Spoštovani!
Čutite, da je čas za premislek o tem, kaj vse ste do sedaj že dosegli in kaj želite doseči? Želite dokončati,
kar ste nekoč začeli in tudi pri delu v vaši dejavnosti potrebujete spodbudo in informacije? Iščete nova
znanja, ki jih nujno potrebujete za učinkovito opravljanje svojega dela? Iščete novo zaposlitveno
priložnost?
Želite pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo? Želite svoje izdelke, pridelke oz. storitev ponuditi
lokalnemu prebivalstvu preko Gospodarskega grozda s kratkimi verigami »od ponudnika do potrošnika«
in s sistemom pravičnih razmerij?
Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma vam s svojimi strokovnjaki ponuja kvalitetna
usposabljanja in izobraževanja, hkrati pa vam nudi tudi brezplačno informiranje in svetovanje.
V želji, da bi vam lahko pomagali, se obračamo na vas, da izpolnite priložen vprašalnik ter nam z
odgovori podate smernice, katera področja vas zanimajo, da se bomo lažje prilagajali vašim potrebam in
željam.
VPRAŠALNIK

Ime in priimek:____________________________________________________________
Naslov stalnega bivališča:___________________________________________________
Poštna številka in kraj:____________________________________________________
Telefonska številka:______________________________________________________
Elektronski naslov:_______________________________________________________
Zaposlitveni status (obkrožite): zaposlen; samozaposlen; kmet; upokojenec; študent ali dijak; gospodinja;
brezposeln
1. Na katerem področju čutite največjo potrebo po nasvetih in izobraževanju?
Označite področje, ki vas zanima:
KMETIJSTVO
čebelarstvo

drevesničarstvo
ekološko kmetijstvo
kletarstvo
poljedelstvo
sadjarstvo
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vinogradništvo
živinoreja
GOZDARSTVO
gozdarski sekač

gozdarski traktorist

VRTNARSTVO
parkovno vrtnarstvo

vzdrževanje rekreacijskih in športnih zelenih
površin
zelenjadarstvo

zeliščarstvo

KONJENIŠTVO
konjereja
CVETLIČARSTVO
izdelovanje aranžerskega materiala

oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij
oblikovanje poslovnih in bivalnih prostorov s
cvetjem

PREDELAVA
izdelava kruha, potic, peciva in testenin na
tradicionalni način
predelava mleka na tradicionalen način

GOSTINSTVO
dietni kuhar

kuharstvo
strežba
sommelier – vinski svetovalec
svetovalec sirov – sommelier za sire
TURIZEM

turistični animator
turistični informator
catering
SPLOŠNA STROKOVNA ZNANJA
strokovno področje organizacije in
povezovanja
trženje in povezovanje

Angleščina
Nemščina
računalniška znanja

predelava mesa na tradicionalen način
predelava sadja na tradicionalen način

2. Ali bi želeli sodelovati v Gospodarskem grozdu s svojimi izdelki:
da, rad bi se vključil s svojimi izdelki, pridelki ali storitvami, če bi jih tako lažje prodal

ponudil bi svoje izdelke, sodeloval pa bi tudi pri prodaji
prodajal bi izdelke drugih Grmčanov
rad bi delal na področju promocije in ozaveščanja potrošnikov
ne vem kaj je sploh to
drugo ________________________________
Hvala za vaše sodelovanje!
IZJAVA

Podpisani/a soglašam, da se podatki, navedeni na obrazcu, uporabljajo za zahteve evidenc, registrov in v
raziskovalne namene na področju poklicnih kvalifikacij, izobraževanja in zaposlovanja ( Zakon o varstvu
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)

V ______________________________ , dne _________________________ Podpis
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