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Kratek opis programa
(max. 150 besed)

S teoretičnim in praktičnim delom pri pripravi dodatne in
dopolnilne dejavnosti na podeželju udeleženci sprejemajo
odločitve o oblikovanju svojih gospodarskih dejavnosti in
kariere. Udeleženci raziskujejo različne informacije s področja
dodatnih in dopolnilnih dejavnosti. Raziskovanje poteka v
dveh smereh. Na eni strani s pridobivanjem informacij o sebi
povečujejo zavedanje o sebi, na drugi strani pa raziskujejo
informacije o možnostih v okolju. Táko raziskovanje omogoča
postavljanje realističnih gospodarskih ciljev ter rabo ustreznih
strategij in akcijskih planov.

SPLOŠNI DEL
Utemeljenost (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

V skladu z javnim razpisom Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport "Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega
izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2022" ter skladno
s cilji projekta (glejte spodaj) MUNERA3 je potrebno pripraviti
nove programe izobraževanj in usposabljanj, ki bodo
udeležencem omogočili pridobivanje novih znanj in praktičnih
spretnosti, skladno s pričakovanji delodajalcev.
Cilj programa je povečati vključenost zaposlenih v programe
nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v
skladu s potrebami in razvojem trga dela izboljšati njihove
kompetence - za večjo zaposljivost in mobilnost med področji
dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.
Podeželje Slovenije ima izjemno priložnost za razvoj in
razširitev zaposlitvene možnosti.
Nesnovna dediščina, se pravi rokodelske veščine, znanja o
okolju in pridelavi hrane, lokalna kulinarika, različne
predstavitve dediščine … vse to so izjemne danosti, ki so od
nekdaj prisotne v podeželskem okolju. Vse te kvalitete bi
lahko s promocijo in učinkovitim trženjem zvišale zanimanje in
vzbudile potrebo potrošnikov po izdelkih in storitvah iz
domačega okolja, kmetom in ostali lokalni populaciji pa
omogočila vir dodatnega zaslužka v obliki osebnega
dopolnilnega dela ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Dopolnilne dejavnosti bi lahko zaradi svoje raznovrstnosti
predstavljale velik razvojni potencial podeželja. S tem bi
zagotovili ohranjanje in kvalitetno izrabo podeželskega
prostora, povečala bi se kakovost življenja (zaposlovanje,
splošno izboljšanje kakovosti življenja) na podeželju, hkrati pa
bi se tudi dvignila zavest ostalih ljudi, potrošnikov.

Verjamemo, da so danosti in znanja v okolju izjemna, le
priložnost je potrebno zagrabiti in se z malček tveganja
odločiti za pot, ki prinaša prav gotovo veliko svobode in tudi
uspehov, če se nanjo podamo s pravimi izhodišči.
Ciljna skupina (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

Komu je program namenjen - vsem tistim, ki si želijo ustvariti
sebi usklajeno kariero:





zaposlenim,
posameznikom, ki so na začetku svoje kariere
posameznikom, starejšim od petdeset let,
osebam s posebnimi potrebami.

Za posameznike, ki se vključujejo v program usposabljanja, je
značilno, da so v fazi bodisi izbire prvega poklica bodisi, da
želijo poklic spremeniti. Morda se odločajo za študij ali
njegovo nadaljevanje. Morda so zaposleni in bi želeli izboljšati
svojo učinkovitost ter zadovoljstvo na delovnem mestu.
Program je namenjen tudi starejšim posameznikom (50+), ki
so bodisi še delovno aktivno ali pa načrtujejo upokojitev.
Pogoji za vključitev v
program

Status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta.

(v skladu z razpisom)

Cilji programa (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

Poznavanje pogojev za vzpostavitev in registracijo dodatne in
dopolnilne dejavnosti na podeželju.









Obseg programa (skupno št. ur)

Poznavanje zakonodaje.
Usposobljenost za tržno komuniciranje pri dodatnih in
dopolnilnih dejavnostih na kmetijah.
Poznavanje razvoja in vseh vrst dodatnih in
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, njihovih značilnosti
in vsebin (kmetijstvo, turizem, čebelarstvo,
zeliščarstvo, gobarstvo, gozdni sortimenti,
tradicionalna znanja, storitve oziroma izdelki,
pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov,
storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo,
opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
izobraževanje na kmetijah, zbiranje in kompostiranje
organskih snovi, ribogojstvo, aranžerstvo …).
Poznavanje pomena kakovosti, trajnostne in družbeno
odgovorne usmerjenosti.
Usposobljenost za oblikovanje turističnih proizvodov,
povezovanje z okoljem in vključevanje v integralne
turistične proizvode.
Poznavanje primerov dobrih praks na področju
dodatnih in dopolnilnih dejavnosti v Sloveniji in svetu.
Poznavanje sodobnih turističnih trendov na podeželju
in ravnanje v skladu z njimi.
50

Oblika dela

Kontaktne
ure

Teoretični del (št. ur)

10

Praktični del (št. ur)

20

Način evidentiranja (lista
prisotnosti, podpisana izjava –
izdelek, storitev …)

