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Vprašalnik za samooceno - Modul 1  
Avtor: Univerza Canakkale Onsekiz Mart, Turčija 

 

V1: Kakšen je koncept ekološkega kmetovanja? 

 a) Omejena uporaba gnojil 

 b) Omejena uporaba pesticidov 

 c) Omejena uporaba pospeševalcev rasti 

 d) Vse našteto 

 e) Nič od naštetega 

V2: Kako imenujemo osebo, ki upošteva vse proizvodne dejavnike in jih med seboj poveže z namenom 

proizvodnje in trženja dobrin ali storitev? 

 a) Partner                      

 b) Podjetnik 

 c) Generalni direktor 

 d) Manager  

V3: Kaj od naštetega ni značilnost eko-podjetnika? 

 a) Motivacija                      

 b) Samozadostnost 

 c) Sposobnost dolgoročnega načrtovanja 

 d) Sebičnost 

V4: Kako imenujemo osebo, ki zna na področju kmetijstva združiti različne dejavnike, za razvoj in 

produkcijo inovativnih idej, navkljub številnim tveganjem? 

 a) Eko-kmetovalec                      

 b) Generalni direktor ekološke kmetije 

 c) Bio-kmet 
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 d) Podjetnik na področju eko-kmetovanja  

V5: Kaj je potrebno za uspeh v podjetništvu v ekološkem kmetovanju? 

 a) Zaupanje                   

 b) Sposobnost reševanja težav 

 c) Socialno podjetje  

 d) Vse našteto 

 e) Nič od naštetega 

V6: Ali lahko mali eko-kmetovalec postane podjetnik? 

 a) – Da   b) – Ne 

V7: Katere veščine na področju ekološkega kmetovanja lahko označimo kot podjetniške? 

 a) Veščine prepoznavanja priložnosti 

 b) Veščine oblikovanja strategij 

 c) Veščine mreženja 

 d) Vse našteto 

 e) Nič od naštetega 

V8: Kateri so pomembni dejavniki pri ekološki reji živali? 

 a) Krma 

 b) Zdravje 

 c) Vrsta živali 

 d) Vse našteto 

 e) Nič od naštetega 

   V9: Preusmeritev kmetije v ekološko je hiter in enostaven postopek. 

 a) Drži   b) Ne drži  

V10: Katera od naštetih praks pomaga ohranjati zdravje tal? 

 a) Monokultura 
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 b) Erozija tal 

 c) Kolobarjenje 

 d) Biološki nadzor  

 e) Vse našteto 

V11: Raznovrstnost pridelkov je tipična lastnost eko-kmetovanja.  

 a) Drži   b) Ne drži 

   V12: Ekološko kmetovanje je pomembno, ker:  

 a) Izboljšuje strukturo prsti 

 b) Ne uporablja pesticidov 

 c) Je manj škodljivo za okolje 

 d) Nič od naštetega 

 e) Vse našteto 

V13: Uporaba pesticidov je v ekološkem kmetovanju dovoljena za zatiranje škodljivcev, bolezni in 

plevela. 

 a) Drži   b) Ne drži   

V14: Katere od naslednjih naravnih sovražnikov je dovoljeno uporabljati pri ekološkem kmetovanju? 

 a) Plenilske žuželke 

 b) Zajedavske ose  

 c) Oboje  

 d) Nič od naštetega 

   

V15: Kakšne so ovire in izzivi pri ekološkem kmetovanju? 

 a) Naravne ovire 

 b) Ovire pri proizvodnji 

 c) Intelektualne ovire 

 e) Vse našteto 
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 d) Nič od naštetega 

    

V16: Česa od naštetega ni dovoljeno uporabljati pri biološkem nadzoru škodljivcev v ekološkem 

kmetovanju? 

 a) Plenilcev 

 b) Parazitoidov 

 c) Pesticidov 

 d) Nič od naštetega 

 e) Vse našteto 

V17: Večino plenilskih žuželk uporabljamo kot naravne sovražnike pri biološkem nadzoru          

škodljivcev. 

 a) Drži   b) Ne drži   

    

V18: Kaj od naštetega ni biološko sredstvo? 

 a) Pikapolonica 

 b) Navadna tenčičarica 

 c) Bogomolka 

 d) Bela muha 

 e) Trepetavka 

V19: Patogeni se uporabljajo pri biološkem nadzoru škodljivcev, znanih kot entomopatogeni. 

 a) Drži   b) Ne drži    

V20: Kaj so entomofagi? 

 a) rastline, ki se hranijo z žuželkami  

 b) škodljive žuželke 

 c) žuželke, ki se hranijo z žuželkami 

 d) Nič od naštetega 
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 e) Vse našteto 

V21: Zakaj je nadzor nad škodljivci tako pomemben pri ekološkem kmetovanju? Pojasnite s primeri.  

V22: Imenujte vsaj eno metodo, ki prispeva k zdravju prsti? 

V23: Imenujte vsaj eno vrsto orodja, ki se uporablja v eko-kmetovanju? 

V24: Na kratko opišite ekosistem v eko-kmetijstvu.  

V25: Kakšna je razlika med plenilskimi in zajedavskimi žuželkami? 
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Vprašalnik za samooceno - modul 2 
Avtorji: Eufora M.I.K.E., Grčija 

 

Ocena znanja 

1. Splošne poslovne in vodstvene veščine so ena izmed vrzeli na področju usposobljenosti, ki se 

pogosto pojavlja v kmetijskem sektorju, zato morajo kmetje takšne veščine intenzivno 

razvijati. 

a. DRŽI 

b. NE DRŽI 

2. Trženje je sposobnost določiti najprimernejše dejavnosti financiranja in vlaganja za podjetje 

/ imeti vizijo podjetja in jo nato uresničiti z majhnimi, dosegljivimi cilji 

a. DRŽI 

b. NE DRŽI 

3. Podjetnik je lastnik malega podjetja. 

a. DRŽI 

b. NE DRŽI 

4. Družbeno odgovorni podjetniki v kmetijstvu so kmetje, ki se zavedajo, da mora biti finančni 

uspeh kmetije v ravnovesju z njeno socialno in okoljsko vlogo. 

a. DRŽI 

b. NE DRŽI 

5. Med štiri vrste zadružnega podjetništva spada tip 'Kolektivno lastništvo in individualni cilji'.  

a. DRŽI 

b. NE DRŽI 

6. Ena glavnih značilnosti zadrug je, da je osrednje sredstvo za spodbujanje podjetniškega 

procesa v kmetijstvu sodelovanje. Zadruge so demokratično organizirane skupnosti, ki 

delujejo po principu medsebojne pomoči. Sodelovanje je v zadrugah tudi sredstvo za 

zadovoljevanje individualnih interesov posameznih podjetnikov. Podjetniki v njih samostojno 

izbirajo partnerje, vire, trge in strukturo proizvodnje. 

a. DRŽI 

b. NE DRŽI 

7. Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo vključuje podpis pogodbe, v kateri so 

navedene pravice in obveznosti družbenikov ter glavna dejavnost, ki jo bodo opravljali. 

a. DRŽI 

b. NE DRŽI 

8. Delniška družba - za privabljanje in upravljanje minimalnega zneska kapitala. Omejuje 

ekonomsko tveganje udeležencev pri izvajanju dejavnosti. 

a. DRŽI 

b. NE DRŽI 
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9. Družba z omejeno odgovornostjo - hibridna kapitalska družba. Pridružijo se lahko le fizične 

osebe, ki z medsebojno pomočjo in sodelovanjem opravljajo poslovne dejavnosti za 

zadovoljitev svojih ekonomskih, socialnih in kulturnih interesov. 

a. DRŽI 

b. NE DRŽI 

10. Prva ustanovitev kmetijskega podjetja NE zahteva registracije v registru kmetov in 

podeželskih podjetij v skladu s shemo pomoči skupne kmetijske politike. 

