Priloga 3_Obrazec za pripravo programov
Naziv programa

OSKRBOVALNE VERIGE V KMETIJSTVU

Področje

Biotehnika - kmetijstvo

Predlagatelj programa (ime

Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma

šole in imena pripravljalcev
programa)

Mag. Toni Avžner

Kratek opis programa
(max. 150 besed)

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali
kompetence na storitvenem področju oskrbovalnih verig
v kmetijstvu, s katerimi bodo lažje sledili razvoju
tehnologij v logistiki ter s tem izboljšali učinkovitost
porabe lokalno pridelane hrane.

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

Ciljna skupina (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

V okviru nacionalnega strateškega okvira razvoja kmetijstva,
ki ga določa Resolucija o strateških usmeritvah razvoja
slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020,
»Zagotovimo.si hrano za jutri«, in v okviru Programa razvoja
podeželja je spodbujanje prenosa znanja in inovacij v
kmetijstvu, gozdarstvu, živilsko-predelovalni industriji in na
podeželju tudi ena od prednostnih nalog razvoja podeželja v
obdobju 2014–2020.
Pomembno vlogo pri prenosu znanja in izobraževanju
odraslih v kmetijstvu ima svetovanje kar lahko dosežemo z
vsebino na področju oskrbovalnih verig v kmetijstvu.
.
Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati kompetence na
področju oskrbovalnih verig v kmetijstvu, ki bodo izboljšale
njihovo učinkovitost.
Ciljne skupine bodo:
 zaposleni, ki delajo na podeželju,
 zaposlene osebe brez poklicne oz. strokovne
izobrazbe,
 zaposleni z izobrazbo, ki zaradi prestrukturiranja in
dolgoročnih razvojnih projekcij ni več ustrezna.

Pogoji za vključitev v
program
(v skladu z razpisom)

Cilji programa (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

Status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmeta.
Cilj programa je izboljšanje kompetenc zaposlenih na
področju oskrbovalnih verig v kmetijstvu za zmanjšanje
neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela ter
izboljšanje učinkovitosti in kakovosti njihovega dela.

Obseg programa (skupno št.

50

ur)

Oblika dela

Teoretični del (št. ur)

Kontaktne
ure
10

On line delo
(max 50%
celotnega
programa)

Izdelek ali
storitev

Drugo
(navedite)

Praktični del (št. ur)
Način evidentiranja (lista
prisotnosti, podpisana izjava –
izdelek, storitev …)

Pogoji za končanje
programa

40
Lista
prisotnosti
80% prisotnost v programu.

POSEBNI DEL
Vsebine programa

Kompetence, pridobljene s
programom

Spretnosti, pridobljene s
programom

Splošne kompetence,
dopolnjene s programom



Oskrbovane verige.



Logistika.



Distribucija lokalno pridelane hrane.



Načrtovanje transporta.



Racionalna poraba energije.



Reverzibilna logistika.



Krožno gospodarstvo.



Model gospodarskega grozda za podeželje »zaupanja
vreden«.

Udeleženec:


načrtuje in obvlada načrtovanje oskrbovalnih verig,



sposobnost organizirati distribucijo lokalno pridelane
hrane,



pozna osnove logistike,



pozna osnovne značilnosti krožnega gospodarstva,



spozna se z možnostmi vključitve v gospodarski groz
d za podeželje »zaupanja vreden«.

Udeleženec:


načrtuje dostavo,



organizira distribucijo lokalno pridelane hrane,



načrtuje logistiko, osvojijo veščine gospodovega
grozda za podeželje »zaupanja vreden«.

Udeleženec:


samoocenjuje kakovost izvedbe storitve,



racionalno porablja material in energijo,



upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu,



upošteva pravila o varovanju okolja,



učinkovito komunicira v delovnem timu,



izpolnjuje kontrolno dokumentacijo in



poroča o stanju opreme za delo.

Organizacija izobraževanja



Oskrbovane verige 10 ur.

(navedba vsebinskih sklopovmodulov, časovni obseg)



Logistika 5 ur.



Distribucija lokalno pridelane hrane 10 ur.



Načrtovanje transporta 5 ur.



Racionalna poraba energije 5 ur.



Reverzibilna logistika 5 ur.



Krožno gospodarstvo 10 ur.

Izobrazba in kompetence
izvajalca(ev) programa

Kadrovski pogoji:


(stopnja in smer izobrazbe)

Visokošolska izobrazba z znanji s področja logistike,
ekonomije, organizacije, kmetijstva, naravovarstva,
sociologije, prava in biotehniških področij.

Program

Datum

Odobril

Programski odbor

25.09.2018

DA

Svet zavoda potrdil

18.10.2018

DA

Zavrnil - Opombe

