
 

                                                                                                           

 

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja 

avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 

 

 
 

“Razvoj vodstvenih in podjetniških veščin mladih eko-
kmetovalcev s pomočjo skupnega kurikuluma v PIU, 
izboljšanega kvalifikacijskega profila, ocenjevalnega 

standarda in trajnostnih sinergij sodelovanja” 
(ECOFAR) 

 
 
 

DELOVNI SKLOP 5 
Razvoj skupnega kvalifikacijskega kurikuluma za pridobivanje in izpopolnjevanje 

vodstvenih in podjetniških veščin mladih eko-kmetovalcev  

 
REZULTAT 5.1 

Skupni kurikulum kvalifikacij za pridobitev managerskih in 
podjetniških veščin ekoloških kmetovalcev v MSP 

 
 

KONČNA RAZLIČICA 
A1 in A2 

 
Program Erasmus+  

Razpis: EACEA/27/2017 
Ključni ukrep 3: Skupne kvalifikacije v poklicnem izobraževanju in usposabljanju 

597256-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ 
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Predlagana struktura je zasnovana na smernicah ECVET za razvojne programe 
usposabljanja in tečaje za mlade podjetnike 
 

Modul št. 1 Naslov: Razumevanje podjetništva v ekološkem 

kmetovanju 

 

Odgovorni partnerji P6, Univerza Canakkale Onsekiz Mart, Turčija 

Splošni cilji modula  Opredeliti in zagotoviti znanje o konceptu 

ekološkega kmetovanja 

 Zagotoviti informacije o tem, kaj je podjetništvo 

 Zagotoviti znanje o izvajanju podjetništva v 

ekološkem kmetovanju 

 Ozaveščati o podjetništvu v ekološkem 

kmetovanju 

Povzetek vsebine 

modula in kazalo 

Povzetek: 

Ekološko kmetovanje postaja vodilni sektor v 

okviru trajnostnega razvoja kmetijstva v Evropi. V 

uvodnem modulu je razložen koncept ekološkega 

kmetovanja v povezavi z naravo podjetništva in 

nadaljnjim razvojem kmetijskega sektorja v 

Evropski uniji. Obravnava glavne trende 

podjetniške dejavnosti v ekološkem kmetovanju ter 

izzive in omejitve pri načrtovanju in razvoju 

ekološke kmetije.  

Kazalo vsebine: 

• 1.1 Kaj je ekološko kmetovanje? 

1.1.1 Vzreja živali v ekološkem kmetijstvu 

1.1.1.1 Živalska krma  

1.1.1.2 Zdravje živali 

1.1.1.3 Živalske vrste 

1.1.2 Študije primerov na področju vzreje živali 

• 1.2 Kaj je podjetništvo? 
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1.2.1 Uvod 

1.2.2 Kdo je podjetnik? 

• 1.3 Ekološki kmetovalci kot podjetniki 

• 1.4 Podjetniško okolje 

1.4.1 Podjetniška dinamika 

1.4.2 Ekosistem v ekološkem kmetijstvu 

1.4.3 Primeri mladih podjetnikov  

• 1.5 Ovire in izzivi na področju 

ekološkega kmetovanja 

1.5.1 Ekonomske ovire 

1.5.2 Ovire pri proizvodnji 

1.5.3 Naravne ovire 

1.5.4 Intelektualne ovire 

1.5.5 Infrastrukturne ovire 

1.5.6 Institucionalne ovire 

• 1.6 Biološki nadzor škodljivcev v eko-

kmetovanju 

1.6.1 Biološki nadzor 

1.6.2 Biološka sredstva proti škodljivcem 

Trajanje usposabljanja 1. Teoretični del: 8 ur 

2. Praktični del: 2 uri 

3. Ocenjevanje: 1 ura 

Zahtevano predhodno 

znanje 

 Diploma druge stopnje 

 Veščine pismenosti 

 Motivacijske veščine 

 Socialne veščine 

 Dobro razumevanje osnovnih pojmov 

 Računalniška pismenost 

Potrebna oprema / viri 1. Prenosnik, pametni telefon ali tablični 

računalnik. 

