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V A B I L O 
 
 
Spoštovani, 
 
vsak, ki se je vključil v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (ukrep KOPOP), se mora vsako leto 
trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega rednega štiriurnega 
usposabljanja. Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo s kmetijsko okoljskimi 
in kmetijsko podnebnimi vsebinami ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj 
napakami izvajajo ukrep KOPOP. 
 
Zaradi razglašene epidemije COVID-19 boste lahko letošnjo obvezo opravili na dva načina:  

 z udeležbo na enem od e-usposabljanj, ki bodo potekala na daljavo preko spleta ali  
 s prejemom gradiv z vsebinami letošnjih usposabljanj in ogledom videoposnetka 

usposabljanja.  
 
Vabimo vas, da se prijavite in udeležite enega od razpisanih obveznih rednih 
usposabljanj za leto 2020 za potrebe izvajanja ukrepa KOPOP. Termina spletnih e-
usposabljanj na KGZS Zavod Celje, sta naslednja: 

 četrtek 10. december 2020 ob 9.00,  
 četrtek 17. december 2020 ob 16.00,  

 
Rezervni termin: 

 15. december 2020 ob 9.00. 
Usposabljanje na rezervnem terminu bo izvedeno le v primeru zapolnitve mest na načrtovanih 
terminih e-usposabljanj. 
 
Za udeležbo na izbranem terminu se je potrebno predhodno prijaviti na povezavi: 
https://forms.gle/2h9QTS9fY2HzWzE49. 
Povezavo ste že predhodno dobili tudi na vaš mobilni telefon, kot SMS sporočilo. V kolikor ste 
se na podlagi SMS-a že prijavili, ponovna prijava ni potrebna!!! 
 

Dodatne informacije lahko dobite pri vašem terenskem kmetijskem svetovalcu 
(preko e-pošte ali telefona). 

 
Predlagamo, da se na izbrano usposabljanje čim hitreje prijavite, saj je število udeležencev na 
posameznem usposabljanju omejeno. 
 
 

http://www.kmetijskizavod-celje.si/
https://forms.gle/2h9QTS9fY2HzWzE49


 

 
Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah, ki se boste udeležili usposabljanja na daljavo, morate 
svojemu kmetijskemu svetovalcu po e-pošti posredovati tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi. 
V primeru, da se boste e-usposabljanja udeležili s pooblastilom vaše pašne ali agrarne 
skupnosti, morate svetovalcu po e-pošti poslati tudi izjavo predsednika pašne ali agrarne 
skupnosti o pooblastilu za udeležbo na rednem usposabljanju za KOPOP za leto 2020. Obrazec 
izjave lahko dobite pri vašem kmetijskem svetovalcu. 
 
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, namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva ali član 
kmetije. V tem primeru je ob prijavi potrebno navesti tudi dodatno KMG-MID številko.  
 
 
Ko boste oddali prijavo preko spletnega obrazca (glejte povezavo na prejšnji strani),  vas bodo 
kontaktirali vaši kmetijski svetovalci, ki vam bodo poslali navodila za namestitev aplikacije 
zoom in vam po potrebi tudi pomagali pri tem. Prav zato je pomembno, da se na e-
usposabljanje prijavite čim prej, da se bodo te povezave lahko pravočasno uredile. Nekaj dni 
pred izvedbo pa boste na svoj elektronski naslov prejeli e-vabilo s potrditvijo datuma in ure e-
usposabljanja, na katerega ste bili sprejeti. V vabilu bo navedena tudi povezava, preko katere 
se boste na dan e-usposabljanja povezali in spremljali e-usposabljanje. Po zaključku e-
usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete, poslali pa vam bomo tudi potrdilo o uspešno 
opravljenem spletnem usposabljanju. 
 
 
V primeru, da se spletnega e-usposabljanja ne morete udeležiti, vam bomo po izvedenih e-
usposabljanjih poslali povezavo do videoposnetka usposabljanja, ki si ga boste lahko ogledali, 
ko boste za to imeli možnost in čas. Hkrati vam bomo poslali tudi potrdilo o uspešno 
opravljenem usposabljanju. Prav tako ste tudi v tem primeru povabljeni k izpolnitvi ankete do 
katere lahko dostopate na povezavi: https://forms.gle/vJKacKGnvbGoXyFT7 
 
V skladu s Katalogom kršitev, zavrnitev in ukinitev plačil iz Uredbe o ukrepih kmetijsko-
okoljska-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 KOPOP zmanjša. 
 
