatno izpopolniti 
- študentom / bodočim prevzemnikom kmetij, ki jih to delo zanima 

 
Njegov posnetek je dosegljiv na tej strani: 
https://www.youtube.com/watch?v=9CTe9nbUbbQ 
Njegova spletna stran: 
http://www.klauenpflege-pesenhofer.at/ 
Na tej strani so predstavljene stojnice, ki jih je skozi dolgoletno delo razvil: 
http://www.weiss-pesenhofer.at/ 