2. Dostop do interneta. 
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3. E-poštni račun. 

Učni rezultati Znanje 

 Znanje o praksah ekološkega kmetovanja v 

svetu in državah Evropske unije 

 Znanje o definiciji podjetništva 

 Znanje o reševanju težav pri ekološkem 

kmetovanju 

Veščine 

 Sposobnost izvajanja ukrepov, potrebnih pri 

dejavnostih ekološkega kmetovanja 

 Povišana raven razumevanja koncepta 

podjetništva 

 Zavedanje o možnih rešitvah težav v 

ekološkem kmetovanju 

 Izboljšane veščine reševanja problemov 

Kompetence  

 Izboljšana sposobnost uporabe koncepta 

ekološkega kmetovanja 

 Izboljšana sposobnost uporabe podjetniških 

veščin pri ekološkem kmetovanju 

 Izboljšana sposobnost reševanja problemov 

pri ustanavljanju podjetja za ekološko 

kmetovanje 

ECVET točke 2 

Metode ocenjevanja Testi za samooceno znanja, veščin, kompetenc 

Študije primerov 
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Modul št. 2 

 

Naslov: Podjetniška dinamika 

Odgovorni partnerji P8 EUFORA, Grčija 

Splošni cilji modula  Zagotoviti informacije o ustanovitvi in razvoju 

podjetja 

 Zagotoviti znanje o izvajanju podjetništva 

 Izboljšati veščine odločanja v smislu razvijanja 

podjetniških kompetenc za ekološko 

kmetovanje 

Povzetek vsebine 

modula in kazalo 

Povzetek: 

Modul zagotavlja podrobne informacije o 

ustanovitvi, preživetju, rasti in razvoju 

ekološkega podjetja v konkurenčnem svetu 

poslovne ekonomije. Nasveti za razvoj in trajnost 

podjetniške ekološke kmetije vključujejo primere 

dobrih praks.  

Kazalo vsebine: 

2.1 Tržno okolje 

2.2 Dejstva 

2.3 Ključni dejavniki uspeha v podjetništvu 

2.4 Prepoznavanje priložnosti v podjetništvu 

2.5 Vodstvene veščine 

2.6 Strateško načrtovanje: dopolnilne dejavnosti 

2.7 Vrste kmetovalcev 

2.8 Skupinsko podjetništvo 

    2.8.1 Opredelitev skupinskega podjetništva in 

zadružnega podjetništva 

    2.8.2 Vrste zadružnega podjetništva 

    2.8.3 Glavne značilnosti zadružnega podjetja 

    2.8.4. Pravno okolje 
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    2.8.4.1. Pravne oblike 

    2.8.4.2. Organizacijske oblike 

    2.8.5 Primeri zadrug 

2.9 Ustanovitev in vpis v register 

2.10 Preživetje 

2.11 Hitra rast podjetja 

2.12 Zrelost 

2.13 Osnovni nasveti 

Trajanje usposabljanja 1. Teoretični del: 6 ure 

2. Praktični del: 0 ur 

3. Ocenjevanje: 1 ura 

Zahtevano predhodno 

znanje 

 Diploma druge stopnje 

 Veščine pismenosti 

 Motivacijske veščine 

 Socialne veščine 

 Dobro razumevanje osnovnih pojmov 

Potrebna oprema / viri 1. Prenosnik, pametni telefon ali tablični 

računalnik. 

2. Dostop do interneta. 

3. E-poštni račun. 

Učni rezultati Znanje 

 Znanje o ustanovitvi in vzpostavitvi 

podjetij za ekološko kmetovanje 

 Znanje o razvoju podjetij 

 Znanje o tem, kako doseči kontinuiteto in 

trajnostno rast v podjetju 

Veščine 

 Izboljšane veščine načrtovanja 

 Izboljšane vodstvene veščine 

 Izboljšane veščine ustvarjalnega mišljenja 

Kompetence 

 Kompetenca ustanovitve lastnega podjetja 

 Boljše razumevanje razvojnih stopenj 

podjetja 
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 Izboljšana podjetniška kompetenca 