a. DRŽI 

b. NE DRŽI 

11. Kmetijska dejavnost, tj. katerakoli poklicna dejavnost v vsaj dveh sektorjih kmetijskega 

gospodarstva: pridelava kmetijskih rastlin, živinoreja ali ribogojstvo (morski ribolov, ribolov v 

celinskih vodah, nabiranje spužev, gojenje školjk, akvakultura), ki je namenjena pridelavi 

kmetijskih proizvodov. Poklicna dejavnost upravljanja z obnovljivimi viri energije do 100 kW, 

na kmetijah z nastanitvijo upravljanje največ 10 sob in gozdarska dejavnost. Fizične in pravne 

osebe, ki v obdobju petih let pred začetkom opravljanja kmetijske dejavnosti niso opravljale 

nobene kmetijske dejavnosti v svojem imenu in na lastno odgovornost.  

a. DRŽI 

b. NE DRŽI 

12. Poklicni kmet - 100 % seštevka letnega delovnega časa opravi na kmetiji, vsaj 90 % letnega 

dohodka prejme iz tega naslova. 

a. DRŽI 

b. NE DRŽI 

13. Če želijo, da njihovo podjetje prestane fazo preživetja, naj podjetniki angažirajo člane uprave 

(svetovalce ipd.), da jim pomagajo pri (pošteni) oceni prednosti in slabosti podjetja, saj lahko 

s strokovnimi mnenji pomagajo seznaniti vodstvo z dejanskimi razmerami v podjetju 

a. DRŽI 

b. NE DRŽI 

14. Prakse upravljanja, ki lahko MSP pomagajo pri prilagajanju na rast zagotavljajo potrebno 

infrastrukturo za MSP takrat, ko uveljavljene formalne strukture in sistemi ne zmorejo 

podpreti hitro rastočega podjetja: 

a. Poslovna logika 

b. Zajem in souporaba informacij 

c. Graditi na odnosih 

d. Upravljanje organizacijske politike 

e. Način vodenja. Vzpostavitev jasne vizije in dosegljivost za zaposlene – dva izmed 

temeljnih konceptov poslovne logike – omogočata vodjem, da usmerjajo podjetje 

in hkrati spodbujajo zaposlene k ustvarjalnosti in deljenju novih idej. 

f. Vzpostavitev jasne vizije 

g. Vpeljava organizacijskih sprememb preden nastopi kriza 

h. Ohranjati pretekle prakse in hkrati rasti 
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15. Upravljanje tranzicije v podjetjih z visoko stopnjo rasti je ključnega pomena za uspeh. Proces 

vključuje: 

a. Rast zahteva veliko bolj kompleksno vodenje podjetja. 

b. Podjetja z visoko stopnjo rasti morajo za spoprijemanje z zapletenostjo izvajati 

organizacijske spremembe. Za to obstaja veliko različnih pristopov, vendar 

nobenega ne kaže izpostavljati kot izključno najboljšega.  

c. Pri podjetjih z visoko stopnjo rasti obstaja splošen vzorec določanja faz tranzicije. 

Vsaka tranzicija zahteva različne vire, ki jih je treba zagotoviti pred samo fazo.  

d. Podjetja z visoko stopnjo rasti lahko izboljšajo svojo sposobnost upravljanja hitre 

rasti, tako da skrajšajo čas cikla med večjimi tranzicijami.  

e. tranzicij NI mogoče vedno upravljati z vrha (navzdol). Lahko se pojavijo tudi prek 

samo-organiziranih procesov 

f. “Podjetniški certifikat”, ki se pridobi z vpisom v aplikacijo za usposabljanje za 

uporabno podjetništvo. 

g. Ustanovitev lastnih podjetij z lastnim kapitalom 

h. Poslovni načrt 

16. Nekatere od ključnih lastnosti oz. značilnosti uspešnih podjetij: 

 Projektna naravnanost. Vse dejavnosti se izvajajo po načelih upravljanja 

(kmetijskih) projektov, dobrih praks in mednarodnih standardov ter 

upoštevajo tehnična tveganja 

 Zvesto sledijo specifičnemu poslovnemu modelu, hkrati pa so odprta za 

spremembe in zmožna slediti toku sprememb 

 Pridobivajo znanje za učinkovito uresničevanje lastnih idej 

a. DRŽI 

b. NE DRŽI 

17. Vodenje kmetijskega podjetja, ki je v celoti odvisno od programov EU, je varen način, da 

posel ohranimo pri življenju (ali da celo zacveti), saj je za kmetijstvo vsako leto na voljo 

ogromno finančne pomoči.  

a. DRŽI 

b. NE DRŽI 

18. Zmanjševanje tveganja pomeni, da tveganje v celoti izničimo. 

a. DRŽI 

b. NE DRŽI 

19. Hitro rastoča tvegana podjetja se soočajo s posebnimi managerskimi izzivi:  

 Hitro povečanje obsega 

 Občutek zanesljivosti  

 Notranji pretresi 

 Potreba po izrednih virih za podporo rasti. 

a. DRŽI 

b. NE DRŽI 

20. Postavljanje ciljev je pomemben del akcijskega načrta za podjetja v fazi preživetja. 
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a. DRŽI 

b. NE DRŽI 

 

 

Ocena veščin in kompetenc 

 

21. Študija primera: vodite kmetijsko podjetje v sektorju ekoloških proizvodov, ki je prestalo fazi 

preživetja in rasti podjetja in že doseglo fazo zrelosti. Prijatelj in/ali svetovalec vam svetuje, 

da ker "motor" vašega podjetja deluje dobro, nikar NE spreminjajte ničesar, kar bi lahko 

negativno vplivalo na njegovo delovanje. Kaj storite? 

22. Študija primera: vodite novo kmetijsko podjetje, ki se nahaja v fazi preživetja sredi finančne 

krize. Soočate se s težavami pri donosnem vodenju podjetja. Vaš nekdanji sošolec, ki zdaj živi 

v ZDA, vam svetuje, da podjetje razširite z razvojem novih izdelkov ali z vstopom na nov trg, 

za katerega je videti, da ga kriza NI prizadela (oz. ne bi prizadela dodatne nove ponudbe, na 

primer, kmečkega turizma). Kaj storite? 

23. Naloga: v nekaj stavkih opišite postopek ustanovitve kmetijskega podjetja, (pred tem ste bili 

zaposleni, na primer, kot informatik).  

24. Naloga: opišite glavne prednosti delovanja v podjetju, ki deluje po zadružnem poslovnem 

modelu.  

25. Naloga: opišite, kako bi se znašli v vlogi podjetnika, ki bi spoznal, da sta se v istem sektorju 

pravkar zagnali še dve novi podjetji ki, proizvajata izdelke, zelo podobne vašim.  
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3.1. Trajnostno upravljanje zemljišč 

 

 

1. Podjetništvo v kmetijstvu je namenjeno izvajanju dejavnosti, povezanih 

z obdelovanjem zemlje, upoštevanjem okoljskih standardov in 

povečanjem rodovitnosti prsti. 

 Drži 

 Ne drži 

2. Navedite glavne značilnosti, zaradi katerih se ekološki kmetovalec 

razlikuje od drugih podjetnikov. 

…………………………………………………………. 

 Zemljišča: ustrezna raba zemljišč v veliki meri določa kakovost in količino 

proizvodnje.  

 Geografske in podnebne značilnosti: pogojujejo vrsto pridelka ter donos in 

kakovost posameznih pridelkov  

 Sezonska pridelava: ta dejavnik je povezan z obdobji razvoja pridelkov 

 Oddaljenost eko-kmetije od naselij: ta dejavnik povečuje proizvodne stroške 

na račun prevoza.  

 Uporaba opreme, zgradb in druge potrebne opreme za proizvodnjo 

ekoloških izdelkov 

 

3. Koncept trajnostnega kmetijstva združuje tri glavne cilje: varstvo 

okolja, gospodarski dobiček in socialno podporo  
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 Drži 

 Ne drži 

4. Naštejte in opišite osnovna načela ekološkega kmetovanja in 

živinoreje: 

…………………………………………………………. 

