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            Datum: 19. 9. 2022 

 
Trnoveljska cesta 1  

3000 Celje 

www.kmetijskizavod-celje.si 

 

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 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.  

 

Zato vas vabimo, da se udeležite obveznega brezplačnega usposabljanja za leto 2022 za potrebe 

izvajanja ukrepa KOPOP, ki bo izvedeno v obliki usposabljanj na daljavo preko spleta oz. na 

klasičen način v dvorani.  

 

Usposabljanje v obliki klasičnega predavanja je prednostno namenjeno kmetom, ki ne 

razpolagajo z informacijsko komunikacijsko tehnologijo in posledično ne morejo prisostvovati 

spletnemu usposabljanju. Prijava na klasično usposabljanje bo možna le do zapolnitve mest.  

 
Na usposabljanjih bomo upoštevali vse morebitne naknadno objavljene omejitve zaradi širjenja in 
preprečevanja COVID 19 s strani NIJZ. 
 

Spletno usposabljanje 
 
 

Vabimo vas, da se udeležite spletnega usposabljanja za ukrep KOPOP, ki ga bomo izvedli na 

KGZ Celje,   

v četrtek, 10. 11. 2022 ob 15.00.    
 

Obvezna je predhodna prijava, na povezavi https://forms.gle/ffKSXyC7gRvAgPDd8, ali po 

telefonu 030 362 409, Ana Knez. 

 

Na spletnem usposabljanju, ki bo potekalo preko portala ZOOM, 

morate biti prisotni in prijavljeni ves čas trajanja usposabljanja! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kmetijskizavod-celje.si/
https://forms.gle/ffKSXyC7gRvAgPDd8
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KLASIČNA USPOSABLJANJA bodo potekala:  

 

- v torek 25.10.2022 ob 9.00 uri v dvorani Centra Lopan, Šolska cesta 55, 2382 

Mislinja, ki so v prvi vrsti namenjena kmetom iz Izpostav Slovenj Gradec, Ravne na 

Koroškem, Dravograd, Velenje in Slovenske Konjice  

 

- v četrtek 27.10.2022 ob 9.00 uri v dvorani Hmezad KZ Petrovče, Petrovče 1, 

3301 Petrovče, ki so v prvi vrsti namenjena kmetom iz Izpostav Celje, Žalec, Mozirje, 

Laško, Šentjur in Šmarje pri Jelšah 
 

Obvezna je predhodna prijava iz razloga priprave in vodenja liste prisotnosti preko spletne 

aplikacije na povezavi https://forms.gle/ffKSXyC7gRvAgPDd8 ali po telefonu: 030 362 409, Ana 

Knez, do zapolnitve prostih mest. 
 

Če boste imeli na dan klasičnega usposabljanja znake bolezni Covid-19, vas zaradi omejevanja širjenja 

prosimo, da ostanete doma in nas o tem obvestite na 030 362 409 (Ana Knez), da vas preusmerimo na 

drugo lokacijo ali na spletno usposabljanje.  

 

Vse informacije v zvezi s povezavo in spremljanjem spletnega usposabljanja so dostopne na povezavi:  

https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/javna_narocila/navodila_zoom_kopop_ek_22_9_9_22.pdf 

 

Usposabljanj se lahko udeležijo: 

 fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih 
gospodarstev (v nadaljnjem besedilu RKG) kot nosilci kmetijskih gospodarstev, namestniki 
nosilcev kmetijskih gospodarstev ali člani kmetije; 

 zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost. 
 
Na klasično usposabljanje obvezno prinesite številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na tem 
usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Udeleženci 
spletnega usposabljanja boste KMG-MID številko navedli že ob prijavi na usposabljanje. Zaposleni pri 
pravnih in fizičnih osebah prinesite tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi, v primeru udeležbe na e-
usposabljanjih pa morate potrdilo posredovati na KGZ po elektronski pošti na naslov: 
ana.knez@ce.kgzs.si.  
 
V skladu s Katalogom zmanjšanj plačil in izključitev 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.  

 

Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja. 
Dostop do e-ankete: 

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

uporabniško ime: KOPOP22 

geslo: KOPOP22 

 

V nadaljevanju je naveden program usposabljanja za potrebe ukrepa KOPOP za leto 2022. 

 

Vljudno vabljeni!  

  

Žig    Stanko Jamnik 

         direktor 

    

https://forms.gle/ffKSXyC7gRvAgPDd8
https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/javna_narocila/navodila_zoom_kopop_ek_22_9_9_22.pdf
mailto:ana.knez@ce.kgzs.si
https://storitve-mkgp.gov.si/dad/web_kmg/f?p=180
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PROGRAM REDNEGA USPOSABLJANJA ZA UKREP KOPOP  

  

Trajanje  Naslov predavanja  Predavatelj/-ica  

 30 min 

  

 

 

 

Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP 

 Kratka opozorila udeležencem: 

o Evidence o delovnih opravilih in hramba dokazil 

o Sporočanje premikov živali 

o Obveznost uporabe storitve svetovanja 

o Obveznost označevanja vira sofinanciranja 

 Zakonodaja na področju zdravja živali 

  

  

Simon GAJŠEK 

Lidija DIKLIČ 

Vesna KUNST 

mag. Tatjana PEVEC 

Igor ŠKERBOT 

 

60 min 

Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in 

varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne 

spremembe, konkurenčnost 

 Pomen krajinskih značilnosti za kmetijstvo – z 

večjo krajinsko pestrostjo do večjih in 

kakovostnejših pridelkov 
 

 

mag. Tatjana PEVEC 

Igor ŠKERBOT 

Vesna KUNST 

Simon GAJŠEK 

 

15 min Odmor    

 

Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in 

varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne 

spremembe, konkurenčnost 
 

 60 min 

 

 Podnebno pametno kmetijstvo 

 

Igor ŠKERBOT 

mag. Tatjana PEVEC 

Vesna KUNST 

 

 30 min 

 

 Integrirano varstvo rastlin 

 

Vesna KUNST 

Igor ŠKERBOT 

mag. Tatjana PEVEC 

 

 

  

 

  