ECVET točke 2 

Metode ocenjevanja Testi za samooceno znanja, veščin, kompetenc 

 
 

Modul št. 3 

 

Naslov: Podjetniški in vodstveni izzivi v 

ekološkem kmetovanju 

Odgovorni partnerji P1 National Vocational High School of Veterinary 

Medicine “Ivan P. Pavlov”, Bolgarija 

Splošni cilji modula  Zagotoviti podrobne informacije o 

trajnostnem upravljanju podjetij na področju 

ekološkega kmetovanja 

 Zagotoviti znanje o izzivih upravljanja, trženja, 

in trajnosti v ekološkem kmetovanju 

 Vzpostaviti dolgoročno načrtovanje na 

ekoloških kmetijah za doseganje trajnostnega 

razvoja 

 Ozaveščati o pomembnosti zaupanja in 

spoštovanja v podjetniškem okolju med 

(mladimi) podjetniki 

Povzetek vsebine 

modula in kazalo 

Povzetek: 

Strokovno usposabljanje o podjetništvu in 

upravljanju podjetij poveča stopnjo zaposljivosti 

mladih ekoloških kmetov. Modul izobražuje o 

upravljanju, zaupanju in spoštovanju v podjetjih, 

pa tudi o trajnostni naravnanosti. 

Modul obravnava tudi dolgoročno načrtovanje in 

trajnostno upravljanje z zemljišči v ekološkem 

kmetovanju, ki sta ključni sestavini za uspešen 

razvoj podjetja na področju ekološkega 

kmetovanja. 

Kazalo vsebine: 
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3.1.1 Uvod v trajnostno upravljanje zemljišč 

3.1.2 Vrste struktur in organizacij v ekološki 

pridelavi 

3.1.3 Upravljanje zemljišč 

3.1.4 Upravljanje ekoloških kmetijskih zemljišč 

3.1.5 Ekološki vidiki trajnostnega upravljanja 

zemljišč 

3.1.5.1 Zagotavljanje kakovostne pitne 

vode 

3.1.5.2 Zagotavljanje kakovosti tal in s tem 

povezana biotska raznovrstnost 

3.1.5.3 Učinkovita raba energije in vode 

3.1.5.4 Ravnanje z odpadki 

3.1.5.5 Ravnanje z gnojem 

3.1.6 Zagotavljanje kakovosti 

3.1.6.1 Obdelava zemlje 

3.1.6.2 Setveni cikel 

3.1.6.3 Upravljanje s travniki in pašniki 

3.1.7 Živinoreja 

3.1.7.1 Vrste in pasme glede na nacionalne 

pogoje 

3.1.7.2 Zmanjšanje vsebnosti dušika s 

krmo 

3.1.7.3 Zmanjšanje emisij metana s krmo 

pri prežvekovalcih 

3.1.7.4 Skrb za zdravje živali 

3.1.7.5 Upravljanje profila črede/jate - 

diverzificirano upravljanje 

3.1.8 Varstvo rastlin 

3.1.8.1 Trajnostne vrste 
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3.1.8.2 Fitofarmacevtska sredstva, ki so 

dovoljena v ekološki pridelavi 

3.2 Promocija novih tehnologij in inovacij glede na 

vizijo posamezne države 

3.2.1 Kmetijstvo in IKT 

3.2.1.1 Opredelitev digitalizacije v 

kmetijstvu 

3.2.1.2 Pozitivni vidiki vpeljevanja 

digitalizacije v kmetijstvo 

3.2.1.3 Monitoring kmetijskih 

procesov 

3.2.2 Evropska strategija za razvoj 

digitalizacije v kmetijstvu 

3.2.3 Nacionalni predpisi 

3.3 Širše vodstvene veščine 

3.3.1. Glavni cilji ekološke pridelave 

3.3.1.1 Strukturiranje ciljev na eko-

kmetiji 

3.3.1.1.1 Merila učinkovitosti 

eko-kmetije 

3.3.1.1.2. Splošne značilnosti 

proizvodnega sistema 

kmetije 

3.3.1.1.3. Tehnologija  

3.3.2. Proizvodna zmogljivost eko-kmetije 

3.3.2.1. Največja proizvodna 

zmogljivost 

3.3.2.2. Upravljanje s človeškimi viri 

3.3.3. Stroškovna učinkovitost 

proizvodnega procesa 

3.3.3.1. Opredelitev proizvodnih stroškov 

3.4 Zaupanje in spoštovanje v poslovnem okolju 
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3.4.1. Odnosi z zaposlenimi 