 Princip zdravja: ekološko kmetovanje mora ohranjati in izboljševati 

kakovost tal, rastlin, živali in človeštva kot celote.  

 Princip ekologije: ekološko kmetovanje mora temeljiti na načelih 

ekoloških ciklusov in sistemov ter jih vzdrževati. Vsi ekološki proizvajalci 

morajo skrbeti za naravno okolje - pokrajino, podnebje, biotsko 

raznovrstnost, zrak in vodo.  

 Princip odgovornosti: vodja ekološke kmetije mora izkazovati odgovoren 

odnos do zdravja sebe in drugih ter tako skrbeti za dobro počutje ljudi in 

okolja.  

 Princip pravičnosti: ekološko kmetovanje mora temeljiti na harmoničnem 

odnosu do okolja, ljudi in živali. 

5. Upravljanje eko-kmetije je proces sprejemanja odločitev, v katerem 

se omejeni viri razporedijo tako, da kar najbolje zadovoljijo potrebe 

celotne družine. 

 Drži 

 Ne drži 

6. Strukturiranje kmetijskega gospodarstva zahteva: 
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А) razporeditev delovne sile, proizvodnih dejavnikov, razmejitev pristojnosti 

in odgovornosti glede na delovne naloge. 

B) Finančna sredstva 

7. Proizvodna struktura kmetije izraža količinska razmerja med 

različnimi pridelki na eko-kmetiji. 

Drži 

 Ne drži 

8. Eko-kmetije pridelujejo sadje in zelenjavo z uporabo metod in 

sredstev za pridobivanje kakovostnih in zdravih proizvodov. 

Drži 

Ne drži   

9. Kako bi ohranili rodovitnost tal? Utemeljite odgovor.  

…………………………………………………………. 

Zelo primeren način za ohranjanje kakovosti tal je izvajanje večletnega 

programa kolobarjenja in mulčenja.  

10.  Katere vrste živali so primerne za vzrejo na eko-kmetijah? 

…………………………………………………………. 

Tiste, ki so prilagojene lokalnim podnebnim razmeram in so odporne na 

bolezni; po možnosti reja živali, ki se običajno ne vzrejajo v 

konvencionalnem kmetijstvu.  
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11. Kolikšen je sprejemljiv odstotek reprodukcije črede goveda na 

ekološki živinorejski farmi? 

А) do 10%; 

B) do 20%; 

C) do 30%; 

12. Kolikšen je sprejemljiv odstotek reprodukcije črede odraslih 

prašičev, ovc in koz na ekološki živinorejski farmi  ? 

А) do 10%; 

B) do 20%; 

C) do 30%; 

13. Koliko znaša minimalno mlečno obdobje telet na ekološki živinorejski 

farmi? 

А) do 3 mesecev; 

B) do 2 mesecev; 

C) do 1 meseca; 

14. Koliko znaša minimalno mlečno obdobje ovc, koz in prašičev na 

ekološki živinorejski farmi? 

А) do 45 dni; 

B) do 10 dni; 

C) do 30 dni; 
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15. Na ekoloških živinorejskih kmetijah je prepovedano krmljenje s 

krmo, ki vsebuje antibiotike, kokcidiostatike, hormone ali druge 

pospeševalce rasti, kakor tudi prisilno hranjenje, GSO ter nadomestki 

mleka in mleko v prahu. 

 Drži 

 Ne drži 

16. Na ekoloških kmetijah je dovoljena vzreja živali na privez, dovoljeni 

so individualni predelki v svinjakih in vzreja ptic v kletkah.  

 Drži 

 Ne drži 

17.  Na ekoloških kmetijah je dovoljeno brušenje zob mladih prašičev; 

dovoljeno je rezanje repov in obrezovanje krempljev ter odstranjevanje 

rogov pri živini.  

 Drži 

 Ne drži 

18. Uporaba veterinarskih medicinskih pospeševalcev rasti in 

produktivnosti, prehranskih antibiotikov, kokcidiostatikov in kemično 

sintetiziranih hormonov je v ekološki živinoreji prepovedana.  

 Drži 

 Ne drži 

19. Namen kolobarjenja je zmanjšati pojavnost plevela, ohraniti 

optimalno strukturo zgornje plasti tal, preprečiti izčrpavanje tal.  
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 Drži 

 Ne drži 

20. Pripravite načrt štiriletnega kolobarjenja zelenjave na eko kmetiji. 

Razmislite o lokaciji rastlinskih vrst glede na svetlobo in posejanost z 

drevesi in grmičevjem na območjih, kjer želite saditi.  

…………………………………………………………. 

21. Zemljišče je osnovna dobrina, ki je prostorsko omejena, nepremična, 

neobnovljiva in vsebuje plast humusa. 

 Drži 

 Ne drži 

22. Načrtovanje rabe zemljišč je sistematična ocena zemljišč, vodnih 

virov, možnosti rabe zemljišč in socialno-ekonomskih pogojev, z namenom 

določitve najprimernejših pogojev za uporabo zemljišča. 

 Drži 

 Ne drži 

23. Načrtovanje rabe zemljišč ne predvideva:  

 Zbiranja osnovnih podatkov o zemljepisni legi, razpoložljivosti virov, 

podnebju, reliefu, infrastrukturi, oblikah lastništva in rabi zemljišč.  

 Določitve časovnega obdobja, na katerega se načrt nanaša. 

 Izdelave načrta za preoblikovanje različnih tipov zemljišč; 

načrtovanja velikosti površin, ki se uporabljajo za setev in 

kolobarjenje.  
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 Določitve aktivnosti, povezanih z razmnoževanjem.  

 Določitve finančnih virov vseh dejavnosti na kmetiji.  

 Razvijanja ukrepov za zaščito zemljišč in okolja. 

 Drži 

 Ne drži 

24. Strateški poslovni načrt opisuje glavne cilje eko-kmetije ter načine, 

kako te cilje doseči v daljšem časovnem obdobju.  

 Drži 

 Ne drži 

25. Taktični poslovni načrt se nanaša na dolgo obdobje – 10 let in več. 

 Drži 

 Ne drži 

26. Certificiranje ekoloških proizvodov izvaja posebna institucija, ki izda 

pisno potrdilo.  

 Drži 

 Ne drži 

27.  Identificirajte počasi obnovljive vire zemljišč. Ugotovite, kateri 

izmed njih lahko pomembno vplivajo na podnebje. 

…………………………………………………………. 

28. Kateri kmetijski ukrepi lahko vplivajo na kakovost vode? 

…………………………………………….…………… 
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Vzpostavitev varovalnih pasov v bližini tekočih voda, v katerih se ne 

uporabljajo gnojila in pesticidi. Sajenje dreves in grmovnic, ustvarjanje 

umetnih mokrišč.  

29.  Kaj bi storili za ohranitev kakovosti in rodovitnosti tal na svoji eko-

kmetiji? 

…………………………………………………………. 

 Določiti tipe prsti na kmetiji  

 Občasno spremljati zaloge hranljivih snovi v prsti  

 Trositi gnoj  

 Uporaba vmesnih posevkov  

 Kompostiranje 

30. Biološki koridor je območje velike biotske raznovrstnosti v okolici 

eko-kmetije. 

 Drži 

 Ne drži 

31. Naštejte vrste (pasme) živali, ki so primerne za vzrejo na eko-kmetiji.  

…………………………………………………………. 

32.  Naštejte vrste in varietete rastlin, ki so primerne za gojenje na eko-

kmetiji. 

…………………………………………………………. 

33. Za zagotavljanje kakovostne paše je potrebno upoštevati:  

 Gostoto živali in rast trave. 

 Obročno pašo in rotacijsko pašo. 

Drži  
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Ne drži 

34. Naštejete prakse ravnanja z gnojem.  

…………………………………………………………. 

 Zasnova učinkovitih sistemov za čiščenje in zbiranje gnoja. 

 Vse površine znotraj in zunaj vzrejnih prostorov morajo biti čiste in 

suhe. 

 Ločiti urin in iztrebke. . 

 Proizvodnja bioplina. 

