Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Tel.: (07) 373-05-70, fax: (07) 373-05-90
E-pošta: tajnistvo@kgzs-zavodnm.si
Splet: www.kmetijskizavod-nm.si

Novo mesto, 21.1.2022

USPOSABLJANJE »POLJEDELEC/POLJEDELKA«
Vabimo vas na 40 – urno usposabljanje POLJEDELEC/POLJEDELKA, ki bo potekal po
priloženem urniku. Zaradi epidemije Covid-19 bomo tečaj izvedli na daljavo preko aplikacije
ZOOM.
Usposabljanje je namenjeno vsem zainteresiranim za pridobitev dodatnih znanj s tega
področja, MLADIM PREVZEMNIKOM KMETIJ in ostalim, ki nimajo ustrezne kmetijske izobrazbe,
za namen kandidiranja na javne razpise PRP, saj je tečaj referenca tudi za PRIDOBITEV
NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE (NPK).
Stroški usposabljanja znašajo 213,50 EUR z DDV.
Pred začetkom usposabljanja dobite gradivo.
Predhodne prijave (tudi za ostale vsebine – živinorejec, sadjar, vinogradnik, predelava mesa,
predelava sadja,…) zbiramo na terezija.lavric@kgzs-zavodnm.si ali tatjana.kmetic-skof@kgzszavodnm.si

Pri prijavi je potrebno posredovati naslednje podatke:
- PRIIMEK in IME (tudi dekliški priimek):_____________________________
- POLNI NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA:_____________________________
- KONTAKT: E-naslov in telefonsko številko __________________________
- Datum rojstva: ______________________
- KMG_MID: __________________________
- ŽELJENA VSEBINA IZOBRAŽEVANJA: ______________________________
Za dodatne informacije lahko pokličete na 031 306 183 (Tatjana Kmetič Škof).

Prijavljeni udeleženci prejmejo povezavo na spletno izobraževanje po elektronski pošti.

Vljudno vabljeni!

Vodja Oddelka za kmetijsko svetovanje:
Mag. Zdenka Kramar univ. dipl. inž. zoot., l.r.

Direktor:
Damijan Vrtin, univ. dipl. inž. agr., l.r.

»Dogodek se lahko fotografira in snema. Z udeležbo soglašate, da se vas sme fotografirati ali posneti in posnetek objaviti na spletnih straneh, v
drugih tiskovinah ali družabnih omrežjih. Namen je dokumentiranje in obveščanje javnosti o delu in dogodkih.«

Priloga: Urnik usposabljanja
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URNIK USPOSABLJANJA »POLJEDELEC/POLJEDELKA«
KRAJ: aplikacija ZOOM
DATUM
URA
14:30 – 15:00
Sreda,
9.2.2022

15:00 – 15:45

15:45 – 17:15

17:15 – 18:00

PREDAVATELJ

TEMA

ŠT.UR

Tatjana Kmetič Kratki tehnični napotki usposabljanja.
Škof
Terezija Lavrič
Predstavitev postopka pridobitve NPK 1
in predstavitev smernic za izdelavo
seminarske naloge.
Mateja Strgulec Načrtovanje pridelave poljščin in 2
krmnih rastlin, ki se pridelujejo na
njivah, priprava tal, ravnanje z zemljo
za uspešno pridelavo poljščin.
Mojca Hrovat

18:00 – 18:15
18:15 – 19:45

Natalija Pelko

19:45 – 20:30

Andreja Brence

Zahteve navzkrižne skladnosti - 1
zakonodaja na področju kmetijstva in
varstva voda pri načrtovanju pridelave
poljščin.
ODMOR
Vzgoja in oskrba sadik v vrtnarstvu in 2
možnosti
pridelave
vrtnin
v
poljedelstvu.
Načrtovanje pridelave jagod in 1
možnosti v poljedelstvu.
7

DATUM

Četrtek,
10.2.2022

15:00 – 16:30

PREDAVATELJ
Natalija Pelko

TEMA
ŠT.UR
Predstavitev temeljnih pravil gnojenja 2
– gnojenje poljščin in vrtnin (ATGN)