3.4.1.1. Zdravje in varnost v 

delovnem okolju 

3.4.1.2. Spoštovanje zaposlenih 

3.4.1.2.1. Obvladovanje 

konfliktov 

3.4.1.2.2. Nadlegovanje in 

diskriminacija 

3.4.1.2.3. Socialni dialog 

3.4.2. Zakonodaja o varnosti in varstvu 

okolja 

3.4.3. Integriteta in visoki standardi 

profesionalnega vedenja 

3.4.3.1. Izogibanje navzkrižju 

interesov 

3.4.3.2. Intelektualna lastnina v 

ekološkem kmetovanju 

3.5 Promoviranje skupinskega podjetništva 

3.5.1. Opredelitev skupinskega 

podjetništva in zadružnega podjetništva 

3.5.2. Vrste zadružnega podjetništva 

3.5.3. Glavne značilnosti zadrug 

3.5.4. Pravno okolje 

3.5.4.1. Pravne oblike 

3.5.4.2. Organizacijske oblike  

3.6 Upravljanje in povečanje učinkovitosti v 

proizvodnji 

3.6.1 Opredelitev proizvodne učinkovitosti 

3.6.1.1 Bistvo proizvodne 

učinkovitosti 

3.6.1.2 Kazalniki uspešnosti 
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3.6.1.2.1 Razvrstitev 

dejavnikov 

3.6.1.2.2 Dejavniki 

učinkovitosti v povezavi s 

proizvodnimi viri 

3.6.1.2.3 Zunanji dejavniki 

3.6.1.2.4 Notranji dejavniki 

3.6.1.2.5 Notranji dejavniki, 

povezani z vhodnimi - 

izhodnimi viri 

3.6.1.2.6 Notranji dejavniki 

proizvodnega procesa 

3.6.2 Upravljanje virov 

3.6.2.1 Učinkovitost procesa 

upravljanja 

3.6.2.2 Kazalniki uspešnosti 

3.6.2.3 Nasveti za zmanjšanje 

porabe virov v proizvodnem 

postopku 

3.6.3 Strategije za premagovanje ekoloških 

in ekonomskih problemov 

3.6.3.1 Strategije za premagovanje 

ekoloških in ekonomskih 

problemov 

3.6.3.2 Trajnost virov 

3.6.3.3. Ohranjanje naravnih virov 

3.7 Dolgoročni načrt upravljanja z ekološko 

kmetijo   

3.7.1 Opredelitev 

3.7.2 Temeljne funkcije menedžmenta 

3.7.2.1 Načrtovanje 

3.7.2.2 Organiziranje 
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3.7.2.3 Vodenje 

3.7.2.4 Nadzor 

3.8 Posebna programska oprema 

3.8.1 Programska oprema, ki se uporablja 

pri vzreji živine 

3.8.1.1 Identifikacija živali na 

ekoloških kmetijah 

3.8.1.2 Spremljanje zdravstvenega 

stanja 

3.8.1.3 Živalski rodovnik na 

ekološki kmetiji 

3.8.1.4 Imunoprofilaksa 

3.8.2 Programska oprema, ki se uporablja v 

ekološkem kmetijstvu 

3.8.2.1 Vrste primerne programske 

opreme 

3.8.2.2 Kartiranje polj 

3.8.2.3 Kartiranje in napoved 

strukture ekološke kmetije 

Trajanje usposabljanja 1. Teoretični del: 18 uri 

2. Praktični del: 5 uri 

3. Ocenjevanje: 3 uri 

Zahtevano predhodno 

znanje 

 Diploma druge stopnje 

 Veščine pismenosti 

 Motivacijske veščine 

 Socialne veščine 

 Dobro razumevanje osnovnih pojmov 

Potrebna oprema / viri 1. Prenosnik, pametni telefon ali tablični 

računalnik. 