Pogoji za končanje
programa

Lista
prisotnosti

On line delo
(max 50 %
celotnega
programa)

10
Izdelek

Izdelek ali
storitev

Drugo
(navedite)

10

Izdelek

80 % udeležba, Izdelana in predstavljena seminarska naloga :
Dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju

POSEBNI DEL
Vsebine programa

Kompetence, pridobljene s
programom

Spretnosti, pridobljene s
programom

1. Vzpostavitev dodatne in dopolnilne dejavnosti na
podeželju.
2. Razvoj in vrste dodatnih in dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah.
3. Pomen kakovosti, trajnostne in družbeno odgovorne
usmerjenosti.
4. Priprava turističnih proizvodov, povezovanje z okoljem in
vključitev v integralne turistične proizvode.
5. Tržno komuniciranje pri dodatnih in dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah, tržno-komunikacijska zgodba dejavnosti ter
poslovno komuniciranje z gosti.
6. Primeri dobrih praks na področju dodatnih in dopolnilnih
dejavnosti v Sloveniji in svetu.
7. Sodobni turistični trendi na podeželju.
 Je usposobljen za vzpostavitev dodatne in dopolnilne
dejavnosti na podeželju.
 Je usposobljen za tržno komuniciranje pri dodatnih in
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.
 Pozna razvoj in vrste dodatnih in dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah.
 Je sposoben presoje pomena kakovosti poslovanja.
 Pozna in uporablja filozofijo trajnostne in družbeno
odgovorne usmerjenosti.
 Je sposoben samostojne priprave turističnih proizvodov in
integralnih turističnih proizvodov.
 Se zaveda pomena povezovanja, mreženja in
sodelovanja z okoljem.
 Pozna primere dobrih praks na področju dodatnih in
dopolnilnih dejavnosti v Sloveniji in svetu.
 Pozna sodobne turistične trende na podeželju in je
sposoben delovanja v skladu s smernicami.
Udeleženec:




razvija kompetence podjetnosti in samoiniciativnosti,
prepoznava lastne potenciale na področju uvajanja
dopolnilne dejavnosti,
glede na danosti kmetije opredeli podjetniško idejo,







Splošne kompetence,
dopolnjene s programom

Organizacija izobraževanja
(navedba vsebinskih sklopov –
modulov, časovni obseg)

zna izpolniti potrebne vloge in registrirati dopolnilno
dejavnost,
pozna različne dopolnilne dejavnosti,
zna opredeliti pogoje za izvajanje posamezne
dopolnilne dejavnosti,
pridobi si osnovna znanja za zagotavljanje kakovosti
dopolnilne dejavnosti,
skladno s cilji dopolnilne dejavnosti in razmerami
načrtuje in si organizira delo na kmetiji.

Udeleženec si krepi splošne kompetence, s tem pa postaja
dovzetnejši do sprememb, ki jih nudi sodobno delovno okolje.
Udeleženec pridobi naslednje splošne kompetence:
- načrtuje poklicno kariero
- uporablja IKT opremo
- dela v skupini (timu)
- komunicira s sodelavci in nadrejenimi
- rešuje probleme in se prilagaja na nepredvidene
situacije
- spozna pomen vseživljenjskega izobraževanja in
učenja.
Program traja 50 pedagoških ur in se izvaja v obliki
teoretičnih in praktičnih kontaktnih ur, on- line dela ter
izdelave seminarske naloge: in predstavitev dodatne in
dopolnilne dejavnosti n podeželju.
Skupina za izvajanje programa šteje 15 do 20 udeležencev.
V programu prevladujejo aktivne oblike dela in uporaba
najsodobnejših dosežkov na področju učenja, usposabljanja
in izobraževanja (delo v manjših skupinah, dvojicah, diskusije,
igre vlog, prezentacije in demonstracije, analize, pogovori,
simulacija in analiza primerov, coaching, e- učenje …).
Program je oblikovan kot skupek delavnic, pri katerih
udeleženci interaktivno trenirajo veščine, ki so vezane na
vsebine.
Model procesa izdelave dodatnih in dopolnilnih dejavnosti na
podeželju sestavljajo orodja:














naravni pogoji,
proizvodno prestrukturiranje kmetije,
ustrezna izobrazba članov gospodinjstva,
podjetništvo in inovativnost,
delovna sila na kmetiji,
finančne spodbude,
primeri uspešnih posameznikov,
trenutni trendi,
špekulacija,
tradicija,
želja po večjem dohodku,
izguba službe,
spremenjene zahteve na trgu.



Izobrazba in kompetence
izvajalca(ev) programa
(stopnja in smer izobrazbe)



Najmanj VI. stopnja izobrazbe iz področja kmetijstva,
turizma, živilstva, naravovarstva, ekonomije in
organizacije.
Zaželeno je, da imajo izvajalci poleg ustrezne
izobrazbe še dopolnilna usposabljanja iz svetovanja.

Program

Datum

Odobril

Programski odbor

01.10.2018

DA

Svet zavoda potrdil

18.10.2018

DA

Zavrnil – Opombe

