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Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana   
Telefon: 01 513 66 00 
  
   
Datum: 26.1.2023 
 

V A B I L O 

Spoštovani!  

Kot 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 letu 2021 ali 2022 in ker imate izbran razvojni 
cilj »10.1: Vključitev v podukrep Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in 
pridobivanja spretnosti«, se za namen izpolnitve razvojnega cilja morate 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 bo izvedeno v treh dnevih, v skupnem obsegu 25 ur:  
- 17.2.2023, ob 7. uri, terenski dan na kmetiji Špital in kmetiji Apat (okolica 

Šoštanja),** 
- 20.2. 2023, ob 8. uri v prostorih KGZS, Ljubljana* 
- 21.2.2023, ob 8. uri v prostorih KGZS, Ljubljana* 

*za natančen razpored glejte urnik po dnevih  ** organiziran avtobusni prevoz 
  

Na usposabljanje obvezno prinesite številko KMG-MID, pravnomočno odločbo o pravici do 
podpore in osebni dokument, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v 
elektronsko "Evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev in podjetij«.  
Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi anonimne ankete glede izvedenega 
usposabljanja, izdano vam bo tudi potrdilo o udeležbi na usposabljanju.  
 
V prilogi vam pošiljamo program usposabljanja, prijavnico in urnik srečanj. Opozarjamo, da se 
to usposabljanje izvaja ZADNJIČ in je nujno za izpolnitev zahtev izbranega razvojnega cilja, 
potrdilo o udeležbi pa je ustrezno dokazilo za njegovo realizacijo. 
Prijave so možne do 13. 2. 2023 
 
Vljudno vabljeni!  
              Roman ŽVEGLIČ,  

           predsednik 
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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 predavanja Predavatelj/ica 
1 Gospodarno upravljanje kmetijskega gospodarstva (ocena 

sposobnosti 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 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah, dodajanje vrednosti 
kmetijskim proizvodom in izboljšanje cene, trženje, 
promocija, izračuni potrebnih vlaganj. 

- prva skupina: mlečni izdelki, pekovsko pecivo, 
mesni izdelki. 

- druga skupina: sadjarstvo, vrtnarstvo, 
vinogradništvo, zeliščarstvo 

 

• Irena Kos 
• Martina Gomzi 
• Vanesa Žderić 
• Tatjana Kmetič Škof 
• Stanislava Pažek 
• Terezija Bogdan 
 

3 Dobre prakse pri tehnologijah reje živali • mag. Peter Pšaker 
• Marjana Avberšek 
 

4 Dobre prakse pri pridelavi krme in poljščin • mag. Tatjana Pevec 
• Peter Apat – mladi 

prevzemnik  
• Katrin Apovnik – mlada 

prevzemnica iz Avstrije 
5 Prilagajanje podnebnim spremembam -prilagoditev 

tehnologije pridelave krme, poljščin sadja, grozdja 
(pridelava v zaprtih prostorih, namakanje, oroševanje, 
protitočne mreže, druge nove tehnološke rešitve 

• Anja Mežan 
• Martin Mavsar 
• Mateja Strgulec 
• Natalija Pelko 
• Andreja Brence 

 
6 Zavarovanja v kmetijstvu, prijava škode ob raznih škodnih 

dogodkih 
• Branko Tekmec 

7 Kako zagotoviti ločevanje poslovnih odnosov na 
kmetijskem gospodarstvu in medsebojnih odnosov med 
člani kmečkega gospodinjstva – duševno zdravje na 
kmetiji, delitev dela, pravic, obveznosti, odnosi med 
generacijama, odnosi med partnerji; kako organizirati 
delo, da bo tudi čas za sprostitev? Kako poiskati nasvet, 
pomoč v duševni stiski? Kako reševati nesporazume, 
spore, resne konflikte? 

• Lucija Pinterič 

8 Varno delo na kmetiji - izboljšanje varnosti pri delu na 
kmetiji - po posameznih panogah, nove tehnološke 
rešitve 

• mag. Marjan Dolenšek 

  

 

 



URNIK PO DNEVIH 

1. DAN – TEREN - Območje Šoštanja, 17.2.2023 (organiziran avtobusni prevoz iz 
Ljubljane)* 
 
7:00 odhod izpred KGZS (Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana) 
8:00 postanek na KGZS- Zavoda CELJE, Trnoveljska cesta 2, 3000 Celje (brezplačno 

parkiranje) 
9:00 prihod na kmetijo ŠPITAL (Topolščica 208, 3325 Šoštanj) 

 Dobre prakse pri tehnologijah reje živali 
11:00 prihod na kmetijo APAT (Gaberke 214, 3325 Šoštanj) 

 Dobre prakse pri pridelavi krme in poljščin 
13:00 odmor za kosilo  (brezplačna malica za udeležence) 
14:00 Zavarovanja v kmetijstvu, prijava škode ob raznih škodnih dogodkih 
15:00 Varno delo na kmetiji - izboljšanje varnosti pri delu na kmetiji - po posameznih     

panogah, nove tehnološke rešitve. 
18:30 predviden povratek v Celje (KGZS Zavod CELJE) 
19:30 predviden povratek v Ljubljano (KGZS) 
 

*Lahko pride do odstopanj v urniku zaradi razmer v prometu. 
  