2. Dostop do interneta. 

3. E-poštni račun. 

Učni rezultati Znanje 
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 Znanje o upravljanju dejavnosti 

ekološkega kmetovanja za doseganje 

trajnostni 

 Znanje o novih tehnologijah in inovacijah v 

ekološkem kmetovanju  

 Izboljšana zavest o zaupanju in 

spoštovanju v poslovnem okolju 

 Znanje o dolgoročnem načrtovanju v 

podjetništvu / ekološkem kmetovanju 

Veščine 

 Ozaveščenost o pomenu vodstvenih 

ukrepov v podjetjih 

 Veščina oblikovanja dolgoročnih načrtov 

za trajnostni razvoj ekološke kmetije 

 Izboljšane vodstvene veščine 

 Izboljšane podjetniške veščine 

 Izboljšano razumevanje koncepta 

zaupanja in spoštovanja v poslovnem 

okolju 

 Veščine spodbujanja in izvajanja 

zadružnega podjetništva 

 Izboljšane veščine mediacije 

Kompetence  

 Izboljšane praktične kompetence 

upravljanja ekološke kmetije 

 Izboljšana podjetniška kompetenca 

 Izboljšana vodstvena kompetenca 

ECVET točke 3 

Metode ocenjevanja Testi za samooceno znanja, veščin, kompetenc 

Študije primerov 

 
 
 
 
 
 
 

Modul št. 4 Naslov: Dostop do virov financiranja in trgov 
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Odgovorni partnerji P6, Univerza Canakkale Onsekiz Mart, Turčija 

Splošni cilji modula  Zagotoviti znanje o finančnih in trženjskih 

ukrepih, ki so potrebni za uspešno poslovanje 

 Zagotoviti informacije o možnostih 

financiranja za vzpostavitev ekološke kmetije 

na nacionalni ravni in na ravni EU 

 Opremiti mlade podjetnike s potrebnimi 

praktičnimi znanji o pripravi poslovnih 

načrtov za ekološke kmetije 

 Zagotoviti informacije o tržnih priložnostih in 

kako se spoprijeti z izzivi trženja v ekološkem 

kmetovanju 

 Ozaveščati o novih tržnih strategijah, kot je e-

trženje 

Povzetek vsebine 

modula in kazalo 

Povzetek: 

Uspeh ekološke kmetije temelji na dobrih 

upravljavskih praksah, ki so neposredno 

povezane z dobrim in pravilnim trženjem in 

finančnim upravljanjem. Modul mlade ekološke 

kmetovalce poučuje o možnostih financiranja in 

strategijah za iskanje le-teh. 

Trženje je ključni dejavnik za preživetje podjetja; 

modul ponuja praktične primere, kako izboljšati 

svoje tržne veščine.  

Kazalo vsebine: 

4.1 Financiranje podjetništva 

4.1.1 Viri financiranja 

4.1.1.1 Notranji viri 

4.1.1.2 Zunanji viri 

4.2 Nove strategije financiranja              

4.3 Poslovodno računovodstvo 
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4.4 Poslovni načrt 

4.5 Možnosti financiranja na regionalni, 

nacionalni in EU ravni 

4.6 Pridobivanje financiranja, kreditov, bančnih 

posojil 

4.7 Izbira primernega tržnega ekosistema  

4.8 Vzpostavite trajnostnih trgov 

4.9 E-poslovanje za mlade ekološke podjetnike 

Trajanje usposabljanja 1. Teoretični del: 10 ur 

2. Praktični del: 2 uri 

3. Ocenjevanje: 1 ura 

Zahtevano predhodno 

znanje 

 Diploma druge stopnje 

 Veščine pismenosti 

 Motivacijske veščine 

 Socialne veščine 

 Dobro razumevanje osnovnih pojmov 
 Razvite računalniške veščine 

Potrebna oprema / viri 1. Prenosnik, pametni telefon ali tablični 

računalnik. 

