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Model vseživljenjskega učenja na SZ delu 
Goriške regije

Posoški razvojni center (PRC) in Idrijsko-Cerkljanska raz-
vojna agencija (ICRA) si že več let prizadevata povečati 
število prebivalcev, ki se vključujejo v aktivnosti vseživljenj-
skega učenja. V okviru projekta Model vseživljenjskega 
učenja na SZ delu Goriške regije želimo skupaj s partnerji 
vzpostaviti model povezanosti in delovanja na področju 
vseživljenjskega učenja, ki bo omogočal stalno spremlja-
nje potreb različnih ciljnih skupin, prilagajanje programov 
ter njihovo izvajanje. Tako bodo postavljeni temelji subre-
gionalnega centra za vseživljenjsko učenje. Postopoma 
bomo uresničevali tudi dolgoročne cilje:
•  dvig ravni kulture vseživljenjskega učenja na tem obmo- 
 čju in povečanje stopnje vključevanja različnih kategorij  
 prebivalstva v programe vseživljenjskega učenja;
• dvig ravni znanj in izobrazbe;
•  večanje zaposljivosti, stopnje zaposlenosti, mobilnosti  
 in dejavnosti prebivalstva;
•  nadaljnji gospodarski razvoj območja.

Znanje 
za podjetnost 
na podeželju
Izobraževalni program 
za podeželsko prebivalstvo
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Zbrala in uredila: Mateja Kutin, odgovorna za promocijo v projektu Model 
vseživljenjskega učenja na SZ delu Goriške regije. Foto: Mateja Kutin, 
Peter Kovačič. Izdal: Posoški razvojni center. Oblikovanje in tisk: Gaya 
Cerkno. Kobarid, 2006.

Število udeležencev:  12 do 18
Trajanje programa:  40 ur (10 dni po 4 šolske ure)
 srečevali se bomo dvakrat teden- 
 sko (po dogovoru)
Začetek izvedbe:  15. marec 2006 ob 16. uri
Kraj izvedbe:  prostori Posoškega razvojnega  
 centra, Ulica padlih borcev 1c,  
 Tolmin

Dodatne informacije in prijave:
Posoški razvojni center
Telefonska številka: 05/ 38-41-500
E-pošta: info@pososki-rc.si

Program je za vse udeležence BREZPLAČEN.

Prijave zbiramo do zasedbe mest.

Projekt Model vseživljenjskega učenja na SZ delu Goriške regije sofinan-
cira Evropska unija. Za vsebino je odgovoren izključno Posoški razvojni 
center in v nobenem primeru ne velja, da odraža stališče Evropske unije.



Vsebina programa Znanje za podjetnost na podeželju
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1. Kako se pripraviti na izzive prihodnosti?
Predavateljici: Mateja Bizjak, ICRA, in mag. Rosana Ščančar, 
PRC

2. Podjetništvo na podeželju 

Predavatelja: Greta Černilogar, Poklicna in tehniška kmetij-
sko-živilska šola Šempeter pri Gorici, in Uroš Brežan, PRC
Kako organizirati gospodinjstvo, domačijo, kmetijo kot »pod-
jetje«:
•  posameznik kot aktivni nosilec razvojnih projektov svoje  
 kmetije, domačije (ključne sposobnosti za uspeh, kako se  
 jih naučiti, kako jih izboljšati …),
•  možnosti za podjetništvo na podeželju,
•  viri poslovnih idej (kako poiskati in izoblikovati dobro pod- 
 jetniško idejo),
•  osnove trženja,
•  možnosti in pogoji za opravljanje dejavnosti na podeželju (v  
 kmetijstvu in drugih panogah) – izzivi v samozaposlovanju,  
 delu na domu, dopolnilnih dejavnostih, osebnem dopolnil- 
 nem delu, ustanavljanju podjetij na podeželju, delu na da- 
 ljavo ...),
•  trženje proizvodov s podeželja (prodajne poti, promocija,  
 oblikovanje cene, produkt oziroma storitev, analiza trga,  
 konkurence ...),
•  ekonomski vidik dopolnilnih in dodatnih gospodarskih de- 
 javnosti,
•  izdelava individualnega razvojnega načrta (analiza stanja,  
 postavitev ciljev, poti, možnosti, oblikovanje vizije, izdelava  
 strategije poslovnega načrta).