2. DAN – dvorana KGZS, 20.2. 2023 
 
8:00- 13:00 Dopolnilne dejavnosti na kmetijah, dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom 

in izboljšanje cene, trženje, promocija, izračuni potrebnih vlaganj: 
- prva skupina: mlečni izdelki, pekovsko pecivo, mesni izdelki 
- druga skupina: sadjarstvo, vrtnarstvo, vinogradništvo, zeliščarstvo.  

 
13:00- 14:00 odmor (kosilo ni organizirano) 
 
14:00- 16:30 Prilagajanje podnebnim spremembam - prilagoditev tehnologije pridelave 

krme, poljščin sadja, grozdja (pridelava v zaprtih prostorih, namakanje, 
oroševanje, protitočne mreže, druge nove tehnološke rešitve). 

 
3. DAN – dvorana KGZS, 21.2.2023 
 
8:00 – 12:15 Gospodarno upravljanje kmetijskega gospodarstva (ocena sposobnosti 

kmetijskega gospodarstva, raziskava trga, racionalna pridelava - s čim manj 
stroški čim večji in kvaliteten pridelek, najemanje strojnih storitev, skupen 
nastop na trgu, knjigovodstvo, obdavčitve) 

 
12:15 – 13:15 odmor (kosilo ni organizirano) 
 
13:15 – 16:00 Kako zagotoviti ločevanje poslovnih odnosov na kmetijskem gospodarstvu in 

medsebojnih odnosov med člani kmečkega gospodinjstva – duševno zdravje 
na kmetiji, delitev dela, pravic, obveznosti, odnosi med generacijama, odnosi 
med partnerji; kako organizirati delo, da bo tudi čas za sprostitev? Kako 
poiskati nasvet, pomoč v duševni stiski? Kako reševati nesporazume, spore, 
resne konflikte?  

 
• Možnost parkiranja v bližini KGZS: parkirišče Šiška (Celovška cesta 135), parkirišče 

nakupovalnega središča Aleja (Rakuševa ulica 1), parkirišče kino Šiška (Trg 
prekomorskih brigad 3). 

 

 

 



Prijavnica na »Usposabljanje za potrebe izvajanja podukrepa pomoč za zagon 
dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za 

obdobje 2014–2020, v prehodnem obdobju za leto 2022« 
 

 
 

Ime in priimek: 
__________________________________________________________________________ 

Naslov: 
__________________________________________________________________________ 

Pošta in poštna številka: 
__________________________________________________________________________ 

E- poštni naslov: 
__________________________________________________________________________ 

Številka mobilnega telefona: __________________________________________________ 

 

KMG-MID številka: __________________________________________________________ 

 

Prevoz na terenski dan (ustrezno označite s križcem v kvadratku):   

 Z avtobusom: izpred KGZS, LJUBLJANA 

 Z avtobusom: izpred parkirišča KGZS Zavoda CELJE  

 Lasten prevoz 

 
Izjava: 
Soglašam, da sme izvajalec zgoraj navedene podatke, uporabiti in obdelovati skladno z 
veljavno zakonodajo. 

Spodaj podpisani/a izjavljam, da kmetijsko gospodarstvo, ki ga zastopam,  izpolnjuje pogoje za 
udeležbo. 

Dogodek se bo fotografiral oz. snemal. Z udeležbo na dogodku soglašam s fotografiranjem in 
snemanjem ter s posredovanjem slikovnega gradiva na ARSKTRP in MKGP z namenom 
priprave poročila o izvedbi in objave na spletnih straneh. 

_______________       ____________________ 
(datum)        (podpis) 

  

Izpolnjeno prijavnico posredujete po e-pošti na naslov: matevz.mocnik-grcar@kgzs.si oz. 
po navadni pošti na naslov Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 
6, 1000 Ljubljana, s pripisom »JN – Mladi kmetje«, najkasneje do 13. 2. 2023.  Za informacije 
pokličite na telefon 040 841 521 oz. pišite po e-pošti na zgoraj naveden naslov. 
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