35. Preprečevanje bolezni rastlin dosežemo:  

 S sejanjem 

 Z uporabo odpornih sort rastlin 

 Z biološkim nadzorom škodljivcev s pomočjo koristnih 

organizmov ali naravnih sovražnikov zajedavcev. 

Drži 

Ne drži 
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3.2. Promocija novih tehnologij in inovacij glede na vizijo 

posamezne države 

 

1. Ključna prednostna naloga evropskega kmetijstva v okviru skupne 

kmetijske politike EU je spodbujanje prenosa znanja in inovacij na 

področju kmetijstva. 

 Drži 

 Ne drži 

2. Uvedba e-kmetijstva ne more slediti parametrom, povezanim s 

podnebjem, ekologijo in pridelavo hrane. 

 Drži 

 Ne drži 

3. Katere so po vašem mnenju prednosti uvajanja informacijskih 

tehnologij v kmetijstvo? 

................................................... 

 Sledljivost količine pridelka kmetijskih rastlin 

 Gnojenje ob primernem času 

 Zmanjšana poraba vode s kapljičnim namakanjem 

 Zdravje živali 

4. Katere pristope in rešitve bi izbrali za svojo ekološko kmetijo, da bi z 

uporabo informacijske tehnologije dosegli največjo možno 

proizvodnjo? 

.............................................................. 

 Primer: uporaba zemljevidov iz geografskih informacijskih sistemov, 

ki vsebujejo podatke o vlažnosti / suhosti tal ter podatke o tem, kje je 

potrebno zalivanje, gnojenje, nanašanje pripravkov ipd.  

5. Navedite prednosti digitalizacije kmetijstva: 

.................................…….. 

 Bolj učinkovito obvladovanje tveganj 

 Večji donos 

 Večja učinkovitost in predvidljivost 

 Višje prodajne cene kmetijskih proizvodov 

 Zmanjšanje škodljivih vplivov kmetijstva na okolje 
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 Izboljšanje delovnih pogojev kmetov 

 Diverzifikacija proizvodnje  

6. Biomaso, najstarejšega izmed obnovljivih virov energije, lahko 

pridobivamo iz rastlinskih ali živalskih materialov. Biomasa lahko 

zagotovi pomemben del energije za naše potrebe in tako zmanjša 

emisije ogljikovega dioksida. 

 Drži 

 Ne drži 

7. Opišite »pametno vas«.  

.................................................. 

Termin »pametna vas« je definiran kot podeželska skupnost, ki za izboljšanje 

gospodarskih, socialnih ali okoljskih izzivov uporablja inovativne rešitve in 

digitalne tehnologije. 
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3.3. Širše vodstvene veščine 

 

 
1. Ekološko kmetovanje je posebna vrsta kmetijske pridelave, ki ohranja 

ekološko ravnovesje, ekološki proizvodi pa se proizvajajo po principu 

ravnovesja v sistemu zemlja-rastline-živali in naravnih razvojnih ciklov. 

 Drži 

 Ne drži 

2. Naštejte cilje, ki jim sledi trajnostni razvoj kmetijstva. 

……………………………… 

 Sistematičen pristop k proizvodni enoti in prizadevanje za minimalno 

človekovo poseganje v regulativne mehanizme narave. 

 Stabilizacija kmetijskih ekosistemov na podlagi dopolnilnih dejavnosti, 

biotske raznovrstnosti in integracije.  

 Diverzifikacija proizvodnega sistema.  

 Diverzifikacija kmetijskih rastlin. 

 Ustreznost pristopov, metod in sredstev za zatiranje škodljivcev; 

alternativni sistemi varstva rastlin. 

 Izvajanje glavnih ukrepov varstva rastlin v skladu s standardi za ekološko 

kmetovanje in izkušnjami v naši državi. 

 Reja takšnih pasem živali, ki so prilagojene lokalnim razmeram. 

 Uporaba metod vzreje, ki so blizu naravnemu načinu življenja, ki 

zmanjšujejo stres in ki skrbijo za dobro počutje živali.  
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 Zagotavljanje zadostnega prostora, da se živali lahko vedejo naravno 

(prostor v hlevih, na dvoriščih, sprehodi in paša na prostem). 

3. Kazalniki dobička in kazalniki donosnosti zanesljivo kažejo na končno 

uspešnost delovanja kmetije.  

Drži  

Ne drži 

 

4. Učinkovitost vodstvene (menedžerske) dejavnosti opisujemo s 

kvantitativnimi kazalniki (ekonomski učinek), ki vključujejo: 

 kazalnike dela: ekonomija živega dela, število delavcev; 

 finančne kazalnike: zmanjšanje stroškov upravljanja. 

 kazalnike za prihranek časa: manj časa za management na račun 

informacijskih tehnologij in naprednih organizacijskih postopkov. 

Drži  

Ne drži 

5. Učinkovitost vodstvene (menedžerske) dejavnosti opisujemo s 

kvalitativnimi kazalniki (socialna učinkovitost):  

 dvig znanstvene in tehnične ravni managementa; integracija procesov 

upravljanja; 

 zadovoljstvo pri delu. 

 krepitev družbene odgovornosti podjetja in izboljšanje vpliva na 

okolje.  

 Drži  

 Ne drži 

6. Kakšne cilje si zastavlja sodobno ekološko kmetijstvo? 

................................................... 
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А).proizvodne cilje - proizvodnjo hrane, industrijskih surovin in proizvodov iz 

obnovljivih virov energije, s katerimi ravnajo po tržnih principih; 

B) cilje ohranjanja okolja in zaposlovanja ljudi, kulturne in družbene cilje, 

povezane z domačo regijo, krajino, zemljo 

7. Kakšne specifične vrste proizvodnih stroškov pričakujete na svoji 

kmetiji, ki proizvaja ekološke izdelke? 

.......................................... 

 nadzor in certificiranje, kar sta precej pomembna stroška, saj sta odvisna 

od izbire certifikata (certifikatov), velikosti kmetije itd. 

 stroški posebnih analiz sestave tal  

 stroški za posebno embalažo (ekološki papir in karton, barvno steklo itd.) 

 stroški za vzdrževanje biotske raznovrstnosti (varovalni pasovi, prostor v 

okolici njiv z biološko pridelavo. 

8. Proizvodna zmogljivost ekološke kmetije predstavlja možno količino 

proizvodnje določene nomenklature, sortimenta in kakovosti, ki bi jo 

lahko pod optimalnimi pogoji in v optimalnem načinu delovanja 

proizvedli v določenem časovnem obdobju.  

 Drži 

 Ne drži 

9. Proizvodna zmogljivost podjetja je največja količina proizvodnje 

določenega asortimaja in kakovosti, ki se pod optimalnimi pogoji in v 

optimalnem načinu delovanja proizvede v določenem časovnem 

obdobju.  

 Drži 

 Ne drži 
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10.  Upravljanje s človeškimi viri ne vključuje: 

 Iskanja in najemanja novih zaposlenih 

 Urejanja nadomestil in bonusov 

 Usposabljanja osebja 

 Organizacijskega razvoja 

Drži  

Ne drži 

11.  Proizvodni stroški so stroški, ki jih kmetija ustvari v procesu zbiranja 

kapitala. Naštejte stroške, ki nastanejo pri delovanju kmetije. 

…………………………… ……. 

А) Glede na naravo stroškov:  

 materialni - za surovine, rezervne dele itd.  

 stroški dela - za plače in zavarovanja 

B) Glede na njihov vpliv na obseg proizvodnje: 

 fiksni - imajo zanemarljiv učinek (amortizacija)  

 variabilni - se spreminjajo sorazmerno ali bistveno vplivajo na obseg 

proizvodnje  

C) Glede na značilnosti stroškov:  

 enostavni - stroški z enako ekonomsko vsebino - plače, zavarovanja, 

amortizacija 

 kompleksni stroški - različni v ekonomski sestavi - so vsota stroškov vseh 

oddelkov in proizvodnih enot organizacije (stroški organizacije in 

upravljanja (managementa), plače, zavarovanja, stroški ogrevanja itd.).  

