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Ljubljana, 17.9.2015 
 
 
 

Obvezna vsakoletna 4-urna usposabljanja  
za vključene v ukrep  

Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP) 
 
 
Vsi upravičenci, ki ste se vključili v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila 
(KOPOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-
2020, se morate vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti 
rednega 4-urnega usposabljanja.  
 
V LETU 2015 JE POTREBNO USPOSABLJANJE OPRAVITI DO 20. 12. 2015! – 

REZERVNIH TERMINOV NI! 

 
Namen tega usposabljanja je, da se upravičenci kar najbolje seznanite s kmetijsko okoljskimi 
in kmetijsko podnebnimi vsebinami ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z 
manj napakami izvajate ukrep KOPOP. 
 
Vsebina usposabljanj: 
 

Tema Trajanje 

Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP  

 Evidence o delovnih opravilih 60 min 

 Administrativni pregledi in pregledi na kraju samem 
 Možnosti za napake pri izvajanju ukrepa KOPOP in kako se jim izogniti 

 

Kmetovanje in ohranjanje narave 

 Natura 2000 v Sloveniji 
 Prispevek ukrepa KOPOP k doseganju naravovarstvenih ciljev 

60 min 

Kmetovanje ter varstvo voda in tal 

 Vodovarstvena območja in stanje voda v Sloveniji 
 Prispevek ukrepa KOPOP k varovanju voda 

60 min 

 

mailto:kgzs@kgzs.si
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Tema Trajanje 

Kmetovanje in podnebne spremembe 

 Slovensko kmetijstvo in podnebne spremembe 
 Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju in prilagajanju na podnebne 

spremembe 

60 min 

 
Vsebina usposabljanj za leto 2015 je določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano in bo na vseh ponovitvah (lokacijah in terminih) enaka. 
 
 
 

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 priznana udeležba na usposabljanju. 
 
Kmetijsko gozdarski zavodi pri KGZS bodo na območju celotne Slovenije, za vključene v 

KOPOP, izvedli 82 usposabljanj. Podrobnejši seznam lokacij in terminov izobraževanj na 

posameznem KGZ je prikazan v nadaljevanju. 

  
Vsak upravičenec, ki je vključen v KOPOP, bo s strani svojega KGZ prejel pisno vabilo 

za udeležbo na usposabljanjih. Pri tem bodite pozorni, saj se bo potrebno na nekaterih 

KGZ prijaviti na usposabljanje, na drugih KGZ pa boste prejeli vabilo na točno 

določeno usposabljanje (če vam termin ne bo ustrezal, se boste lahko dogovorili za 

zamenjavo).   

 
 

 

Seznam terminov rednih usposabljanj za kmete, ki so se v 
letu 2015 vključili v ukrep KOPOP iz PRP 2014 – 2020  
 
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor 
 

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin) 

 

Datum Lokacija Ura 

14.10.2015 KGZ Maribor, Vinarska ul. 14, Maribor 9.00 

21.10.2015 KGZ Maribor, Vinarska ul. 14, Maribor 9.00 

26.11.2015 KGZ Maribor, Vinarska ul. 14, Maribor 9.00 
 

Dodatne informacije dobite na telefonu: 02 228 49 49 
 
 
 

 


