V partnerstvu z Razvojo agencijo Sora izvajamo projekt Znanje – naložba v prihodnost, ki
prispeva k dodani vrednosti podeželju (Znanje – dodana vrednost podeželju),
(CLLD, LAS Loškega pogorja)

VABILO NA DELAVNICE
V sklopu delavnic bodo izvedena predavanja z naslednjimi vsebinami:


Dopolnilna dejavnost na kmetiji – Peka kruha, potic, peciva in
testenin, Vanja Bajd Frelih, univ.dipl. inž. zoot.



Davčne obveznosti kmetije z dopolnilno dejavnostjo, Ana DemšarBenedičič, univ.dipl.inž.agr.



Kako bolje prodati svoj pridelek oziroma izdelek, Tomaž Cör,
univ.dipl.inž.zoot.

Delavnice bodo potekale na naslednjih lokacijah:
 sreda, 6.2.2019 s pričetkom ob 9.00 uri v sejni sobi Zadružnega doma v
Gorenji vasi, nad zadružno trgovino, vhod iz spodnje strani - parkirišča,
 četrtek, 7.2.2019 s pričetkom ob 9.00 uri v sejni sobi Zadružnega doma
na Češnjici
V sklopu delavnic bodo predstavljeni osnovni pogoji za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetiji in posebni pogoji za opravljanje peke. Pojasnjene bodo davčne obveznosti, ki
jih morajo izpolnjevati nosilci dejavnosti ter možnosti trženja pridelkov in izdelkov.
Delavnice so namenjene posameznim članicam društev žena, saj je namen le teh tudi
prenos znanja na članice. Dobrodošli so potencialni novi nosilci/nosilke dejavnosti peke,
ki jih zanima možnost dodatnega zaslužka na kmetiji. Prav tako nosilci dejavnosti, ki imajo
že registrirano peko, da dopolnijo in nadgradijo svoje znanje. Delavnice so brezplačne.
Vabljeni k udeležbi!
Organizator: KGSZ – Zavod KR
Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v
okviru Programa razvoja podeželja 2014 - 2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja
RS za obdobje 2014 - 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino aktivnosti je odgovoren
KGZS – Zavod KR.

V partnerstvu z Razvojo agencijo Sora izvajamo projekt Znanje – naložba v prihodnost, ki
prispeva k dodani vrednosti podeželju (Znanje – dodana vrednost podeželju),
(CLLD, LAS Loškega pogorja)

VABILO NA DELAVNICO
Dopolnilna dejavnost na kmetiji – Peka kruha,
potic, peciva in testenin,
ki bo v sredo, 6.2.2019 s pričetkom ob 9.00 uri v sejni sobi
Zadružnega doma v Gorenji vasi,
(nad zadružno trgovino, vhod iz spodnje strani - parkirišča)
Delavnico bo izvedla, Vanja Bajd Frelih, univ.dipl.inž.zoot., koordinatorka za
kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj.

V sklopu delavnice bodo predstavljeni:
- osnovni pogoji za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
- posebni pogoji za opravljanje peke,
- dovoljeni fizični in dohodkovni obseg dejavnosti,
- navedba hranilne vrednosti živil,
- postopek pridobitve dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti.
Po zaključeni predstavitvi bo možnost za individualno svetovanje.
Delavnica je brezplačna, prijave so možne do 4.2.2019 na tel. 04/5112 701(Vanja)
ali na elektronski naslov: vanja.bajd-frelih@kr.kgzs.si.

Vabljeni k udeležbi!
Organizator: KGSZ – Zavod KR

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v
okviru Programa razvoja podeželja 2014 - 2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja
RS za obdobje 2014 - 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino aktivnosti je odgovoren
KGZS – Zavod KR.

V partnerstvu z Razvojo agencijo Sora izvajamo projekt Znanje – naložba v prihodnost, ki
prispeva k dodani vrednosti podeželju (Znanje – dodana vrednost podeželju),
(CLLD, LAS Loškega pogorja)

VABILO NA DELAVNICO
Dopolnilna dejavnost na kmetiji – Peka kruha,
potic, peciva in testenin,
ki bo v četrtek, 7.2.2019 s pričetkom ob 9.00 uri v sejni sobi
Zadružnega doma na Češnjici
Delavnico bo izvedla, Vanja Bajd Frelih, univ.dipl.inž.zoot., koordinatorka za
kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj.

V sklopu delavnice bodo predstavljeni:
- osnovni pogoji za opravljanje dopolnilne dejavnosti,
- posebni pogoji za opravljanje peke,
- dovoljeni fizični in dohodkovni obseg dejavnosti,
- navedba hranilne vrednosti živil,
- postopek pridobitve dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti.
Po zaključeni predstavitvi bo možnost za individualno svetovanje.
Delavnica je brezplačna, prijave so možne do 5.2.2019 na tel. 04/5112 701(Vanja)
ali na elektronski naslov: vanja.bajd-frelih@kr.kgzs.si.
Vabljeni k udeležbi!
Organizator: KGSZ – Zavod KR

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v
okviru Programa razvoja podeželja 2014 - 2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja
RS za obdobje 2014 - 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino aktivnosti je odgovoren
KGZS – Zavod KR.