D) V skladu z davčno zakonodajo so stroški lahko:  

 obratovalni stroški  

 upravni stroški 
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 finančni stroški 

 izredni stroški 

 davčni stroški 

12.  Primarni stroški so vsi tisti stroški, ki nastanejo in se pojavljajo v svoji  

prvotni  obliki (denarni izraz vseh stroškov, nastalih v podjetju).   

 Drži 

 Ne drži  
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3.4. Zaupanje in spoštovanje v poslovnem okolju 

  

1. Varni delovni pogoji so pogoji, ki upoštevajo duševne in telesne 

zmožnosti delavcev ter zmanjšujejo tveganja zaradi delovnih 

obremenitev, ki lahko vplivajo na varnost in zdravje delavcev pri delu.  

 Drži 

 Ne drži 

2. Kaj mora delodajalec narediti za zagotovitev varnih in zdravih 

delovnih pogojev? 

.....................…………… 

Delodajalec je dolžan zagotoviti varne in zdrave delovne pogoje na ekološki 

kmetiji ter zaposlenim na tem področju nuditi izobraževanje in usposabljanje. 

Priskrbeti jim mora delovno obleko in osebno zaščitno opremo ter zagotoviti 

varno delovanje naprav, s katerimi delajo. 

3. Izraz "diskriminacija" pomeni razlikovanje in drugačno 

obravnavanje posameznika ali skupine glede na ekonomski položaj, 

raso, narodnost, vero, spolno usmerjenost ali druge lastnosti. 

 Drži 

 Ne drži 

4. Pojasnite pojem nadlegovanje. 

...............……………………. 
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 Ponavljajoče se načrtno sovražno vedenje ene ali več oseb, z namenom 

škodovati drugim. 

5. Kmetovalec mora biti usposobljen na področju, na katerem dela, ter 

odgovorno uporabljati znanja in izkušnje.  

 Drži 

 Ne drži 

6. Z intelektualno lastnino ni mogoče trgovati na delniških trgih.  

 Drži 

 Ne drži 

7. Kako razumete pojem »navzkrižje interesov«? 

.................................................. 

 Navzkrižje med javnimi dolžnostmi in osebnimi interesi zaposlenega, kar lahko 

vpliva na izvajanje delovnih nalog. 

8. Naštejte nekaj ukrepov za preprečevanje konfliktov in iskanje rešitev. 

........................................... 

 vzpostavitev dobrih praks za zaščito interesov podjetja / kmetije 

 upoštevanje zakonodaje pri razkrivanj konfliktov interesa  

 spoštovanje načel odgovornosti, transparentnost 

 spoštovanje etičnih pravil na kmetiji / v  podjetju 

9. Geografskih označb v proizvodnji hrane, piva in pijač ne urejajo 

nacionalne in mednarodne regulative. 

 Drži 
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 Ne drži 

10.  Naštejte nekaj primerov izdelkov z označbo porekla v vaši državi. 

…………………………………….. 
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3.5. Promoviranje skupinskega podjetništva 

 

1. Glavni elementi podjetniškega procesa so začetna ideja (inovacija), 

začetek procesa, uresničitev namenov in rast. 

 Drži 

 Ne drži 

2. Naštejte dejavnike, ki vplivajo na podjetniški proces. 

……………………………………… 

 osebne lastnosti 

 družbene značilnosti 

 organizacijske značilnosti  

3. Kakšne oblike zadružnega podjetništva poznamo glede na lastništvo? 

………………………………. 

 Tradicionalna zadruga  

 Zadruga s sorazmernimi deleži 

 Zadruga s hčerinskimi družbami 

 Zadruga z neomejeno odgovornostjo 

 Zadruga kot delniška družba 

4. Zadruge so način za spodbujanje podjetniškega procesa v kmetijstvu. 

Zadruge so demokratično vodene skupnosti, ki delujejo po principu 

medsebojne pomoči. 

 Drži 

 Ne drži 

5.  Naštejte prednosti zadrug. 

…………. 

 Ekonomska prednost – organizacija gospodarskih dejavnosti  

 Izboljševanje socialnega, kulturnega in ekonomskega standarda članov 

zadruge  

6. Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo se izvede s podpisom 

pogodbe o družbi, v kateri so opisane pravice in obveznosti 

družbenikov ter glavna dejavnost, ki jo bo družba opravljala.  
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 Drži 

 Ne drži 

7. Opišite značilnosti delniške družbe in komanditne delniške družbe.  

............................................... 

 Delniška družba je oblika kapitalske družbe, primerna predvsem za 

zbiranje in upravljanje velikega kapitala. Omejuje ekonomsko 

tveganje udeležencev pri izvajanju dejavnosti. Delniške družbe so 

razširjene v vseh državah s tržnim gospodarstvom.  

 Komanditna delniška družba je hibridna kapitalska družba. Partnerji 

so lahko fizične in pravne osebe, ki z medsebojno pomočjo opravljajo 

komercialne dejavnosti za izpolnitev svojih ekonomskih, socialnih in 

kulturnih interesov. 
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3.6. Upravljanje in povečanje učinkovitosti v proizvodnji 

 

1. Učinkovitost je razmerje med dobljenimi rezultati dejavnosti in 

porabljenimi viri. 

 Drži 

 Ne drži 

2. V zasebnih organizacijah (podjetjih, ekoloških kmetijah) se 

učinkovitost proizvodnje in učinkovitost upravljanja obravnavata 

ločeno. 

 Drži 

 Ne drži 

3. Na ekoloških kmetijah učinkovitost upravljanja ni neposredno 

povezana z učinkovitostjo proizvodnje. 

 Drži 

 Ne drži 

4. Učinkovitost upravljanja na ekoloških kmetijah se nanaša predvsem 

na doseganje največjih proizvodnih rezultatov ob minimalnih 

stroških dela.  

 Drži 

 Ne drži 

5. Učinkovita proizvodnja pomeni, da proizvajalec ustvari izdelke z 

najboljšo razpoložljivo tehnologijo ob optimalni kombinaciji 

dejavnikov in minimalnih stroških.  

 Drži 

 Ne drži 

6. Naštejte posebne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za doseganje 

učinkovitosti proizvodnje. 

………………………………………………………. 

А) Gospodarske enote morajo delovati, kot da je njihova proizvodnja na 

ravni krivulje stroškov in ne nad njimi. 
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 B) Gospodarske enote v panogi morajo imeti enake mejne stroške.  

7. Alokacijska učinkovitost vključuje koncept učinkovitosti 

proizvodnje, vendar govori o tem, ali so bili proizvodni tvorci 

porabljeni skladno z željami in finančnimi možnostmi končnih 

potrošnikov. Odgovarja na vprašanje ali javni sektor proizvede 

raven in mešanico javnih storitev, ki jih zahteva trg. 

 Drži 

 Ne drži 

8. Konkurenčni tržni mehanizmi ne vodijo do učinkovite distribucije 

omejenih virov med ekološkimi kmetijami, do učinkovite 

distribucije izdelkov med potrošnike in do optimalne kombinacije 

proizvodnih rezultatov. 

 Drži 

 Ne drži 

9. Tekoči stroški (proizvodnja brez stroškov prodaje) nastajajo skozi 

vse leto. 

 Drži 

 Ne drži 

10.  Donosnost je eden glavnih kazalnikov učinkovitosti proizvodne 

dejavnosti kmetije. Opredeljena je kot razmerje med finančnim 

rezultatom (dobičkom) in stroški oziroma viri, porabljenimi za 

njegovo proizvodnjo (kapital, naložbe, sredstva itd.)  

 Drži 

 Ne drži 

11.  Menedžerske odločitve so pomembne za povečanje učinkovitosti 

proizvodnje. Naštejte dejavnike, ki vplivajo na proizvodnjo. 

………………………………………………………. 

Zunanji dejavniki vplivajo kratkoročno; vodja kmetije ne more nadzorovati 

zunanjih dejavnikov.  

