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Trnoveljska cesta 1 

3000 Celje 

Telefon: 030/304-169 (Nina Planinc) ali 030/304-177 (Tanja Potočnik) 
nina.planinc@ce.kgzs.si, tanja.potocnik@ce.kgzs.si 

www.kmetijskizavod-celje.si 

Datum: 20. 01. 2022 
 

V A B I L O  

Spoštovani,  

  

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! 

 

Ker ste se v letu 2021 prvič vključili v ukrep EK, vas vabimo, da se udeležite osnovnega 

usposabljanja za leto 2021 za potrebe izvajanja ukrepa EK, ki bo potekalo v obliki spletnega 

usposabljanja preko aplikacije Zoom. Na spletnem usposabljanju, morate biti prijavljeni in 

prisotni ves čas trajanja usposabljanja. 

 

Za udeležbo na usposabljanju je OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA, KI MORA BITI OPRAVLJENA 

VSAJ 3 DNI PRED USPOSABLJANJEM. 

 

Termin spletnega usposabljanja in kontakt za prijavo: 

 
POMEMBNO: Navedeno osnovno usposabljanje je edino in ga ni mogoče nadomestiti z udeležbo 

na nadaljevalnem usposabljanju!! 

 

Termin spletnega usposabljanja je naveden tudi na spletni strani https://www.kgzs.si/ v rubriki Kmetijsko 

svetovanje/Usposabljanja/Svetovanja in usposabljanja iz Programa razvoja podeželja. 

 

Navodila za dostop do aplikacije Zoom, preko katere boste spremljali usposabljanje ter navodila za 

aktivno sodelovanje na usposabljanju, so dostopna na povezavi: 

https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/javna_narocila/navodila_za_zoom_za_ek.pdf 

 

Ob prijavi na spletno usposabljanje morate obvezno navesti KMG-MID številko, ker bo vaša udeležba 

na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. 

Zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah morate prav tako že ob prijavi izvajalcu usposabljanja po e-pošti 

posredovati tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi. Vzorec pooblastila lahko prejmete pri izvajalcu 

Datum Ura Izvajalec Način prijave  Dodatne informacije 

1.2.2022 15.00 KGZ Celje 

 

Preko e-prijavnice na povezavi: 
https://forms.gle/aLyBYzV3ZZ6E

TZX29  
 

 

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

(Tanja Potočnik) 
 

tel:030/304-169
mailto:nina.planinc@ce.kgzs.si
https://www.kgzs.si/
https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/javna_narocila/navodila_za_zoom_za_ek.pdf
https://forms.gle/aLyBYzV3ZZ6ETZX29
https://forms.gle/aLyBYzV3ZZ6ETZX29
tel:030/304-169
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usposabljanja ali na spletni strani https://www.kgzs.si/ v rubriki Kmetijsko svetovanje/Usposabljanja/ 

Svetovanja in usposabljanja iz Programa razvoja podeželja. Potrdilo pošljite na e naslov: 

tatjana.pevec@ce.kgzs.si. 

 

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 v 

teh primerih ob prijavi obvezno navedite obe številki KMG-MID. 

  

Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi spletne ankete na povezavi: 

https://storitve-mkgp.gov.si/dad/web_kmg/f?p=180 

uporabniško ime: ek21 

geslo: eko21 

Navodilo za dostop in izpolnitev ankete: 

Po kliku na povezavo je za dostop do ankete potrebno vpisati uporabniško ime in geslo. Po koncu 

izpolnjevanja ankete morate obvezno pritisniti gumb »Shrani« sicer se vaši podatki ne bodo shranili v 

bazo odgovorov.  

 

Dodatno ste povabljeni k izpolnitvi ankete v okviru CRP projekta V4-2020- Pristopi in vrednotenje 

uspešnosti prenosa znanja na področju varstva okolja in narave v kmetijstvu na povezavi: 

https://1ka.arnes.si/ekolosko 

 

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 EK zmanjša.  

 

Priloženo vam pošiljamo program osnovnega usposabljanja za potrebe ukrepa EK za leto 2021. 

 

Vljudno vabljeni!  

            Žig     Ime in priimek ter podpis  

odgovorne osebe izvajalca  

Stanko Jamnik, direktor 

  

https://www.kgzs.si/
mailto:tatjana.pevec@ce.kgzs.si
https://storitve-mkgp.gov.si/dad/web_kmg/f?p=180
https://1ka.arnes.si/ekolosko
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 PROGRAM OSNOVNEGA USPOSABLJANJA ZA UKREP EK  

  

Trajanje  Naslov predavanja Predavatelj/-ica 

45 min 

 

Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK 

 pogoji in zahteve ter sankcije v primeru 

neizpolnjevanja teh zahtev;  

 evidence o vodenju uporabe FFS in vodenju 

uporabe organskih gnojil (tudi v kombinaciji s 

KOPOP v okviru vodenja enotnih evidenc);  

 možnosti za napake pri izvajanju ukrepa EK in 

kako se jim izogniti (izpostavljene najpogostejše 

napake; čezmerna prijava,...);  

 informiranje in obveščanje javnosti (spletna 

stran); 

 kombinacije z drugimi ukrepi PRP. 

