
 

 

 

 
 
 
 

Program 1. letnega seminarja Društva za kakovost 
mleka in zdravje vimena 
 
SREDA,  26. 1. 2022 
Delavnica na kmetiji Leber- Vračko (http://leber-vracko.si/mleko/) 
 
Mastitis je v teoriji eno najpreprostejših obolenj krav molznic. Kljub temu je v praksi 
pogosto težko izboljšati stanje zdravja vimena na kmetiji.  
V interaktivni delavnici bomo na osnovi podatkov, ogleda in rezultatov kmetije Leber- 
Vračko osvojili 4 ključne korake za izboljšanje zdravja vimena na kmetiji.  
 
9.00- 12.00 
 
Kosilo 
 
13.00 – 14.00 
 
Delavnica bo potekala v treh skupinah po  7 udeležencev. Delavnice vodi dr. Sofie Piepers* 
(MEX, UGent).   
 
 
ČETRTEK, 27. 1. 2022 
SEMINAR:  
 
9:30- 9.45   Pozdrav in uvod, Črtomir Praprotnik, predsednik Društva  
9:45 - 10. 45   Mastitis in zdravje vimena telic, dr. Sofie Piepers, MEX, U-Ghent 
 
ODMOR 
 
11.00 - 11:30:  Zdravje vimena prvesnic v slovenskih čredah: pregled ( dr. Janez 

Jeretina, KIS).  
 
11.30- 12:30   (Selektivno) presuševanje krav  (dr. Sofie Piepers) 
 
KOSILO 
 
13.30- 14.00  (Selektivno) presuševanje krav v Sloveniji, kje smo, kaj priporočamo 

(prof. dr. Andrej Pengov, dr. Janez Jeretina (priprava podatkov), 
razprava 

 
 



 
 
 
 
 
 
14:00 - 15:00  Pregled in komentar delavnice prejšnjega dne: pristop h kmetiji in 

priporočila 
 
15:00 - 15:30:  Razprava 
 
 
Lokacija seminarja: Turistična kmetija Goričan, Gabernik 78, 2314 Zgornja Polskava 

 
KOTIZACIJA:  
 
Delavnica: 30 € za člane društva, 60 € za ostale (ki s plačilom in izpolnjeno pristopno 
izjavo lahko postanejo tudi člani društva) 
 
Seminar: 20 € za člane društva in 50 € za nečlane društva (ki s plačilom in izpolnjeno 
pristopno izjavo lahko postanejo tudi člani društva) 
 
Prosimo, da prijave pošljete na drustvo@slomleko.si ali pokličete na 031 659 804 (Črtomir 
Praprotnik).  
 
Kotizacijo in članarino plačajte na: TRR.: SI56191505015125457, Deželna banka Slovenije 
d.d., pripišite svoje ime in priimek, koda namena: OTHR, referenca: NRC. 
Za včlanitev v društvo izpolnite tudi pristopno izjavo, ki jo najdete na dnu tega dokumenta 
ali tule https://bit.ly/3A1uAyd.  
 
Število udeležencev na delavnici je omejeno na 21, na seminarju pa na 80 udeležencev. 
Prijave so po sistemu: prvi plača- prvi melje. 
 
Na delavnici in seminarju bomo upoštevali veljavne pogoje PCT.  
 
*Predstavitev predavateljice in voditeljice delavnic dr. Sofie Piepers:  
Sofie Piepers je diplomirala leta 2005 na Veterinarski fakulteti v Gentu. Takoj po diplomi se je 
posvetila mastitisu v ekipi M-team UGent. Dela kot raziskovalka, poučuje na univerzi in sodeluje 
pri usposabljanju veterinarjev na področju zdravja mlečne žleze.  Svoje strokovno in praktično 
znanje strastno deli s svojimi študenti, veterinarji, svetovalci in rejci.  
Sofie je doktorirala na temo mastitisa pri telicah. Še vedno koordinira raziskovalne projekte, 
aktivno je vključena v svetovanje rejcem in ima ogromno izkušenj z interaktivnim usposabljanjem 
veterinarjev, kmetov in študentov veterine pri obvladovanju mastitisa. Od leta 2009 do 2011 je 
koordinirala pilotni projekt Zdravje vimena: prvi korak k boljšemu zdravju vimena in kakovosti 
mleka v Flandriji v Belgiji, ki ga je financirata flamska vlada in Evropska unija. Leta 2011 je nekaj 
mesecev delala v službi za kakovost in prirejo mleka na univerzi Cornell v ZDA. Je tudi sourednica 
revije M². 
 