Notranje dejavnike nadzira vodja kmetije. 

12.  Proizvodni proces je sestavljen iz štirih faz: 
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 začetek: dejavniki, povezani z porabljenimi viri 

 proces: začetni viri se spremenijo v končne izdelke 

 rezultat: proizvodnja, namenjena prodaji in storitvam 

 povratne informacije: merjenje rezultatov 

 

 Drži 

 Ne drži 

 

13.  Učinkovitost ekološke kmetije je odvisna od zunanjih in notranjih 

dejavnikov. Naštejte nekaj dejavnikov. 

............................. 

 Konkurenca, poslovno upravljanje 

 Sprememba strukture kapitala 

 Povečanje obsega proizvodnje 

 Demografske spremembe 

 Družbene spremembe  

 Delovna sila - izobrazba, mobilnost 

 Razpoložljivost zemljišč, cena 

 Dostop do financ 

 

14.  Učinkovitost procesa upravljanja ni odvisna od: 

 Prilagajanja organizacije okolju 

 Zastavljanja in doseganja ciljev 

 Vključevanja in usklajevanja dejavnosti na kmetiji (v podjetju) 

 Ohranjanja družbene strukture in razvoja organizacije 

 

 Drži 
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 Ne drži 

15.  Naštejte nekaj načinov za povečanje učinkovitosti proizvodnje. 

…………………………… 

 hitro izvajanje proizvodnega procesa, ne da bi se zmanjšala kakovost 

izdelkov 

 nadzor uporabljenih materialov 

 skrajšanje časa izdelave 

 strateško načrtovanje, upoštevajo se osnovne potrebe trga, čas skladiščenja 

16. Navedite osnovna načela organiziranja in zmanjševanja delovne 

intenzivnosti proizvodnje. 

……………………… 

 Skladnost pri delu v vsaki fazi proizvodnje 

 Zmanjšanje prehoda surovin in polizdelkov skozi vse faze proizvodnega 

procesa 

 Zagotoviti neprekinjenost gibanja materialov in uporabljati delovna 

sredstva 

 Ritem proizvodnih procesov 

17. Navedite glavne načine za zmanjšanje porabe energetskih virov na 

ekoloških kmetijah 

………………………… 

 Izboljšanje tehnoloških procesov in uvajanje sodobnejših in 

visokotehnoloških procesov 

 Povečanje učinkovitosti proizvodnje z uporabo naprav in strojev, ki 

varčujejo z električno energijo 

 Avtomatizacija tehnoloških procesov v kmetijstvu 

 Uvedba tehnologij brez odpadkov 

 

18.  Zemljišča so temeljni vir in pomemben dejavnik učinkovitosti. 

Povečanje produktivnosti na kmetijah lahko pospeši erozijo tal; 

gnojenje lahko povzroči onesnaženje okolja.  

 Drži 

 Ne drži 
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3.7.  Dolgoročni načrt upravljanja z ekološko kmetijo  

 

1. Načrtovanje pomeni enkratno izdelavo načrta za izvajanje določene 

dejavnosti.  

     Drži 

     Ne drži 

2. Ali je treba načrtovati vsako delovno aktivnost? 

    Da 

     Ne 

3. Postopek strateškega načrtovanja traja: 

   А) 3-5 let 

   B) 2 leti 

   C) 1,5 leta 

4. Načrt je okvir za doseganje zastavljenih ciljev, v katerem so 

navedeni potrebni viri, časovni roki in odgovornosti posameznikov.  

     Drži 

     Ne drži 

5. Kmetovalci v vlogi menedžerjev opravljajo naloge na podlagi pravic 

in odgovornosti, njihove pogodbe vsebujejo opise delovnih mest. 

           Drži 

           Ne drži 

6. Vodjem ni treba poznati zaposlenih na kmetiji, predstavljati 

delovnih nalog ali motivirati delavcev.  

           Drži 

           Ne drži 

7. Nadzor je nujno dopolnilo vsakega načrtovanja v podjetju. Je 

funkcija v domeni menedžmenta in tudi njegova odgovornost, ter 

prvi pogoj za obvladovanje podjetja. 

           Drži 
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           Ne drži 

8. Nadzor trženja se ne izvaja na razvitih konkurenčnih trgih.  

          Drži 

      Ne drži 
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3.8. Uporaba specializirane programske opreme 

 

1. Programske rešitve rejcem pomagajo učinkovitejše organizirati in 

povečati proizvodnjo kmetij na treh ravneh - administrativni, tehnični in 

finančni. 

Drži 

 Ne drži 

2. Opišite, kako poteka identifikacija živali na ekološki živinorejski 

kmetiji.  

…………………………………………………………. 

3. Visokotehnološki biometrični senzorji spremljajo zdravje živali. 

Namestijo se na ušesno znamko, na ovratnico ali vstavijo v obliki vsadka. 

Upoštevajo realne podatke, kot sta temperatura in aktivnost živali. 

Drži 

Ne drži 

4. Katero programsko opremo bi izbrali za izboljšanje delovnih in 

finančnih pogojev vase ekološke kmetije? Pojasnite svoj odgovor. 

…………………………………………………………. 

5.  Digitalne zemljevide uporabljamo za: 

А) optimizacijo stroškov namakanja 

B) določitev kakovosti tal 

C)  opredelitev mej kmetijskega zemljišča 

6. Namakanje kmetijskih zemljišč je tehnološki ukrep, ki dolgoročno 

okrepi kmetijska gospodarstva, pripomore k učinkovitejši rabi vode v 

pridelavi hrane in daje potrošniku možnost lokalne oskrbe z varno in 

zdravo hrano. 

Drži 

Ne drži 
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Vprašalnik za samooceno - modul 4  
Avtorji: Univerza Canakkale Onsekiz Mart, Turčija 

 Q1: Kaj spada med zunanje vire financiranja ekološke kmetije?  

 a) Posojila družinskih članov 

 b) Posojila neprofitnih organizacij 

 c) Financiranje bank 

 d) Posojila trgovcev 

 e) Vse našteto  

Q2: Kaj ne spada med zunanje vire financiranja ekološke kmetije? 

 a) Državna posojila 

 b) Posojila lastnikov zemljišč 

 c) Tvegani kapital 

 d) Bančna posojila 

 e) Vse našteto 

Q3: Kar od naštetega se ne uporablja za zagotovitev trajnosti trženja proizvodov ekoloških kmetij? 

 a) Vsakoletno povečanje cen ekoloških pridelkov  

 b) Pridelava pridelkov enake kakovosti vsako leto 

 c) Pridelava enake količine vsako leto 

 d) Vsakoletni podpis poslovno pogodbo 

 e) Vse našteto 

Q4: Kaj spada med stroške ekološkega kmetovanja? 

 a) Stroški upravljanja 

 b) Stroški proizvodnje 

 c) Stroški trženja 

 d) Nič od naštetega 
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 e) Vse našteto 

Q5: Kaj od naštetega je pomembno z vidika e-poslovanja ekološke kmetije?  

 a) Delež mladih prebivalcev v regiji  

 b) Gostota poseljenosti regije  

 c) Izobrazbena struktura v regiji  

 d) Nič od naštetega 

 e) Vse našteto 

Q6: Poznamo kratkoročna, srednjeročna in dolgoročna posojila za namene ekološkega kmetovanja. 

 a) Drži  

 b) Ne drži 

Q7: Kaj od naštetega je najpomembnejši notranji vir financiranja v zgodnji fazi eko-podjetništva?  

 a) Financiranje »poslovnih angelov« 

 b) Mikrokrediti  

 c) Množično financiranje 

 d) Tvegani kapital  

 e) Vse našteto 

Q8: Kaj vključuje strategija za financiranje eko-kmetije? 

 a) Idejo  

 b) Načrt   

 c) Ukrepe  

 d) Nič od naštetega 

 e) Vse našteto 

Q9: Kaj pomeni angleška kratica SWOT? 

