
 

 

 

 

 

 

Spoštovani!  

 
Slovensko društvo za kakovost mleka in zdravje vimena organizira dva webinarja na temo 
mastitisa za rejce drobnice. 
K sodelovanju smo povabili strokovnjakinjo za drobnico iz podjetja Hipra, Španija, 
Tanio Perálvarez Puerta, dr. vet. med. in prof. dr. Andreja Pengova. 
Vključili bomo tudi prispevek rejca dr. vet. med. Nejca Višnarja s predstavitvijo njegovih 
izkušenj.   
Organizirana bosta dva webinarja, in sicer:  
 
1. WEBINAR: četrtek, 1. december 2022 ob 19.00:  

Kaj pa mastitis pri drobnici? Glavne značilnosti obolenja (Tania Peralvarez Puerta, dr. 
vet. med.) 
 
Rezultati bakterioloških raziskav pri drobnici V Sloveniji ( Prof. dr. Andrej Pengov)  
 
Povezava do webinarj:  
https://hipra.webex.com/hipra/j.php?MTID=m5a514b570f42694a0f50fbc0aa2c0404 
 
2. WEBINAR: četrtek, 15. december 2022 ob 19.00:  

Nadzor nad mastitisom pri drobnici. Katere so ključne točke nadzora? (Tania Peralvarez 
Puerta, dr. vet. med. ) 
 
Primer in preventivni ukrepi v praksi. (Nejc Višnar, dr. vet. med., lastnik tropa koz) 
 
Povezava do webinarja:  
https://hipra.webex.com/hipra/j.php?MTID=m4a183a74ed15419b4f5b4b8d567f61ed  
 
 
Prepričani smo, da vam bodo webinarji omogočili boljši vpogled v dogajanje v vašem 
tropu ter vam pomagali izboljšati kakovost vaših mlečnih izdelkov.  
 
Prosimo, da prijave pošljete na drustvo@slomleko.si ali pokličete na 031 659 804 (Črtomir 
Praprotnik) ali na 041 227 455 (doc. dr. Mojca Simčič).  
 
 
 



 

 

 
Predstavitev predavateljev: 
Tania Perálvarez Puerta, DVM, MSc – Globalni produktni vodja za drobnico 
Tanja je diplomirala iz veterinarske medicine (2014) in zaključila magisterij s področja Enega 
zdravja (2017) na Avtonomni univerzi v Barceloni (Španija). Po letih dela na terenu je 
specialistka za zdravje in proizvodnost drobnice. Trenutno dela v podjetju Hipra kot globalni 
produktni vodja za drobnico, s ciljem, da preventivo postavi v središče obravnave reševanja 
zdravstvenih težav živali. 
 
Prof. dr. Andrej Pengov (ki ga verjetno večina pozna) je profesor na Veterinarski fakulteti 
Univerze v Ljubljani, kjer predava na Inštitutu za mikrobiologijo in parazitologijo. Osrednja 
tema njegovega raziskovalnega dela je mastitis. Ukvarja se namreč z boleznimi mlečnih žlez 
domačih prežvekovalcev, pri čemer raziskuje, kako skrbeti za živali, da je mleko higiensko 
neoporečno in varno za uporabnike. Je avtor številnih znanstvenih člankov in monografij, tudi 
učbenikov in priročnikov za študentke in študente veterinarske medicine.  
 

KOTIZACIJA:  
Kotizacije ni. Vse rejce pa vabimo k včlanitvi v Društvo.   
 
Letno članarino 30 € lahko plačate na spodnji naslov.  
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 na povezavi: https://bit.ly/3A1uAyd.  
 
 
Lep pozdrav,  
Črtomir Praprotnik, dr. vet. med.  
 
Predsednik društva 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

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. 
 
 