3. Delati ni težko, a zakaj vsi ti papirji? 
(Registracija dopolnilnih dejavnosti na kmetiji)
Predavatelji: Srečko Horvat, KGZS – KSS Ajdovščina, in 
Darja Lahajnar, ICRA
Kaj so dopolnilne dejavnosti, zakonski pogoji za registracijo, 
kje prijaviti svojo dejavnost, kdo je lahko nosilec dopolnilne 
dejavnosti, kakšne so omejitve in kakšni so prostorski pogoji.

4. Je življenje z mobiteli in računalniki res nuja?
Predavatelja: predstavnika Gimnazije Idrija in Gimnazije Tol-
min
Žal si življenje brez sodobne tehnike komuniciranja težko 
predstavljamo. Še posebej to velja v svetu podjetništva. Prav 
zato je nujno osvojiti vsaj osnovno znanje računalništva in 
uporabo interneta.

5. Ti presneti obrazci, navodila in »latovščina«, ki 
je ni mogoče razumeti
Predavatelji: Cvetka Kavčič, PRC, ter predstavnika Upravne 
enote Tolmin in Občine Tolmin
Vsak dan se soočate z raznimi obrazci in navodili za izpolnje-
vanje. Vas (pre)pogosto boli glava, ker ne veste, kako bi vse 
to izpolnili? V program smo vključili tudi funkcionalno pisme-
nost. Seznanili se boste z Zakonom o upravnem postopku, 
spoznali boste, kaj je odločba, sklep, kako izpolniti obrazce, 
kako pravilno razumeti birokratska navodila, kaj je treba vede-
ti, če te je obsedla želja, da bi zidal, urejal cesto, prekopal 
sosedu vrt …

6. Sodelovanje in zaupanje
Predavatelj: Simon Škvor
Čeprav se moramo ljudje zanesti najprej nase, je treba so-
delovati in zaupati tudi drugim. Spoznali se boste z osebnost-
no rastjo, kriznimi situacijami, komunikacijo, socialnimi od-
nosi na vasi …
         
7. Ob vseh predpisih še teh nekaj za kmetovalce
Predavatelj: Jože Vončina, KGZS – KGZ Nova Gorica
Predstavitev Uredbe o predpisanih zahtevah ravnanja ter do-
brih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju ali na krat-
ko »Navzkrižna skladnost«.

8. Da ne bo bolelo!
Predavatelj: Bogdan Črv, KGZS – KSS Tolmin
Seznanili se boste z osnovnimi znanji o varnosti, skrbi za pre-
ventivo nezgod na delu in pregledali zakonodajo s tega po-
dročja.

Natančnejši program dobite na spletnih straneh 
www.pososki-rc.si  in  www.icra.si.

Odreži

pr
ep

og
ni

pr
ep

og
ni

V Sloveniji potekajo intenzivne priprave na novo pro-
gramsko obdobje Evropske unije, v katerem lahko 
nova politika razvoja podeželja odigra pozitiv-

no vlogo pri ustvarjanju boljših pogojev za razvoj hri-
bovskih območij. Da bi izzive časa, ki prihaja, pozitivno 
izkoristili, moramo biti nenehno dejavni, pripravljeni na 
učenje novih stvari, moramo razmišljati, iskati infor-
macije in se povezovati z drugimi. Brez aktivnega delo-
vanja, podjetnosti, ustvarjalnega razmišljanja in novih 
znanj ne bomo mogli izkoristiti možnosti, ki nam jih ponu-
jata naše okolje in prihajajoče obdobje.

Na nas je, da se po najboljših močeh pripravimo in izkori-
stimo ponujene izzive – kot posamezniki, skupine, lokalne 
skupnosti in država.

V geslo programov vseživljenjskega učenja na podeže-
lju smo zapisali:

“Zaupaj vase in v svoje sposobnosti, prepoznavaj in upo-
rabi razvojne potenciale domačega okolja, bodi stalno 
informiran, povezuj se in sodeluj z drugimi ter se nauči 
izkoristiti možnosti, ki ti jih prek različnih oblik spod-
bud in razpisov omogočata država in Evropska unija.”