 a) Strong, Weak, Opportunist, Threshold  

 b) Smooth, Weather, Optimist, Temperature     
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 c) Systematic, Wisdom, Open-minded, Thinker  

 d) Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats   

 e) Vse našteto 

Q10: Stroške trženja sestavlja pet dejavnikov. 

 a) Drži 

 b) Ne drži  

Q11: Kaj od naštetega so variabilni stroški? 

 a) Provizija od prodaje 

 b) Nagrada za uspešnost 

 c) Dodatna izplačila  

 d) Nič od naštetega 

 e) Vse našteto  

 e) Nič od naštetega   

Q12: Kaj ne spada med fiksne stroške? 

 a) Promocija prodaje  

 b) Stroški distribucije 

 c) Nagrade  

 d) Oglaševalske kampanje 

Q13: Kaj ne spada med upravljavske (menedžerske) veščine podjetnika? 

 a) Veščine finančnega upravljanja  

 b) Veščine upravljanja s človeškimi viri 

 c) Veščine administrativnega upravljanja 

 d) Veščine upravljanja s strankami  

 e) Veščine upravljanja z rastlinami in živalmi    

Q14: Kaj od naštetega ni praksa v ekološkem kmetovanju? 
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 a) Proizvodnja živalskih proizvodov  

 b) Proizvodnja kmetijskih rastlin  

 c) Čebelarstvo 

 d) Uporaba pesticidov 

 e) Nič od naštetega 

Q15: Kaj izmed naštetega bi opredelili kot strateško veščino podjetnikov?  

 a) Zastavljanje ciljev 

 b) Inovativnost   

 c) Finančno upravljanje 

 d) Vodenje 

 e) Nič od naštetega  

Q16: Priložnosti za e-poslovanje:  

 a) Instagram 

 b) Facebook 

 c) Oboje  

Q17: Na kratko opišite svoj poslovni načrt za ekološko kmetijo. 

Q18: Izdelajte vitki poslovni načrt za ekološko kmetijo. 
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Vprašalnik za samooceno - modul 5  
Avtorji: EcologyKM Ltd., Bolgarija 

 

Ocena znanja 

1. Priznavanje predhodno pridobljenega znanja je postopek ocenjevanja, ki vključuje oceno 

predhodnega znanja posameznika (znanje pridobljeno s formalnim, neformalnim in 

priložnostnim učenjem) za določanje ravni njegovega znanja, spretnosti in kompetenc. 

a. DRŽI 

b. NE DRŽI 

2. Priznavanje predhodno pridobljenega znanja lahko pomaga tistim posameznikom, ki niso 

usposobljeni, da se udeležujejo internih izobraževanj na podlagi obstoječega znanja, kar 

prispeva k izboljšanju njihove zaposljivosti, socialne vključenosti in zvišuje raven 

samospoštovanja. 

a. DRŽI  

b. NE DRŽI 

3. Postopek priznavanja predhodno pridobljenega znanja se lahko izvaja ne glede na starost 

zaposlenega.  

a. DRŽI  

b. NE DRŽI 

4. Postopek priznavanja predhodno pridobljenega znanja mora biti usklajen z določeno 

poklicno kvalifikacijo/profilom delovnega mesta.  

a. DRŽI 

b. NE DRŽI 

5. Kdor je šel skozi postopek priznavanja predhodnega znanja ne more potrditi, da je bila to 

zanj / zanjo izkušnja, ki jim je omogočila rast na osebnem in poklicnem področju. 

a. DRŽI 

b. NE DRŽI 

6. V postopku priznavanja predhodnega znanja izkušnje, ki so jih ljudje pridobili prostovoljno, 

brez plačila, ne štejejo.  

a. DRŽI 

b. NE DRŽI 

7. Portfelj (mapa dosežkov) je možno dokazilo o oceni predhodnega znanja. 

a. DRŽI 

b. NE DRŽI 

8. Kroženje na delovnem mestu je pristop k usvajanju novega znanja.  

a. DRŽI 

b. NE DRŽI 

9. Izboljšanje podjetniških veščin nikakor ne more biti rezultat mentorstva. 

a. DRŽI 
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b. NE DRŽI 

10. V procesu mentorstva morata obe strani doseči strinjanje o izvajanju aktivnosti. 

a. DRŽI  

b. NE DRŽI 

11. V obdobju mentorskega programa mentoriranci skozi svoj odnos z mentorjem razvijejo 

skupne učne cilje, interesna področja in priložnosti za redno izmenjavo idej. 

a. DRŽI 

b. NE DRŽI 

12. Delo na kmetiji nikoli ne šteje kot izkušnja pri pridobivanju formalnih kvalifikacij na področju 

kmetijstva.  

a. DRŽI 

b. NE DRŽI 

13. S kakšnimi izzivi se srečujemo v postopku priznavanja predhodnega znanja (označite enega 

ali več pravilnih odgovorov)? 

a. Ni zadostnih informacij o postopku 

b. Napake pri izbiri ustrezne diplome/potrdila 

c. Neustrezna priprava 

d. Pomanjkanje motivacije 

e. Strah zaposlenega pred obsojanjem 

14. Postopek priznavanja predhodnega znanja ne vključuje (označite enega ali več pravilnih 

odgovorov): 

a. Opredelitev predhodnega znanja 

b. Ujemanje z zahtevanimi znanji 

c. Razgovor za delo 

d. Ocena 

e. Trimesečni izpit 

f. Moderiranje 

g. Povratne informacije 

15. Korak “opredelitev” sestoji iz identificiranja relevantnih izkušenj in usvojenega znanja ter 

pregled obstoječih veščin in kompetenc.  

a. DRŽI 

b. NE DRŽI 

16. Mentorstvo je razmerje med dvema osebama, v katerem nobena ne sodi druge in v katerem 

mentor prostovoljno nameni svoj čas za podporo in spodbujanje drugega. 

a. DRŽI 

b. NE DRŽI 

17. Mentorski program za kmetovalce lahko med seboj poveže bolj in manj izkušene 

kmetovalce. Tisti z več izkušnjami lahko npr. predstavijo dobre prakse na določenem 

področju delovanja.  

a. DRŽI 

b. NE DRŽI 
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18. Mentorirance je treba spodbujati k pasivnosti; mentor jih naj ves čas “lovi”.  

a. DRŽI 

b. NE DRŽI 

19. Zastavljanje ciljev je pomemben del mentorskega akcijskega načrta. 

a. DRŽI 

b. NE DRŽI 

 

Ocena veščin in kompetenc 

20. Študija primera: Mlad kmetovalec začne s postopno preusmeritvijo očetove tradicionalne 

kmetije v ekološko turistično kmetijo s prenočišči in podjetje z lastno trgovino. Najema 

dodatno osebje, nanj se je obrnil 54-letni moški, ki je zadnjih 15 let delal na ekološki kmetiji. 

Je brez kakršnekoli diplome, saj je šolanje zapustil pri 16 letih, ima pa veliko znanja. Kaj bi 

storili, če bi bili na mestu mladega kmeta? 

21. Študija primera: Kot študent se vključite v program mobilnosti v državi EU, da bi pridobili 

praktične spretnosti in izboljšali svojo konkurenčnost. Pojasnite, kako boste predstavil novo 

pridobljena znanja, spretnosti in kompetence in katera predstavitvena orodja bi uporabili za 

predstavitev v smislu priznavanja predhodnega znanja.  

22. Naloga: V nekaj stavkih opišite, kaj boste storili za vključitev v postopek priznavanja 

predhodnega znanja. 

23. Naloga: Opišite, kaj bi bile glavne prednosti vašega sodelovanja v mentorskem programu na 

področju 8ekološkega) kmetovanja.  

