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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 petletne 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. 
 
Zato vas vabimo, da se udeležite obveznega osnovnega usposabljanja za leto 2019 za potrebe 
izvajanja ukrepa EK. Usposabljanje bo potekalo v Ljubljani, 9. marca 2020, oz. v Mariboru, 11. 
marca 2020. Prejeli boste vabilo na točno določeno lokacijo v točno določenem terminu.  
 
Na usposabljanje obvezno prinesite številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju 
zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Zaposleni pri pravnih 
in fizičnih osebah prinesite 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 na usposabljanje obvezno prinesite obe številki KMG-MID. 
 
Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja. 
 
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 rednega usposabljanja za potrebe ukrepa EK za leto 2019.  
 
Vljudno vabljeni! 
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PROGRAM REDNEGA OSNOVNEGA USPOSABLJANJA ZA 
POTREBE IZVAJANJA UKREPA EK 

 
Kraj in datum: Ljubljana oz. Maribor, 9. oz. 11. marec 2020 

 
Ura Naslov predavanja Predavatelj/-ica 

 
11.30 – 11.50 

 
REGISTRACIJA 
- Preverjanje pristnosti z veljavnim osebnim dokumentom 
- Vpis podatkov v listo prisotnosti 
- Prevzem gradiva 

 

 
Ker so skupine številčne vas 

prosimo, da se na kraju 
zglasite pravočasno. 

 

12.00 – 14.00 Vsebina dr. Bavec Franc oz. 

dr. Bavec Martina oz. 

Jaklič Mark , dipl.ing.zooteh. 
oz. 

dr. Kolar Maja oz. 

Kukenberger Anton, 
univ.dipl.ing.zoo. oz.  

dr.  Robačer Martina 

 - Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK 

 - Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe 
(1. del) 

   

14.00 – 14.15 Odmor  

  

14.15 – 16.00 Vsebina 

 - Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe 
(2. del) 

 - Ogledi – predstavitve dobrih praks 

  

16.00 – 16.15 Odmor  

   
 
mag. Amalija Božnar 
mag. Marjan Tacer oz. 
dr. Maja Kuhar oz. 
Denis Ploj, dipl.ing.agr.ekon. 

16.15 – 17.00 Vsebina 

 Udeleženci se razdelijo v skupine na: 

 - Ekološko čebelarjenje ALI 

 - Ekološko semenarjenje ALI 

 - Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov 

 
 

 
S seboj torej prinesite: 
- veljaven osebni dokument, 
- številko KMG-MID, 

- potrdilo delodajalca o zaposlitvi; če ste zaposleni na kmetiji, 
- pisalo. 

 

 
 

Vse informacije so dostopne tudi na spletni strani www.monotro.si  

http://www.monotro.si/