V nadaljevanju vam pošiljamo program in gradivo rednega usposabljanja za potrebe ukrepa 
KOPOP za leto 2020. 
 

 
 
 
Vljudno vabljeni! 
       

Žig          Stanko Jamnik 
                                                                               direktor 

 
 

 
 
 

https://forms.gle/vJKacKGnvbGoXyFT7
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Program rednega usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa KOPOP za leto 2020 
 

Termin: četrtek 10. 12. 2020 
 

Trajanje Naslov predavanja Predavatelj/-ica 

9.00 – 10.00 
 
 

Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa 
KOPOP (60 min) 

Lidija Diklič,  
Marija Gradišek,  
Štefka Goltnik,  
mag. Tatjana Pevec 

  Evidence o delovnih opravilih in hramba 
dokazil 

 

  Analiza tal in gnojilni načrt  
  Obveznost uporabe storitve svetovanja  
  Obveznost označevanja vira sofinanciranja  
  Upoštevanje ugotovitev v drugih uradnih 

postopkih 

 

  Izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti 
in ukrep KOPOP 

 

10.00 – 10.10 Odmor 
 
 

 Kmetovanje in ohranjanje narave, 
kmetovanje in varstvo voda ter tal, 
kmetovanje in podnebne spremembe, 
konkurenčnost (skupaj 120 min) 

Igor Škerbot,  
mag. Iris Škerbot,  
Irena Friškovec 
Marija Gradišek,  
Štefka Goltnik, 
mag. Tatjana Pevec, 
Lidija Diklič, 
mag. Helena Prepadnik,  
Zdravko Brglez,  
mag. Peter Pšaker 

10.10 – 10.40  Ohranitveno kmetijstvo: dobre prakse  
10.40 – 11.10  Ekosistemske storitve kmetijstva  
11.10 – 11.20 Odmor  
11.20 – 11.50  Mejice in krajinske značilnosti  
11.50 – 12.20  Ukrepi za prilagajanje in blaženje podnebnih 

sprememb v kmetijstvu 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

Popoldanski termin: četrtek 17. 12. 2020 
 

Trajanje Naslov predavanja Predavatelj/-ica 

16.00 – 17.00 
 
 

Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa 
KOPOP (60 min) 

Lidija Diklič,  
Marija Gradišek,  
Štefka Goltnik,  
mag. Tatjana Pevec 

  Evidence o delovnih opravilih in hramba 
dokazil 

 

  Analiza tal in gnojilni načrt  
  Obveznost uporabe storitve svetovanja  
  Obveznost označevanja vira sofinanciranja  
  Upoštevanje ugotovitev v drugih uradnih 

postopkih 
 

  Izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti in 
ukrep KOPOP 

 

17.00 – 17.10 Odmor  

 Kmetovanje in ohranjanje narave, 
kmetovanje in varstvo voda ter tal, 
kmetovanje in podnebne spremembe, 
konkurenčnost (skupaj 120 min) 

Igor Škerbot,  
mag. Iris Škerbot,  
Irena Friškovec 
Marija Gradišek,  
Štefka Goltnik, 
mag. Tatjana Pevec, 
Lidija Diklič, 
mag. Helena Prepadnik,  
Zdravko Brglez, 
mag. Peter Pšaker 

17.10 – 17.40  Ohranitveno kmetijstvo: dobre prakse  
17.40 – 18.10  Ekosistemske storitve kmetijstva  
18.10 – 18.20 Odmor  
18.20 – 18.50  Mejice in krajinske značilnosti  
18.50 – 19.20  Ukrepi za prilagajanje in blaženje podnebnih 

sprememb v kmetijstvu 

 

 

 

 
 

 
 

Priloga: Gradivo za redno usposabljanje kmetov za ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna 
plačila v letu 2020 

 