24. Naloga: Naštejte nekaj vaših možnih ciljev v okviru mentorskega programa.  
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Vprašalnik za samooceno - modul 6  
Avtorji: Univerza Canakkale Onsekiz Mart, Turčija 

Q1: Cilj direktive o okoljski odgovornosti je preprečiti škodo in zaščititi:  

 a) Živalske in rastlinske vrste 

 b) Naravni habitat 

 c) Prst  

 d) Vodo 

 e) Vse našteto   

Q2: Kaj od naštetega je vključeno v osnovni okvir varnostne zakonodaje in varstva okolja? 

 a) Okoljski akcijski programi 

 b) Horizontalne strategije 

 c) Mednarodno okoljsko sodelovanje 

 d) Izvajanje in spremljanje 

 e) Vse našteto   

Q3: Katerega leta je EU objavila Strategijo trajnostnega razvoja za spodbujanje rasti in zaposlovanja z 

okoljsko razsežnostjo v ekološkem kmetovanju? 

 a) 2001 

 b) 2002 

 c) 2005  

 d) 2019  

Q4: EU je glavni akter v mednarodnih pogajanjih o okolju.  

 a) Drži  

 b) Ne drži 

Q5: Kako imenujemo celotni sistem upravljanja kmetijskega gospodarstva in pridelave hrane, ki 

združuje najboljšo okoljsko prakso, visoko raven biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravnih virov, 

uporabo visokih standardov dobrega počutja živali in način pridelave v skladu s preferencami 

nekaterih potrošnikov za proizvode, pridelane z uporabo naravnih snovi in postopkov? 
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 a) Ekološka pridelava  

 b) Konvencionalno kmetovanje 

 c) Intenzivno kmetijstvo 

 d) Ekstenzivno kmetovanje 

 e) Monokulturno kmetovanje 

Q6: Trgovino z medom po vsem svetu urejajo različni predpisi. Te predpise lahko razvrstimo v dve 

kategoriji: a) tisti, ki zagotavljajo, da je izdelek, ki se prodaja kot med, v resnici med, in ne ponaredek 

medu; b) tisti, ki zagotavljajo, da je med varen za zaužitje in ni kontaminiran z ničemer, kar bi lahko 

bilo zdravju škodljivo.  

 a) Drži 

 b) Ne drži 

Q7: Skrb za zdravje živali je praksa zmanjševanja potrebe po veterinarskem zdravljenju in 

zmanjševanja obolevnosti in umrljivosti.  

 a) Drži 

 b) Ne drži 

Q8: V ekološki pridelavi rastlin se uporabljajo tehnike obdelave tal, ki izboljšajo biotsko raznovrstnost 

tal, ohranjajo količino organskih snovi v tleh in preprečujejo erozijo. 

 a) Drži 

 b) Ne drži 

Q9: Prevoz živali z enega kraja na drugega mora potekati v kratkem času brez stresa.  

 a) Drži 

 b) Ne drži 

Q10: V ekološkem kmetovanju se uporabljajo gensko spremenjeni organizmi (GSO).  

 a) Drži 

 b) Ne drži 

Q11: Voda, pridobljena iz industrijskih in mestnih odpadnih voda in drenažnih sistemov se ne sme 

uporabljati za namakanje v ekološkem kmetovanju.  

 a) Drži 
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 b) Ne drži 

Q12: Katere tehnike razmnoževanja živali so dovoljene pri ekološki reji? 

 a) Kloniranje 

 b) Prenos zarodkov 

 c) Razmnoževanje s pomočjo genske modifikacije 

 d) Naravne metode  

 e) Vse našteto 

 f) Nič od naštetega 

Q13: Ekološki logotip se lahko uporablja samo za proizvode, katere je pooblaščena nacionalna 

agencija ali nacionalni organ certificiral kot ekološke. To pomeni, da so izpolnili stroge pogoje glede 

načina proizvodnje, predelave, prevoza in skladiščenja. 

 a) Drži 

 b) Ne drži 

Q14: Vsaka država ima svojo zakonodajo na področju ekološkega kmetovanja.  

 a) Drži 

 b) Ne drži 

Q15: Prosimo, naštejte nekaj glavnih ekološko pridelanih živalskih in rastlinskih proizvodov v vaši 

državi. 

Q16: Na kratko opišite zakonodajo na področju varstva živali v vaši državi. 

Q17: Primerjajte zakonodajo na nacionalni ravni in na ravni EU. 

Q18: Kaj bi lahko naredili za izboljšanje okoljskega odtisa pridelovalnih sistemov?  
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Vprašalnik za samooceno - modul 7  
Avtorji: CPI, UM, Slovenija 

1. Kaj je socialno podjetništvo?  

2. Opišite razliko med socialnim podjetjem in družbeno odgovornim podjetjem! 

3. Naštejte tri področja, kjer je socialno podjetništvo najpogosteje prisotno!  

4. Kakšna je največja razlika med socialnim podjetništvom in komercialnim podjetništvom? 

(opišite)  

5. Katerega od naslednjih izzivov bi lahko rešili s pomočjo socialne inovacije? (podčrtajte pravilne 

odgovore) 

a) milijarda ljudi živi v skrajni revščini 

b) Milijoni otrok, ki umirajo zaradi bolezni, ki jih je mogoče preprečiti s cepivi 

c) Nižji delež vpisanih deklet v šole 

d) Podnebne spremembe 

e) Vse našteto 

6. Socialne inovacije predlagajo posamezniki, skupine ali organizacije in se lahko dogajajo: 

(podčrtajte pravilen odgovor)  

a) Samo v profitnem sektorju 

b) Samo v neprofitnem sektorju 

c) Samo v javnem sektorju  

d) V vseh treh sektorjih 

7. Kateri element bo pri socialnih inovacijah najverjetneje na prvem mestu? (podčrtajte pravilen 

odgovor)  

a) Razvoj finančnega modela 

b) Razumevanje ovir na poti do uspeha 

c) Identifikacija socialnega izziva/problema  

d) Oblikovanje in potrditev izvedljive rešitve 
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8. Med spodnjimi definicijami je najprimernejša opredelitev socialnega podjetnika: (podčrtajte 

pravilen odgovor)  

a) Podjetnik z zelo ekstrovertirano osebnostjo. 

b) Nekdo, ki razvije inovativen odgovor na socialni problem 

c) Podjetnik, ki se za oglaševanje svojih izdelkov ali storitev zanaša samo na družbene medije, 

kot sta Facebook ali Twitter. 

d) Podjetnik, ki sodeluje z drugimi poslovnimi partnerji.  

9. Kateri zakon opredeljuje socialno podjetništvo v vaši državi?  

10. Kako vaša nacionalna zakonodaja opredeljuje postopek za pridobitev statusa socialnega 

podjetja?  

11. Katere so najpomembnejše kompetence uspešnega socialnega podjetnika? (navedite najmanj 

tri; kratek opis, primeri)  

12. Če ste lastnik in upravitelj socialnega podjetja, lahko: (podčrtajte pravilen odgovor)  

a) Delate zastonj 

b) Delate zastonj in enako pričakujete od zaposlenih  

c) Ste dovolj fleksibilni, da zaslužite svojo plačo in izplačujete plače zaposlenim.  

13. Socialne inovacije je mogoče spodbujati in doseči z javno-zasebnimi partnerstvi. (podčrtajte in 

obrazložite pravilen odgovor) 

a) Drži 

b) Ne drži 

14. Na kratko opišite tri pristope k ustvarjanju socialno podjetniških idej.  

15. Je podjetniška ideja enaka podjetniški priložnosti? Odgovor podčrtajte in utemeljite.  

a) Da 

b) Ne  

16. Opišite postopek prepoznavanja podjetniške priložnosti!  

17. Pojasnite, kaj pomeni vizija podjetja.  

18. Pojasnite, kaj pomeni poslanstvo podjetja.  
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19. Pojasnite, kaj pomenijo vrednote podjetja.  

20. Pojasnite model "vitkega poslovnega načrta".  

21. Zakaj uporabljamo SWOT analizo (Prednosti - Slabosti - Priložnosti - Nevarnosti)?  

22. Kakšni so koraki pri zagonu socialnega podjetja? (navedite najpomembnejše korake)  

23. Naštejte tri možne oblike socialnega podjetništva.  

24. Naštejte pet skupin potencialnih deležnikov socialnega podjetja.  

25. Kakšna je vloga mreženja v socialnem podjetništvu? 

 