Mitja Zupančič 

90 min 

Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe 

 vpliv in pomen ukrepa EK na varstvo voda in tal 

(učinki) s poudarkom na vodovarstvenih 

območjih; 

 opredelitev glavnih podnebnih sprememb, ki 

vplivajo na rastlinsko pridelavo in rejo živali; 

 prilagoditev rastlinske pridelave na podnebne 

spremembe (ustrezna izbira vrst in sort kmetijskih 

rastlin ter ustrezna uporaba novih tehnologij) v 

poljedelstvu, sadjarstvu, zelenjadarstvu in 

vinogradništvu ter na področju živinoreje; 

 prilagoditev reje živali na podnebne spremembe 

(ustrezna izbira živalskih pasem) s poudarkom na 

ekološki reji travojedih živali in vpliv živali na 

biotsko raznovrstnost travinja in izboljšanje 

rodovitnosti tal. 

Mitja Zupančič,  

Igor Škerbot 

15 min 

 

Odmor v okviru prvega sklopa 

  

 

45 min 

Ekološko čebelarjenje ali ekološko semenarjenje 

ali trženje ekoloških pridelkov in izdelkov * 

(na usposabljanju udeleženec izbere eno od treh tem) 
 

ali 

Ekološko čebelarjenje:  

 zakonodaja na področju ekološkega čebelarjenja; 

 primerna in neprimerna območja za ekološko 

čebelarjenje (namestitev panjev ali čebelnjaka); 

 gospodarjenje s čebeljimi družinami (izbira 

pasme);  

 prehrana/krma;  

 preprečitev bolezni in zdravljenje čebeljih družin 

(zatiranje varoje); 

 predelava/izdelki;  

 označevanje; 

 nadzor. 

 

 

Mitja Zupančič,  

Alenka Jurič 
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ali 

Ekološko semenarjenje:  

 zakonodaja na področju semenarstva; 

  osnovne tehnologije ekološkega semenarjenja s 

poudarkom na pridelavi semenskega materiala 

poljščin, krmnih rastlin in vrtnin;  

 ustrezna izbira vrst in sort kmetijskih rastlin v 

povezavi s podatkovno zbirko ekološkega semena, 

semenskega krompirja in vegetativnega 

razmnoževalnega materiala;  

 spravilo, čiščenje in pakiranje semena;  

 označevanje in trženje; 

 nadzor. 

Igor Škerbot  

 

 

 

 

 

 

 

  ali 

Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov 

 možnosti trženja kmetijskih pridelkov oz. živil;  

 zeleno javno naročanje in kratke verige 

(predstavitev e – kataloga za javno naročanje; 

praktični prikaz);  

 povezovanje in skupen nastop na trgu;  

 možnosti podpor za trženje oz. promocije v okviru 

PRP 2014-2020. 

Andreja Žolnir  

90 min 

Ogled – predstavitev dobrih praks 

 ogled - prestavitev najmanj ene ekološke kmetije 

ali predelovalnega obrata v Sloveniji. 

 

 *V okviru četrte ure izobraževanja so možne tri izbirne vsebine. Udeležba na izbirni vsebini čebelarstvo 

ali semenarstvo je obvezna za vse, ki ste oddali zahtevek za ekološko čebelarstvo/semenarstvo. Te 

vsebine bodo izvedene vzporedno ob istem času v virtualnih med seboj ločenih predavalnicah.               

Tisti, ki pa niste oddali zahtevka za ekološko čebelarstvo ali semenarstvo pa lahko izberete vsebino  

Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov. Če bi kdo od vas, kljub temu, da ni oddal zahtevka za področje 

ekološkega čebelarstva/semenarstva, želel sodelovati na temi ekološko čebelarstvo/semenarstvo, se 

bo lahko pridružil izobraževanju le na osnovi že v prijavi izražene želje po sodelovanju na teh vsebinah. 

Po zaključku 4 ure se bomo ponovno vsi združili v eni virtualni predavalnici, kjer bomo za vas pripravili 

predstavitev dobrih praks ekološkega kmetovanja. S tem pa bomo zaključili 6 urno izobraževanje. 

 

 


