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Ljubljana, 7. 1. 2022

OBVEZNA USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA
UKREPA EKOLOŠKO KMETOVANJE IZ PROGRAMA
RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
OBDOBJE 2014-2020, ZA LETO 2021
Vsak, ki se je vključil v ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014-2020 (ukrep EK), se mora vsako leto trajanja obveznosti za ta
ukrep udeležiti brezplačnega šesturnega usposabljanja.
Namen tega usposabljanja je, da udeleženci pridobijo znanja, ki jih potrebujejo za izvajanje
ukrepa EK, saj tovrstno kmetovanje zahteva bolj zahtevno specializirano znanje in usmeritve
na kmetijskem gospodarstvu.
ZA LETO 2021 JE POTREBNO USPOSABLJANJE OPRAVITI DO 15. 2. 2022!
Zato vas vabimo, da se udeležite obveznega brezplačnega usposabljanja za leto
2021 za potrebe izvajanja ukrepa EK, ki bo potekalo v obliki spletnih
usposabljanj. Podrobnejši seznam terminov usposabljanj je prikazan v
nadaljevanju.

Kmetijsko gozdarski zavodi pri KGZS bodo do 15. februarja 2022 za vključene v ukrep EK,
izvedli 11 usposabljanj v obliki spletnega seminarja, od tega 1 osnovno in 10 nadaljevalnih
usposabljanj.
Osnovno usposabljanje je namenjeno izključno kmetijam, ki so prvo leto vključene v kontrolo
EK in istočasno tudi v ukrep EK.
Nadaljevalno usposabljanje je namenjeno kmetijam, ki so več kot 1 leto vključene v kontrolo
EK in istočasno tudi v ukrep EK. Vključeni v ukrep EK, ki boste prejeli vabilo na osnovno
usposabljanje, se morate udeležiti osnovnega usposabljanja, ostali, ki boste prejeli vabilo
na nadaljevalno usposabljanje, pa se morate udeležiti nadaljevalnega usposabljanja.
Upravičeni udeleženci usposabljanja so kmetijska gospodarstva, ki uveljavljajo zahtevke za
ukrep EK v skladu z uredbo EK.
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Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep EK, bo prejel pisno vabilo na usposabljanje. Za
udeležbo na izbranem terminu usposabljanja je obvezna predhodna prijava vsaj 3 dni
pred usposabljanjem. Ob prijavi obvezno navedite številko KMG-MID, ker bo vaša
udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih
gospodarstev. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah morate prav tako že ob prijavi
izvajalcu izbranega termina usposabljanja po elektronski pošti posredovati tudi potrdilo
delodajalca o zaposlitvi.
Če se usposabljanja udeležujete kot samostojni podjetnik posameznik (s.p.) ali ste zaposleni
pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje kmetijske dejavnosti, ali ste član
pašne ali agrarne skupnosti, se to usposabljanje šteje kot opravljena obveznost tudi za
kmetijsko gospodarstvo, kjer ste nosilec kmetijskega gospodarstva, namestnik nosilca
kmetijskega gospodarstva ali član kmetije. Zato ob prijavi na usposabljanje navedite obe
številki KMG-MID.
Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi spletne ankete.
V skladu s Katalogom kršitev, zavrnitev in ukinitev plačil iz Uredbe o ukrepih kmetijskookoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi
posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–
2020 (Uradni list RS, št. 16/16, z vsemi spremembami) se vam v primeru, da ne opravite
tega usposabljanja, znesek plačila za ukrep EK zmanjša.
OSNOVNO USPOSABLJANJE:
Vsebine oziroma tematski sklopi osnovnega usposabljanja so:
1. Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK (1 ura);
2. Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (2 uri);
3. Ekološko čebelarjenje (1 ura) ali ekološko semenarjenje (1 ura) ali trženje ekoloških
pridelkov in izdelkov (1 ura);
4. Ogled – predstavitev dobrih praks (2 uri)
KMG, ki uveljavlja plačilo za pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin
ali plačilo za čebelarjenje, mora v okviru obveznih 6 ur usposabljanja opraviti
najmanj 1 uro usposabljanj s področja semenarjenja ali čebelarjenja.
NADALJEVALNO USPOSABLJANJE:
Vsebina nadaljevalnega usposabljanja je v letu 2021 sektorsko oziroma panožno
različna. Ekološki kmetje se boste tako lahko sami odločili za kateri sektor
oziroma panogo kmetijske pridelave boste poslušali usposabljanje in temu
primerno tudi izbrali ustrezen termin usposabljanja (npr. kmetje, ki se ukvarjate s
pridelavo zelenjave, se boste najverjetneje odločili za udeležbo na usposabljanju, kjer bo
poudarek na poljedelstvu in vrtnarstvu, ipd.).
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Sektorji/panoge, med katerimi lahko izbirate so:





poljedelstvo in vrtnarstvo (vključno z uvajanjem dobrih praks iz biodinamike in
semenarstvom)
trajni nasadi (vključno z uvajanjem dobrih praks iz biodinamike)
travništvo vključno z živinorejo
čebelarstvo

Vsebine oziroma tematski sklopi nadaljevalnega usposabljanja za posamezen
sektor/panogo so:
1.
2.
3.
4.

Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK (0,5 ure);
Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe (2,5 uri);
Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov (1 ura);
Ogledi – predstavitve dobrih praks (2 uri)

Vsebina usposabljanj za leto 2021 je določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.
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Termini rednih usposabljanj za upravičence, vključene v
ukrep EK iz PRP 2014 – 2020 za leto 2021
Osnovno usposabljanje:
(namenjeno samo upravičencem, ki ste v ukrep EK vstopili ob koncu leta 2020
in ste v ukrep vključeni prvo leto v letu 2021!)
Datum

1.2.2022

Ura

15.00

Izvajalec

Način prijave

Dodatne informacije

KGZ Celje

Preko e-prijavnice na
povezavi:
Tel: 030/304-169 (Nina Planinc)
https://forms.gle/aLyBYz ali 030/304-177 (Tanja Potočnik)
V3ZZ6ETZX29

Pomembno: navedeno osnovno usposabljanje je edino in ga ni mogoče nadomestiti z
udeležbo na drugih usposabljanjih s področja nadaljevalnega usposabljanja.
Nadaljevalna usposabljanja:

* Pri izbiri termina bodite pozorni na sektor/panogo, kateremu bo prilagojena
vsebina posameznega usposabljanja.
Datum

21.1.2022

21.1.2022

Ura

9.00

15.00

Naziv
sektorja/
panoge *

Travništvo z
živinorejo

Izvajalec

Način prijave

Dodatne
informacije

KGZ Ptuj

Preko ZOOM registracijske
povezave:
https://us02web.zoom.us/
webinar/register/WN_IN4
nNZh7Q3KlKrzUFWVkyA

T: 02/749 36 02
M: 051/622-582
uros.bunderla@kg
z-ptuj.si

Poljedelstvo
KGZ Celje
in vrtnarstvo

Preko e-prijavnice na
povezavi:
https://forms.gle/jdV8kS2
5GZg6omEt6

Tel: 030/304-169
(Nina Planinc) ali
030/304-177
(Tanja Potočnik)
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Datum

25.1.2022

25.01.2022

25.1.2022

Ura

9.00

9.00

13.00

Naziv
sektorja/
panoge *
Travništvo z
živinorejo

Travništvo z
živinorejo

Izvajalec

Način prijave

Dodatne
informacije

KGZ
Ljubljana

Preko ZOOM registracijske
povezave:
https://us02web.zoom.us/
webinar/register/WN_cs2R
M2jiQB6En5KfNozZ7A

Tel: 01/513 07 16
(Valentina Šajn)

KGZ
Murska
Sobota

Preko ZOOM registracijske
povezave:
https://us06web.zoom.us/
webinar/register/WN_oPq0
uJsjTL2ZEMy2ZG4rBQ

Poljedelstvo KGZ
in vrtnarstvo Maribor

Preko ZOOM registracijske
povezave:
https://us06web.zoom.us/
webinar/register/WN_jewv31cSn20-69KULKZyA

Strokovne:
031/703-640
(Alojz Topolovec)
Tehnične:
031/783-437
(Jernej Pečnik)

T: 02/228 49 19
ali
M: 031/770-939

Ali preko telefona:
02/228 49 19

26.1.2022

28.1.2022

15.00

9.00

KGZ Celje

Preko e-prijavnice na
povezavi:
https://forms.gle/TqosfUru
HUTKhD8U6

Poljedelstvo KGZ Nova
in vrtnarstvo Gorica

Preko ZOOM registracijske
povezave:
https://us06web.zoom.us/
webinar/register/WN_IWEp
DTNSS-iCnrs7fqAvlg

Čebelarstvo

Tel: 030/304-169
(Nina Planinc) ali
030/304-177
(Tanja Potočnik)
https://www.kme
tijskizavod-ng.si
Tel: 05/388 42 81
ali 05/335 12 12

1.2.2022

9.00

Travništvo z
živinorejo

KGZ Kranj

Preko ZOOM registracijske
povezave:
https://us02web.zoom.us/
webinar/register/WN_t7OO
fF6ZTMOrvrLL7UHYiA

Tel: 04/280 46 28
ali

2.2.2022

16.00

Trajni
nasadi

KGZ Novo
Mesto

Preko telefona:
07/373 05 70

Tel: 07/373 05 70

3.2.2022

16.00

Poljedelstvo KGZ Novo
in vrtnarstvo Mesto

Preko telefona:
07/373 05 70

Tel: 07/373 05 70

manca.stegnar@k
r.kgzs.si