2. Dostop do interneta. 

3. E-poštni račun. 

Učni rezultati Znanje 

 Znanje o financiranju in trženju v praksah 

ekološkega kmetovanja na nacionalni 

ravni in na ravni EU 

 Znanje o poslovnem načrtovanju 

 Znanje o možnostih financiranja ekoloških 

kmetij 

 Znanje o načinu izvedbe uspešnih 

razgovorov s tistimi, ki odločajo o 

sredstvih, kreditih in/ali bančnih posojilih 

 Znanje o izzivih e-trženja v podjetništvu za 

ekološko kmetovanje 

 Znanje računovodstva 

Veščine 
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Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le 

mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih 

vsebuje. 

 Veščine oblikovanja uspešnega poslovnega 

načrta 

 Veščine pridobivanja financiranja, 

kreditov in/ali bančnih posojil 

 Izboljšane komunikacijske spretnosti 

 Zavedanje o pomenu tržnih izzivov pri 

ekološkem kmetovanju 

 Izboljšane vodstvene veščine 

 Izboljšane marketinške veščine 

 Izboljšane podjetniške veščine z 

dejavnostmi e-trženja 

Kompetence  

 Izboljšane podjetniške veščine 

 Uspešno reševanje finančnih in trženjskih 

vprašanj v ekološkem kmetovanju 

 Pridobitev financiranja za ustanovitev 

ekološke kmetije 

ECVET točke 2 

Metode ocenjevanja Testi za samooceno znanja, veščin, kompetenc 

Študije primerov 

 
 

Modul št. 5 

 

Naslov: Mentorska podpora usposabljanju 

Odgovorni partnerji P2 EcologyKM Ltd. Bolgarija 

Splošni cilji modula  

 Zagotoviti znanje in smernice mladim podjetnikom/ 

menedžerjem na ekoloških kmetijah o tem, kako organizirati 

postopek priznavanja predhodno pridobljenega znanja, kako 

izvajati interna usposabljanja in mentorstvo za novo 

zaposlene delavce. 

 Zagotoviti informacije in smernice o tem, kako z 

mentorstvom vzpostaviti močno vzajemno partnerstvo. 

 Zagotoviti natančna navodila o celotnem vodenju procesa 

mentorske podpore. 
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Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le 

mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih 

vsebuje. 

 Ozaveščati o pomembnosti mentorstva za ustvarjanje 

kulture podjetništva med kmeti in njihovimi zaposlenimi. 

Povzetek vsebine 

modula in kazalo 

5.1 Priznavanje predhodno pridobljenega znanja in 

zagotavljanje usposabljanja za novo zaposlene 

5.1.1 Priznavanje predhodno pridobljenega znanja  

5.1.2 Ujemanje ravni obstoječega znanja z zahtevami 

praktičnega dela na ekološki kmetiji 

5.1.3 Pristopi k usvajanju novih znanj 

5.2 Možni pristopi k usposabljanju 

5.2.1 Dajanje smernic 

5.2.2 Predstavitev (demonstracija) 

5.2.3 Dodelitev praktične naloge  

5.3 Mentorska podpora za novo zaposlene 

5.3.1 Prednosti mentorstva na delovnem mestu 

5.3.2 Ključni dejavniki uspešnosti 

5.3.2 Kako postati uspešen mentor? 

5.3.3 Mentorske dejavnosti 

5.3.4 Kako oceniti rezultate in učinek? 

Trajanje usposabljanja 1. Teoretični del: 4 ure 

2. Praktični del: 8 ur 

3. Ocenjevanje: 1 ura 

Zahtevano predhodno 

znanje 

 Diploma druge stopnje 

 Veščine pismenosti 

 Motivacijske veščine 

 Socialne veščine 

 Dobro razumevanje osnovnih pojmov 

Potrebna oprema / viri 1. Prenosnik, pametni telefon ali tablični računalnik. 

2. Dostop do interneta. 

3. E-poštni račun. 

Učni rezultati Znanje 
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Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le 

mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih 

vsebuje. 

 Znanje o postopku priznavanja predhodno pridobljenega 

znanja, o internem usposabljanju in o mentorski podpori v 

ekološkem kmetovanju 

 Znanje o fazah mentorskega procesa 

 Znanje o dejavnikih uspeha, ki omogočajo pridobitev 

nadaljnjih kompetenc. 