 
 



 

 

PRISTOPNA IZJAVA  
 

Ime: ……………………………………….. Priimek:  ................ ……………………………………………………….. 
 
Naslov: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Poštna številka:  .....................................................  Kraj: …………………………………………………… 
 
Datum rojstva:  ................................  Kraj rojstva:  ..................................................................... … 
 
Telefon: ……………………………………………………….. GSM: …………………………………………………… 
 
Elektronski naslov: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Prosimo označite:  
□ govedorejec □ kozjerejec □ ovčerejec □ veterinar □ svetovalec □ mlečno predelovalna ind.  
□ drugo (prosimo dopišite)  ______________ 
 
S podpisom izjavljam, da želim postati član Slovenskega društva za kakovost mleka in zdravje vimena (v 
nadaljevanju Društvo) in da bom spoštoval določila statuta, ostale akte in pravila tega društva. Zavzemal se 
bom za uresničevanje programa in ciljev Društva.  

 
 
Društvu dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov za potrebe delovanja Društva, 
pri čemer je Društvo dolžno ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in 
Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Ob tem izjavljam, da so mi v celoti poznani namen in pravna 
podlaga obdelave mojih osebnih podatkov s strani društva in se s takšno obdelavo strinjam.  
 
 
 
Datum:  _____________________  Podpis: ____________________ 
 
 
 
V DRUŠTVO se včlanite tako, da podpišete pristopno izjavo, se strinjate s statutom društva ter plačate 
članarino. Članarino plačate za koledarsko leto ne glede na datum vstopa v DRUŠTVO. 
Letna članarina Slovenskega društva za kakovost mleka in zdravje vimena je 30 €. Članarino prosim 
poravnajte na TRR.: SI56191505015125457, Deželna banka Slovenije d.d., pripišite svoje ime in priimek, 
koda namena: OTHR, referenca: NRC.  
Podpisano pristopno izjavo lahko pošljete po e-pošti (drustvo@slomleko.si) ali z navadno pošto na naslov 
Društva. Statut društva najdete na internetni strani www.slomleko.si.  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INFORMACIJE O OBDELOVANJU OSEBNIH PODATKOV 

Slovensko društvo za kakovost mleka in zdravje vimena bodočemu članu skladno z določili Splošne uredbe 
o varstvu podatkov posreduje naslednje informacije: 
 

1.) Identiteta in kontaktni podatki društva (upravljalca osebnih podatkov): 
Slovensko društvo za kakovost mleka in zdravje vimena 
Gerbičeva ulica 60 
1000 Ljubljana, Slovenija 
e-pošta:  
telefon: 031 659 804 
 

2.) Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov: 
Črtomir Praprotnik  
e-pošta: crtomir.praprotnik@gmail.com 
GSM: 031 659 804  
 

3.) Namen obdelovanja osebnih podatkov: 
Društvo obdeluje osebne podatke svojih članov na podlagi njihove izrecne privolitve, z namenom 
zagotavljanja normalnega delovanja društva, predvsem pa z namenom ugotavljanja izpolnjevanja pogojev 
za članstvo v društvu, informiranja svojih članov o vseh zadevah pomembnih za delovanje društva ter o 
dogodkih povezanih z društvom. 
 

4.) Uporabniki osebnih podatkov: 
Osebne podatke, pridobljene od članov društva uporabljajo organi in telesa društva za namen nemotenega 
delovanja znotraj društva. 
 

5.) Obdobje hrambe osebnih podatkov: 
Društvo bo osebne podatke svojih članov hranilo ves čas njihovega članstva v društvu. Po prenehanju 
članstva se ti podatki, razen na željo člana, ne brišejo, uporabljajo pa se zgolj  za potrebe statističnih 
obdelav. 
 

6.) Pravice članov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov: 
Člani društva imajo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov naslednje pravice: 

- pravico, da od društva zahtevajo dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih 
podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov; 

- pravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov in pravico do prenosljivosti osebnih podatkov; ter 
- pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. 

 
7.) Posredovanje osebnih podatkov kot pogoj za včlanitev v društvo 

Posredovanje osebnih podatkov, kot izhajajo iz pristopne izjave, je pogoj za včlanitev v Društvo. V kolikor 
bodoči član navedenih podatkov ne posreduje društvu, slednji ne more postati član Društva. 
 


