Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj
Naziv programa

POVEZANI ZA VEČJO KONKURENČNOST IN USPEŠNOST

Področje

Biotehnika

Predlagatelj programa (ime

GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIK IN TURIZMA

šole in imena pripravljalcev
programa)

Vida Hlebec

Kratek opis programa
(max. 150 besed)

Udeleženci programa bodo izboljšali kompetence
poslovnega povezovanja in bolje razumeli pomen različnih
oblik sodelovanja za večjo konkurenčnost lokalnih
pridelovalcev in predelovalcev hrane. S povezovanjem in
ustvarjanjem zaupanja med pridelovalci in potrošniki se bo
povečal tudi ekonomski uspeh posameznika, kar bo
pospešilo razvoj samoiniciativnosti in podjetnosti v
podeželskem prostoru in posledično samooskrba v
Sloveniji. Pri udeležencih se bo okrepilo prepoznavanje
lastnih potencialov, kar je predpogoj za uspešno
vključevanje v poslovno okolje.

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

V skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja
odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013 – 2020 je
potrebno v okviru tretjega prednostnega področja –
usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe dela – spodbujati
razvoj in izvajanje izobraževalnih programov in dejavnosti, ki
bodo prilagojene razvojnim potrebam trga dela. Ena od
prednostnih ciljnih skupin tega področja so zaposleni ali
samozaposleni v kmetijskih oziroma s kmetijstvom ter s
podeželskim prostorom povezanih dejavnostih
Podeželski prostor je v Sloveniji še vedno poseljen in urejen.
Slovenija se uvršča v krog držav članic EU z nadpovprečnim
deležem podeželskih območij (67 % vseh občin oz. 77 %
celotnega ozemlja po kriterijih OECD). Na območju JV Slovenije
je kar 15 od 16 občin podeželskih oz. kar 88,9 % vse površine
ozemlja oz. 70,2% celotnega prebivalstva (vir: PRP).
Zaradi premajhne donosnosti pri zasebnih gospodarskih
subjektih pa se vse več ljudi odloča za ukinitev svoje dejavnosti
in selitev v mesta. To bo lahko imelo na daljši rok negativne
posledice tudi za turizem, saj bi lahko pokrajina postala
zaraščena in opustela, kar bi zmanjšalo zanimanje za
potencialne turiste.
Eden od najpomembnejših vzrokov za premajhno donosnost
posameznika je premajhna konkurenčnost. Povprečna
ekonomska velikost kmetijskih gospodarstev, izražena kot
standardni prihodek, je dvakrat manjša od povprečja EU (27) in
petkrat manjša od povprečja EU (15) in je v letu 2013 znašala le
16.158 EUR, faktorski dohodek pa znaša le 36 % povprečja EU
(27), pri čemer velik delež predstavljajo proračunska izplačila iz
naslova SKP.

S svojo pridelavo in predelavo kmetje praviloma ne morejo
konkurirati velikim sistemom. To dokazuje tudi dejstvo, da je za
celotno Slovenijo značilna nizka stopnja tržne usmerjenosti (le
cca 40% kmetij pretežni pridelek nameni prodaji), trženje pa se
odvija preko tradicionalnih oblik poslovnega sodelovanja v
kmetijstvu (zadruge). V zadnjem času se pojavljajo tudi nove
oblike omrežij oskrbe s hrano, pri čemer pa je največja težava
pripravljenost ljudi za povezovanje v poslovnem okolju.
Da bi ohranili raznolikost Slovenije in raznolikost ponudbe je
potrebno ljudi intenzivneje spodbuditi za povezovanja.
Ciljno tržno okolje slovenske pridelave je predvsem slovenski
trg, za katerega v biotehniškem izobraževalnem okolju razvijamo
Gospodarski grozd za podeželje, ki temelji na konceptu
"ZAUPANJA VREDEN". Poleg povezovanja je njegov cilj doseči
maksimiranje zaupanja med pridelovalcem in potrošnikom, kar
je najzanesljivejši temelj za dolgoročni ekonomski uspeh
posameznega pridelovalca, poslovnega združenja in posledično
slovenskega kmetijstva, vključujoč vse pretežne dejavnosti
slovenskega podeželja.
Ciljna skupina (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

Pogoji za vključitev v
program

Ciljna skupina so prebivalci – zaposleni- v podeželskih in
mestnih okoljih, ki se že ukvarjajo s pridelavo in predelavo
hrane,ki jo ponujajo na trgu, s turizmom, dodatnimi in dopolnimi
dejav in drugimi dejavnostmi na podeželju. Program je
namenjen deležnikom, ki menijo, da niso zadosti konkurenčni
za poslovno uspešno rast in razvoj v globelanme svetu.
Status zaposlenega, samozaposlenega, kmeta oziroma
zaposlenega v biotehniških in z biotehniko povezanih področjih.

