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KGZS – Zavod Maribor
Naslov: Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
Telefon: 02/ 228 49 19
Datum: 11. 11. 2016

VABILO
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 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 usposabljanja za leto 2016 za potrebe izvajanja
ukrepa EK. Usposabljanje bo potekalo v torek, 29. 11. 2016 s pričetkom ob 9:00 uri,
v prostorih KGZS – Zavoda Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor, Predavalnica 1.
Na usposabljanje obvezno prinesite številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na tem
usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih
gospodarstev.
Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega
usposabljanja. Izpolnitev ankete je pogoj, na podlagi katerega vam bo izdano potrdilo
o udeležbi in priznana udeležba na usposabljanju. Neudeležba na usposabljanju
oziroma pridobitev manj kot 6 ur letno se kaznuje po Katalogu kršitev, zavrnitev in
ukinitev plačil veljavne uredbe. Znesek plačil se ob prvi ugotovljeni kršitvi zniža za
5%, ob drugi 20%, ob tretji 40%, naslednja leta pa se plačilo zavrne.
Priloženo vam pošiljamo program rednega usposabljanja za potrebe ukrepa EK za
leto 2016.

Vljudno vabljeni!
Žig

Direktor KGZS Zavod Maribor
Dr. Stane Klemenčič
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Naslov predavanja
Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK
Evidence: o delovnih opravilih, o vodenju uporabe
FFS in vodenju uporabe organskih gnojil;
zmanjšanje stopnje napake pri izvajanju ukrepa EK;
novosti pri kombinacijah z drugimi ukrepi PRP.

Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe
ekološko/biodinamično kmetovanje s poudarkom na
vodovarstvenih območjih;
novosti v tehnologiji rastlinske pridelave (posebej za
poljedelstvo, zelenjadarstvo/zeliščarstvo, sadjarstvo,
oljkarstvo, vinogradništvo) s prilagoditvijo na
podnebne spremembe;
tehnologije novih načinov reje živali (posebej za
govedorejo, konjerejo, rejo drobnice, prašičerejo in
perutninarstvo) s prilagoditvijo na podnebne
spremembe.

12 : 00

Odmor

12 : 15

Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov
- postopek za registracijo dejavnosti in ureditev
prostorov za trženje;
- označevanje in pakiranje živil za trženje;
- možnosti trženja mesa, mleka in sadja.
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Predavatelj/-ica
Martina Gomzi, mag. kmet.

Martina Gomzi, mag. kmet.
Mitja Zupančič, univ. dipl. inž.
zoot.
Roman Štabuc, univ. dipl. inž.
kmet.
Andrej Soršak, univ. dipl. inž.
kmet.

Suzana Pušnik; univ. dipl. inž.
kmet.

Ogledi dobrih praks
- ogled dobre prakse:
Lokacija: Ekološka kmetija Zupanič in Metz,
Jelenče 4, 2211 Pesnica pri Mariboru
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