NA PREDHODNO USPOSABLJANJE ZA UKREP KMETIJSKO-OKOLJSKA- PODNEBNA
PLAČILA IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE
2014-2020 ZA LETO 2021

Spoštovani,
obveščamo vas, da bodo Predhodna usposabljanja za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna
plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v prehodnem
obdobju za leto 2021 (v nadaljevanju: ukrep KOPOP) potekala: 31. 3. 2021, 21. 4. 2021 in 3. 5.
2021, vsakič od 9:20 do 14:45 ure, v obliki spletnih usposabljanj preko aplikacije Webex.
Upoštevajoč, da vsi zainteresirani udeleženci nimajo možnosti oziroma ustrezne opreme za
udeležbo na spletnem usposabljanju, bodo le – tem zagotovljene tudi druge oblike
usposabljanja (tj. posredovanje povezave za dostop do e-gradiva ali posredovanje tiskanega
gradiva).
Prosimo, da se čim več zainteresiranih udeležencev udeleži spletnega usposabljanja,
druge oblike usposabljanja pa naj bodo zadnja izbira.
Izvajalec usposabljanja bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju:
ministrstvo).
Usposabljanje je obvezno za kmetijska gospodarstva, ki se nameravate vključiti v ukrep
KOPOP in v obdobju 2014- 2020 še niso opravili predhodnega usposabljanja za ukrep KOPOP.
Vsi zainteresirani udeleženci se morajo OBVEZNO PREDHODNO PRIJAVITI na enega od
razpoložljivih terminov, in sicer 31. 3. 2021, 21. 4. 2021 ali 3. 5. 2021. Prijavite se lahko
najkasneje dva dni pred posameznim terminom, tako da IZPOLNITE ELEKTRONSKO
PRIJAVNICO na https://mkgp.1ka.si/a/126660.
Če se predhodnega usposabljanja udeležujete kot samostojni podjetnik (s.p.) ali ste zaposleni
pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za kmetijsko dejavnost, se to usposabljanje šteje kot
opravljena obveznost tudi za kmetijsko gospodarstvo, kjer ste nosilec kmetijskega

gospodarstva, namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva ali član kmetije. V tem primeru na
prijavnico vpišite obe številki KMG-MID.

Če imate težave z elektronsko prijavo ali potrebujete pomoč pri prijavi, lahko pokličete na tel.
številko 01/478-9016.
NAČIN IZVEDBE USPOSABLJANJA
Usposabljanje bo izvedeno na način, da bo ministrstvo udeležencem, prijavljenim na spletno
usposabljanje, posredovalo povezavo za dostop do aplikacije Webex, preko katere boste
spremljali usposabljanje. Potrdilo o opravljenem usposabljanju boste prejeli po e-pošti.
Tisti, ki se ne boste mogli udeležiti spletnega usposabljanja in imate e- naslov, boste prejeli epovezavo za ogled gradiva ter potrdilo o opravljenem usposabljanju.
Tisti, ki nimate e- naslova, boste po pošti prejeli tiskano gradivo in potrdilo o opravljenem
usposabljanju.
Tisti, ki se ne boste udeležili spletnega usposabljanja, boste gradivo morali preučiti sami. Če
boste ob prebiranju gradiva naleteli na vprašanja ali potrebovali dodatne informacije, jih
naslovite na: gp.mkgp@gov.si. Z veseljem vam bomo odgovorili.
Ne glede na to za katero obliko usposabljanja se je posameznik odločil, se šteje, da je
udeleženec opravil usposabljanje, v kolikor je na naslov gp.mkgp@gov.si, ali na tel. št. 01/4789016 ali po pošti na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta
22, 1000 Ljubljana, sporočil, da je prejel potrdilo oziroma gradivo s potrdilom o opravljenem
usposabljanju. Sporočilo na predhodno navedene naslove, se šteje kot dokazilo, da je bilo
udeležencu gradivo/ potrdilo o usposabljanju vročeno.
Gradivo obsega naslednje vsebine: Predstavitev ukrepa KOPOP, Odvzem vzorcev tal za
analizo, Ohranjanje narave v povezavi z ukrepom KOPOP, Kmetijski vidik varovanja narave in
invazivke v kmetijstvu, Varovanje voda in ukrep KOPOP ter Prispevek ukrepa KOPOP k
blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam.

PROGRAM PREDHODENGA USPOSABLJANJA ZA POTREBE VKLJUČITVE V UKREP
KOPOP za leto 2021
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