(v skladu z razpisom)

Cilji programa (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

Obseg programa (skupno št. ur)
Oblika dela

Cilji programa so:
- izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju povezovanja za
večjo ekonomsko učinkovitost in posledično večjo samooskrbo
Slovenije ter zadostiti potrebam potrošnikov po lokalni in
kakovostni hrani
- nadgraditi kompetence samoiniciativnosti, podjetnosti,
ustvarjalnosti in inovativnosti
- okrepitev socialnih in družbenih spretnosti in veščin,
- krepiti podjetnost, inovativnost in podjetniško pobudo na
podeželju
50
Kontaktne
ure

Teoretični del (št. ur)

20

Praktični del (št. ur)

20

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

Pogoji za končanje

Lista
prisotnosti
80% udeležba

On line delo
(max 50 %
celotnega
programa)

Izdelek ali
storitev

Drugo
(navedite)

10 ekskurzija

udeležba

programa
POSEBNI DEL
Vsebine programa

Kompetence, pridobljene s
programom

Spretnosti, pridobljene s
programom

Splošne kompetence,
dopolnjene s programom



Povezovanje, sodelovanje, soustvarjanja in mreženje kot
dodana vrednost v poslovnem procesu biotehniških in z
biotehniko povezanih področij.
 Različne povezovalne oblike za dvig konkurenčnosti:
zadruge, socialne zadruge, razvojna jedra, socialna
partnerstva, kooperative, potrošniške zadruge, …
 Poslovne priložnosti za biotehniška področja v slovenskem
prostoru
 Razvojna jedra kot nova oblika povezovanja
 Filozofija kakovosti in odličnosti ter načelo »zmagam –
zmagaš«
 Garantni sistem v verigah (povezovalnih oblikah )
 Filozofija »Zaupanja vreden«
 Trajnostno naravnan in družbeno odgovoren razvoj
 Seznanitev s primeri dobrih praks
Udeleženci:
- Znajo organizirati različne poslovne asociacije, s ciljem
večje poslovne učinkovitosti
- Svoje dejavnosti znajo organizirati v smeri zagotavljanja
potreb potrošnikov
- Razumejo pomen sodelovanja in filozofije »zmagam –
zmagaš«
- Razumejo filozofijo »Zaupanja vreden« in jo uveljavljajo v
svojih poslovnih oblikah organizacije
- Razumejo organizacijo garantnega sistema v poslovnih
verigah
Udeleženci:
- Svoje dejavnosti postopoma organizirajo v garantni sistem
na osvojeni filozofiji »Zaupanja vreden«
- Se znajo povezovati, soustvarjati, mrežiti in krepiti
medsebojno spoštljivost in zaupanje
- Delujejo po načelu »zmagam – zmagaš«
- Organizirajo različne poslovne asociacije
- Sodelujejo med seboj in se podpirajo
- Znajo načrtovati, organizirati, koordinirati, vzpostaviti ter
implementirati posamezne povezovalne oblike
Udeleženci programa:
- Razvijajo kompetence povezovanja, sodelovanja in
mreženja
- Nadgrajujejo različne komunikacijske spretnosti
- Se znajo vključevati v različne asociacije
- Prepoznavajo svoje potenciale
- Krepijo samozavest
- Razvijajo in krepijo sporazumevalne zmožnosti
- Razvijajo kompetenco »Učenje učenja«
- Krepijo digitalne zmožnosti

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

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

Nadgrajujejo podjetnost in inovativnost

-

Povezovanje in sodelovanje kot dodana vrednost v
poslovnih procesih biotehniških področij - 5 ur
- Poslovne priložnosti za biotehniška področja v slovenskem
procesu - 8 ur
- Različne povezovalne oblike za dvig konkurenčnosti:
zadruge, socialne zadruge, potrošniške zadruge, socialna
partnerstva - 5 ur
- Razvojna jedra, kot nova oblika povezovanja - 5 ur
- Filozofija kakovosti in odličnosti ter načelo zmagam
zmagaš - 5 ur
- Garantni sistem v verigah (povezovalnih oblikah) - 5 ur
- Filozofija zaupanja vreden -7 ur
- Primeri dobrih praks - 10 ur
Izvajalci programa morajo imeti visoko ali univerzitetno stopnjo
izobrazbe:
- S področij sociologije, kulture, psihologije, ekonomije,
prava
- S področja biotehnike
- S področja organizacije in menedžmenta

Program

Datum

Odobril

Programski odbor

15.10.2018

DA

Svet zavoda potrdil

18.10.2018

DA

Zavrnil – Opombe