V partnerstvu z Razvojo agencijo Sora izvajamo projekt Znanje – naložba v prihodnost, ki
prispeva k dodani vrednosti podeželju (Znanje – dodana vrednost podeželju),
(CLLD, LAS Loškega pogorja)

VABILO NA DELAVNICO
Davčne obveznosti kmetije z dopolnilno
dejavnostjo,
ki bo v sredo, 6.2.2019 s pričetkom ob 10.00 uri v sejni sobi
Zadružnega doma v Gorenji vasi,
(nad zadružno trgovino, vhod iz spodnje strani - parkirišča)
Delavnico bo izvedla, Ana Demšar - Benedičič, univ.dipl.inž.agr., specialistka za
ekonomiko na Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj.

V sklopu delavnice bodo predstavljeni:
- možni načini ugotavljanja davčne osnove in primerjava med njimi,
- pravilna oblika izdaje računov,
- DDV – priložnost ali ovira.

Delavnica je brezplačna, prijave so možne do 4.2.2019 na tel. 04/5112 701(Vanja)
ali na elektronski naslov: vanja.bajd-frelih@kr.kgzs.si.

Vabljeni k udeležbi!
Organizator: KGSZ – Zavod KR

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v
okviru Programa razvoja podeželja 2014 - 2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja
RS za obdobje 2014 - 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino aktivnosti je odgovoren
KGZS – Zavod KR.

V partnerstvu z Razvojo agencijo Sora izvajamo projekt Znanje – naložba v prihodnost, ki
prispeva k dodani vrednosti podeželju (Znanje – dodana vrednost podeželju),
(CLLD, LAS Loškega pogorja)

VABILO NA DELAVNICO
Davčne obveznosti kmetije z dopolnilno
dejavnostjo,
ki bo v četrtek, 7.2.2019 s pričetkom ob 10.00 uri v sejni sobi
Zadružnega doma na Češnjici
Delavnico bo izvedla, Ana Demšar - Benedičič, univ.dipl.inž.agr., specialistka za
ekonomiko na Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj.

V sklopu delavnice bodo predstavljeni:
- možni načini ugotavljanja davčne osnove in primerjava med njimi,
- pravilna oblika izdaje računov,
- DDV – priložnost ali ovira.

Po zaključeni predstavitvi bo možnost za individualno svetovanje.
Delavnica je brezplačna, prijave so možne do 5.2.2019 na tel. 04/5112 701(Vanja)
ali na elektronski naslov: vanja.bajd-frelih@kr.kgzs.si.
Vabljeni k udeležbi!

Organizator: KGSZ – Zavod KR

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v
okviru Programa razvoja podeželja 2014 - 2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja
RS za obdobje 2014 - 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino aktivnosti je odgovoren
KGZS – Zavod KR.

V partnerstvu z Razvojo agencijo Sora izvajamo projekt Znanje – naložba v prihodnost, ki
prispeva k dodani vrednosti podeželju (Znanje – dodana vrednost podeželju),
(CLLD, LAS Loškega pogorja)

VABILO NA DELAVNICO

Kako bolje prodati svoj pridelek oziroma
izdelek,
ki bo v sredo, 6.2.2019 s pričetkom ob 11.00 uri v sejni sobi
Zadružnega doma v Gorenji vasi,
(nad zadružno trgovino, vhod iz spodnje strani - parkirišča)
Delavnico bo izvedel, Tomaž Cör, univ.dipl.inž.zoot., vodja oddelka za kmetijsko
svetovanje na Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj.

V sklopu delavnice bodo predstavljeni:
- glavni elementi trženja,
- pomen promocije,
- uporaba elektronskih medijev in družabnih omrežij,
- kako postaviti ustrezno ceno.

Po zaključeni predstavitvi bo možnost za individualno svetovanje.
Delavnica je brezplačna, prijave so možne do 4.2.2019 na tel. 04/5112 701(Vanja)
ali na elektronski naslov: vanja.bajd-frelih@kr.kgzs.si.

Vabljeni k udeležbi!
Organizator: KGSZ – Zavod KR

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v
okviru Programa razvoja podeželja 2014 - 2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja
RS za obdobje 2014 - 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino aktivnosti je odgovoren
KGZS – Zavod KR.

V partnerstvu z Razvojo agencijo Sora izvajamo projekt Znanje – naložba v prihodnost, ki
prispeva k dodani vrednosti podeželju (Znanje – dodana vrednost podeželju),
(CLLD, LAS Loškega pogorja)

VABILO NA DELAVNICO

Kako bolje prodati svoj pridelek oziroma
izdelek,
ki bo v četrtek, 7.2.2019 s pričetkom ob 11.00 uri v sejni sobi
Zadružnega doma na Češnjici

Delavnico bo izvedel, Tomaž Cör, univ.dipl.inž.zoot., vodja oddelka za kmetijsko
svetovanje na Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj.

V sklopu delavnice bodo predstavljeni:
- glavni elementi trženja,
- pomen promocije,
- uporaba elektronskih medijev in družabnih omrežij,
- kako postaviti ustrezno ceno.

Po zaključeni predstavitvi bo možnost za individualno svetovanje.
Delavnica je brezplačna, prijave so možne do 5.2.2019 na tel. 04/5112 701(Vanja)
ali na elektronski naslov: vanja.bajd-frelih@kr.kgzs.si.

Vabljeni k udeležbi!
Organizator: KGSZ – Zavod KR
Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v
okviru Programa razvoja podeželja 2014 - 2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja
RS za obdobje 2014 - 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino aktivnosti je odgovoren
KGZS – Zavod KR.

