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V A B I L O  

  

  

Spoštovani!  

Prejemnik odločbe o pravici do sredstev iz naslova podukrepa »Pomoč za zagon dejavnosti 

za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020«, 

ki je postala pravnomočna v letih 2018, 2019 ali 2020 in ki je izbral razvojni cilj »10.1: 

Vključitev v podukrep Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja 

spretnosti«, pa se za namen izpolnitve razvojnega cilja mora udeležiti usposabljanja.  

Kot izbrani ponudnik na javnem naročilu vas vabimo, da se udeležite usposabljanja za 

namen izpolnjevanja razvojih ciljev podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.   

  

Usposabljanje se zaradi Covid-19 izvede na način, da po pošti prejmete celotno pisno 

gradivo z obvestilom o možnosti ogleda videoposnetka na spletnih straneh ter izpolnitvi 

spletne ankete.  

  

Video posnetke predavanj si lahko ogledate na spletni strani KGZS: 

https://www.kgzs.si/gospodarjenje/izobrazevanje/program-razvoja-podezelja/usposabljanje-

podukrep-6-1-2020. in na povezavi:  https://vimeo.com/user/37351218/folder/3171077 

V petek zjutraj, bodo na voljo vsi posnetki predavanj.  

Dostop do spletne ankete je na https://www.kgzs.si/gospodarjenje/izobrazevanje/program-

razvoja-podezelja/usposabljanje-podukrep-6-1-2020.  Anketo izpolnite do 20.12.2020. 

V prilogi vam pošiljamo program usposabljanja za namen izpolnjevanja razvojih ciljev 

podukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete in vsa gradiva.  

  

Prejem celotnega gradiva v pisni obliki se vam upošteva  kot udeležba na usposabljanju, 

vendar moramo z vaše strani prejeti potrdilo o prejemu (podpisana povratnica ali vpis na 

seznamu prejemnikov priporočene pošte).  

  

Potrdilo o udeležbi na usposabljanju pa vam bo posredovano po pošti.  

  

Celoten program usposabljanja je objavljen na spletni strani 

https://www.kgzs.si/gospodarjenje/izobrazevanje/program-razvoja-podezelja/usposabljanje-

podukrep-6-1-2020, kjer so dostopna tudi vsa gradiva, po končanem usposabljanju pa tudi 

na spletni strani PRP 2014–2020 https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica.   

  

Vljudno vabljeni!   

            Žig    Ime in priimek ter podpis  

odgovorne osebe izvajalca  
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PROGRAM USPOSABLJANJA ZA UPRAVIČENCE, KI SO V OKVIRU PODUKREPA 

»POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE IZ PROGRAMA RAZVOJA 

PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014-2020« IZBRALI RAZVOJNI 

CILJ USPOSABLJANJE, SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE  

  

  

Zap.št. Naslov predavanj po posameznih sklopih Predavatelj/ica 

1 Gospodarno upravljanje kmetijskega gospodarstva 

(raziskava trga, racionalna pridelava-s čim manj 

stroški čim večji in kvaliteten pridelek, najemanje 

strojnih storitev, skupen nastop na trgu, 

knjigovodstvo, obdavčitve) 

Ana Demšar Benedičič, 

Tomaž Cör 

2 Dobre prakse pri tehnologijah reje živali dr. Tamara Korošec, Jernej 

Vrtačnik, Blaž Lečnik 

3 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah, dodajanje 

vrednosti kmetijskim proizvodom in izboljšanje 

cene, trženje, promocija, izračuni potrebnih 

vlaganj (Mlečni izdelki, pekovski izdelki, 

sadjarstvo, vrtnarstvo, vinogradništvo, pekovsko 

pecivo) 

Ana Demšar Benedičič, 

Marija Kovačec, Martina 

Gomzi, Miša Pušenjak 

4 Prilagajanje podnebnim spremembam-prilagoditev 

tehnologije predelave krme, poljščin, sadja, 

grozdja (pridelava v zaprtih prostorih, namakanje, 

oroševanje, protitočne mreže, druge nove 

tehnološke rešitve) 

Miša Pušenjak, mag. Zlatka 

Gutman Kobal, Roman 

Štabuc, Timotej Horvat  

5 Verno delo na kmetiji – izboljšanje varnosti pri delu 

na kmetiji – po posameznih panogah, nove 

tehnološke rešitve 

mag. Marjan Dolenšek 
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