Veščine 

 Ozaveščenost o konceptu priznavanja predhodno 

pridobljenega znanja, o internem usposabljanju in o 

mentorstvu 

 Izboljšane vodstvene veščine 

 Izboljšane mentorske veščine 

 Izboljšane veščine komunikacije in reševanja problemov 

 Izboljšane veščine presoje učinkov 

Kompetence 

 Kompetenca vodenja postopka priznavanja predhodno 

pridobljenega znanja, vodenja internih usposabljanj v 

podjetju in vodenja mentorskega programa 

 Kompetenca zaposlovanja in usposabljanja nove delovne sile 

 Kompetenca uspešnega vodenja ekološke kmetije 

ECVET točke 2 

Metode ocenjevanja Testi za samooceno 

Akcijski načrt za izvajanje mentorstva 

Praktične naloge  

 
 
 
 
 

Modul št. 6 

 

Naslov: Zakonodaja na področju ekološkega 

kmetovanja 

Odgovorni partnerji P6, Univerza Canakkale Onsekiz Mart, Turčija 

Splošni cilji modula  Zagotoviti znanje o zakonodaji na področju 

ekološkega kmetovanja na nacionalni ravni 

(Bolgarija, Grčija, Turčija, Slovenija) in na 

ravni EU 
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Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le 

mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih 

vsebuje. 

 Zagotoviti informacije o certificiranju 

proizvodov, pridobljenih na ekoloških 

kmetijah na nacionalni ravni (Bolgarija, Grčija, 

Turčija, Slovenija) 

 Ozaveščati o pomenu certificiranja ekološko 

pridelanih izdelkov  

Povzetek vsebine 

modula in kazalo 

Povzetek: 

V modulu so predstavljene podrobne informacije 

o zakonodaji v Evropski uniji in partnerskih 

državah (Bolgarija, Grčija, Turčija, Slovenija). 

Na voljo so nasveti za pripravo potrebnih 

dokumentov in postopkov. 

Kazalo vsebine: 

6.1 Zakonodaja na ravni EU 

6.1.1 Ekološka pridelava 

6.1.2 Označevanje ekoloških proizvodov 

6.1.3 Skrb za zdravje živali 

6.1.4 Varnostna zakonodaja in varstvo 

okolja 

6.2 Zakonodaja na nacionalni ravni 

6.2.1 Kje poiskati informacije o zakonodaji 

na nacionalni ravni?  

6.3 Certificiranje proizvodov 

6.3.1 Priprava dokumentov za postopke 

certificiranja 

Trajanje usposabljanja 1. Teoretični del: 6 ur 

2. Praktični del: 2 uri 

3. Ocenjevanje: 1 ura 

Zahtevano predhodno 

znanje 

 Diploma druge stopnje 

 Veščine pismenosti 

 Motivacijske veščine 

 Socialne veščine 

 Dobro razumevanje osnovnih pojmov 
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Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le 

mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih 

vsebuje. 

 Računalniške veščine 

Potrebna oprema / viri 1. Prenosnik, pametni telefon ali tablični 

računalnik. 

2. Dostop do interneta. 

3. E-poštni račun. 

Učni rezultati Znanje 

 Poznavanje zakonodaje na področju 

ekološkega kmetovanja 

 Znanje o certificiranju ekološko pridelanih 

proizvodov 

 Boljše razumevanje zakonodaje in 

certifikacijskih organov na področju 

ekološkega kmetovanja 

Veščine 

 Veščina pridobivanja ustreznih 

certifikatov 

 Ozaveščenost o pomenu certificiranja  

Kompetence 

 Kompetenca pridobivanja ustreznih 

certifikatov 

 

ECVET točke 2 

Metode ocenjevanja Testi za samooceno znanja, veščin, kompetenc 

Študije primerov  
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Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le 

mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih 

vsebuje. 