16:30 – 18:00

Martin Mavsar

18:00 – 18:15
18:15 – 19:45

Mateja Strgulec

Poznavanje in upoštevanje zakonodaje 2
o varstvu pri delu in požarni varnosti,
varna raba strojev, naprav in orodij
ODMOR
Tehnologija pridelave tržnih poljščin: 2
žita, krompir

»Dogodek se lahko fotografira in snema. Z udeležbo soglašate, da se vas sme fotografirati ali posneti in posnetek objaviti na spletnih straneh, v
drugih tiskovinah ali družabnih omrežjih. Namen je dokumentiranje in obveščanje javnosti o delu in dogodkih.«
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DATUM

URA
15:00 – 16:30

Petek,
11.2.2022

16:30 – 18:00

18:00 – 18:15
18:15 – 19:45

PREDAVATELJ
Mateja Strgulec

TEMA
Tehnologija pridelave krmnih rastlin
koruze, soje, lucerna, detelje, trave,
krmni dosevki
mag. Karmen Rodič Opazovalna napovedovalna
dejavnost, izvajanje varstva žit,
oljne ogrščice in soje
ODMOR
Martin Mavsar
Spoznavanje strojev za osnovno in
dopolnilno obdelavo tal, strojev za
nanašanje FFS, ter gnojenje poljščin
in vrtnin, pravilna uporaba

ŠT.UR
2

2

2

6

DATUM

URA
15:00 – 16:30

Ponedeljek,
14.2.2022

16:30 – 18:00
18:00 – 18:15
18:15 – 19:45
19:45 – 20:30

PREDAVATELJ
mag. Domen Bajec

TEMA
Spoznavanje ukrepov za osebno
varnost pri rabi FFS, upoštevanje
karenčne dobe pri FFS, spoznavanje
načinov delovanja posameznih
skupin FFS in oznake toksikoloških
in okolju nevarnih lastnosti,
postopek priprave škropilne brozge
po navodilih FFS in varna raba
škropilne tehnike v poljedelstvu in
vrtnarstvu
mag. Karmen Rodič Izvajanje varstva krompirja in
koruze, ekološko varstvo
ODMOR
Mateja Strgulec
Tehnologija pridelave in spravila
alternativnih poljščin
Mateja Strgulec
Tehnologija pridelave in spravila
oljnic

ŠT.UR
2

2

2
1
7

»Dogodek se lahko fotografira in snema. Z udeležbo soglašate, da se vas sme fotografirati ali posneti in posnetek objaviti na spletnih straneh, v
drugih tiskovinah ali družabnih omrežjih. Namen je dokumentiranje in obveščanje javnosti o delu in dogodkih.«

DATUM

URA
15:00 – 15:45

PREDAVATELJ
Mateja Strgulec

15:45 – 17:15

Natalija Pelko

17:15 – 18:00

mag. Ana Nuša Kunej

18:00 – 18:15
18:15 – 19:00

Helena Gramc

19:00 – 20:30

Tatjana Kmetič Škof

Torek,
15.2.2022

TEMA
Spoznavanje
ustreznega
skladiščenja pridelkov poljščin
Spoznavanje
ustreznega
skladiščenja pridelkov vrtnin
Priprava pridelkov za prodajo
(standard varna hrana in krma iz
navzkrižne skladnosti)
ODMOR
Ekonomika
na
kmetiji:
načrtovanje dela, nabave in
porabe repromateriala, porabe
finančnih sredstev, spoznavanje
osnov računovodstva, kalkulacij
in računalniških programov,
vodenje FADN)
Ekonomika
na
kmetiji:
ugotavljanje potreb na trgu,
izbor primernih prodajnih poti,
določanje prodajnih cen, pomen
promocije, standardi kakovosti
in blagovne znamke

ŠT.UR
1
2
1

1

2

7

PREDSTAVITEV SEMINARSKIH NALOG Z JAVNIM NASTOPOM (ZOOM)
Termin po
dogovoru z
udeleženci.

7
Predstavitve seminarskih nalog z javnim nastopom udeležencev

7

»Dogodek se lahko fotografira in snema. Z udeležbo soglašate, da se vas sme fotografirati ali posneti in posnetek objaviti na spletnih straneh, v
drugih tiskovinah ali družabnih omrežjih. Namen je dokumentiranje in obveščanje javnosti o delu in dogodkih.«