 
 

Modul št. 7 

 

Naslov: Socialno podjetništvo  

Odgovorni partnerji P4 in P5: Center Republike Slovenije za poklicno 

izobraževanje in Univerza v Mariboru  

Splošni cilji modula  Opredeliti znanje o socialnem podjetništvu 

 Zagotoviti informacije o izvajanju socialnega 

podjetništva na področju ekološkega 

kmetovanja 

Povzetek vsebine 

modula in kazalo 

Povzetek: 

Socialno podjetništvo z zaposlovanjem ranljivih 

skupin na trgu dela (brezposelni, invalidi, starejši 

brezposelni itd.), zagotavlja večanje družbene 

blaginje in bruto dodane sreče. 

Modulu v skladu z dobrimi praksami v evropskem 

prostoru poda definicijo socialnega podjetništva 

ter zagotavlja praktične informacije o ustanovitvi 

in ključnih načelih poslovanja socialnega podjetja. 

Kazalo vsebine: 

7.0 Socialno podjetništvo 

7.0.1 Kaj je socialno podjetništvo? 

7.0.2 Pravna opredelitev 

7.0.3 Socialno podjetništvo in družbena 

odgovornost 

7.0.4 Ključna načela in zahteve socialnega 

podjetništva 

7.0.5 Kdo je socialni podjetnik in katere so ključne 

lastnosti za uspeh? 

7.1 Koncept socialnega podjetništva 

7.1.1 Kako razumeti koncept socialnega 

podjetništva? 
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Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le 

mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih 

vsebuje. 

7.1.2 Zakonodaja EU na področju socialnega 

podjetništva 

7.1.3  Nacionalna zakonodaja na področju 

socialnega podjetništva 

7.2 Ustanovitev socialnega podjetja 

7.2.1 Faze ustanovitve socialnega podjetja 

7.2.2 Opredelitev misije 

7.2.3 Kako do novih socialno podjetniških idej? 

7.2.4 Teorija spremembe 

7.2.5 Načrtovanje trajnosti 

7.2.6 Zagotavljanje trajnosti v kriznih časih  

7.3 Socialno podjetništvo v ekološkem 

kmetovanju 

7.3.1 Ustanovitev socialnega podjetja na področju 

ekološkega kmetovanja 

7.3.2 Dobre prakse 

7.3.3 Vloga deležnikov 

7.3.4 Mreženje 

7.3.4.1 Priložnosti za mreženje 

7.3.4.2 Specializirani sejmi za kmetovalce 

Trajanje usposabljanja 1. Teoretični del: 6 ur 

2. Praktični del: 2 uri 

3. Ocenjevanje: 3 uri 

Zahtevano predhodno 

znanje 

 Diploma druge stopnje 

 Veščine pismenosti 

 Motivacijske veščine 

 Socialne veščine 

 Dobro razumevanje osnovnih pojmov  
 Podjetniške veščine 
 Ozaveščenost o ranljivih družbenih skupinah 

(ljudje s posebnimi potrebami, revni, begunci 
itd.) 
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Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le 
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Potrebna oprema / viri 1. Prenosnik, pametni telefon ali tablični 

računalnik. 

2. Dostop do interneta. 

3. E-poštni račun. 

Učni rezultati Znanje 

 Opredelitev socialnega podjetništva  

 Kako v praksi izvajati socialno 

podjetništvo na področju ekološkega 

kmetovanja 

 Kako ustanoviti in upravljati socialno 

podjetje na področju ekološkega 

kmetovanja 

 Trajnostna naravnanost v kriznih 

razmerah 

Veščine 

 Višja raven razumevanja koncepta 

socialnega podjetništva 

 Ozaveščenost o izvajanju socialnega 

podjetništva v ekološkem kmetijstvu 

 Izboljšane veščine reševanja problemov 

 Izboljšane podjetniške veščine 

 Izboljšane komunikacijske veščine in 

veščine mreženja 

Kompetence 

 Kompetenca uporabe koncepta socialnega 

podjetništva za lastno podjetje 

 Kompetenca dobrega ravnanja v kriznih 

razmerah 

ECVET točke 2 

Metode ocenjevanja Testi za samooceno znanja, veščin, kompetenc 

Študija primera: izdelava poslovnega načrta za 

vzpostavitev socialnega podjetja – ekološke 

kmetije.  

 
 


