Urnik izobraževanj 2019/2020
Življenje je kot vožnja s kolesom.
Da bi ohranil ravnotežje, se moraš premikati.
/Albert Einstein/
UVODNE MISLI –
»SODOBNI PREMIKI V KMETIJSTVU - DIGITALIZACIJA, ROBOTIZACIJA, PODPORA
KMETIJSKI PRIDELAVI«
Spoštovani kmetovalci!
Pred vami je knjižica - Urnik zimskih izobraževanj za izobraževalno sezono 2019/2020, ki ga
vsako leto, posebej za vas pripravi kmetijska svetovalna služba pri Kmetijsko gozdarskem
zavodu Maribor. Gre izključno za strokovne vsebine, ki so posledica potreb ter vaših pobud.
O vsebinah, ki so vaša obveza, kot posledica vključitve v katerega izmed KOPOP operacij,
vključenosti v ukrep Dobrobit živali ali vključitev v Ekološko kmetovanje, vas bomo obveščali v
skladu z javnimi naročili naknadno, po pošti.
V letošnjem letu smo se posebej potrudili in povezali z drugimi strokovnimi inštitucijami v
lokalnem okolju, saj se zavedamo, da je znanja, raziskav, tehnoloških rešitev veliko, le
povezati in vam približati ga je potrebno. Sodobni načini kmetovanja, trženja pridelkov in
izdelkov z vaših kmetij, zahtevajo nova znanja, tehnološke rešitve, podkrepljene z dostopno
digitalizacijo, s pomočjo katere lahko spremljamo, si olajšamo, vodimo in načrtujemo
kmetijsko pridelavo. Digitalizacija, pojem današnjega časa, ki jo nekateri spremljate in jo
jemljete z neko »rezervo«, drugi imate te nove tehnologije na kmetijah že vpeljane.
Prepričani smo, da bo prav vsak izmed vas v tem izredno širokem naboru izobraževanj, našel
ustrezno vsebino in nadgradil svoje dosedanje znanje. V urniku lahko izbirate med predavanji,
ki se bodo odvijala na sedežu zavoda kot tudi predavanji, ki bodo organizirana na kateri izmed
vaših kmetij.
Oblik izobraževanj in informiranj je veliko. Poleg izobraževanj v skupinah, strokovnega dela s
panožnimi krožki in društvi, ostaja poleg telefonskega svetovanja, na prvem mestu še vedno
osebni stik - osebno svetovanje na kmetiji ali v pisarni.
Novost, ki jo bomo uvedli v svetovalno delo z letošnjim letom, je »Farminar«, gre za novo
digitalno obliko prenosa strokovnega znanja, svetovanje na daljavo, ko se boste lahko
pridružili vnaprej napovedani strokovni delavnici in tudi postavljali vprašanja, neposredno iz
vaše kmetije.
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O strokovnem delu in aktivnostih vas sproti obveščamo na spletni strani, zato vas vljudno
vabimo, da postane obisk naše spletne strani (http://www.kmetijski-zavod.si) in tudi
facebooka, stalnica v vašem delovnem procesu.
Prisrčno vabljeni, veselimo se srečanj z vami.
Vodja kmetijske svetovalne službe s sodelavci:
Simona Hauptman
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Naslov: Urnik izobraževanj 2019/2020
Uredila: Branka KAC
Zastopa: dr. Stane KLEMENČIČ
Izdaja: Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
Telefon: 02 228 49 00
Telefax: 02 251 94 82
Tisk: Grafiti studio d.o.o.
Naklada: 2400 izvodov
Leto izdaje: 2019
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LOMBERGARJEVI DNEVI 2019
5. ZELENJADARSKI POSVET
Čas:
Sreda, 4. december 2019
Organizator posveta:
KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor in Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije
Kraj posveta:
Večnamensko kulturno turistični podjetniški center Pesnica, Pesnica pri Mariboru
41, 2211 Pesnica pri Maribor

8.30-9.00
9.00 – 10.00

10.00 – 10.15

Prijava udeležencev posveta in pogostitev
Otvoritev posveta
dr. Stane Klemenčič, KGZS – Zavod Maribor, direktor
Pozdrav mag. Gregor Žmak, župan občine Pesnica
Predstavitev sponzorjev dneva: SEMENARNA LJUBLJANA d.o.o. in METROB d.o.o.
Pozdrav ministrice za kmetijstvo dr. Aleksandre Pivec
Strategija razvoja zelenjadarstva v novem programskem obdobju, MKGP

10.15 – 10.30
10.30 – 11.00

Kratka razprava
Tehnični vidiki kemičnega varstva vrtnin
Mag. Tomaž Poje, KIS

11.00 – 11.30

Polži, velika nadloga tudi v profesionalnem vrtnarstvu, izkušnje in možnosti naravnega
varstva
doc. dr. Žiga LAZNIK, prof. dr. Stanislav Trdan s sodelavci, Univerza v Ljubljani, Biotehniška
fakulteta
Razprava
ODMOR: pogostitev KZ Rače
Pomen mikro organizmov in makro organizmov za izboljšanje kvalitete zemlje in pridelka
v pridelavi zelenjave - praktične izkušnje iz Francije
Benoit Le Rumeur B.Sc, OLMIX, GmgH, podružnica Olmix

11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 14:00

14:00 – 14:30

Izkušnje z uporabo različnih pripravkov v boju s strunami
mag. Iris Škerbot, KGZS-Zavod Celje

14:30 – 15:00

Bolezni, glivične, virusne in bakterijske v pridelavi fižola
dr. Janja Lamovšek, KIS

15:00 – 15:30
Razprava in zaključek posveta
Organizacijski odbor posveta:
Miša Pušenjak - predsednica, Draga Zadravec, Marjeta Miklavc in Tončka Jesenko
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LOMBERGARJEVI DNEVI 2019
12. VINOGRADNIŠKI POSVET
Čas:

četrtek, 5. december 2019

Organizator
posveta:

KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Kraj posveta:

Večnamensko kulturno turistični podjetniški center Pesnica, Pesnica pri Mariboru 41, 2211
Pesnica pri Mariboru

PROGRAM POSVETA
8.30 – 9.00
9.00 – 10.00

10.00 – 10.15
10.15 – 11.15

11.15 – 12.15
12.15 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00– 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 14.30

14.30 – 15.00

Prijava udeležencev posveta in pogostitev
Otvoritev posveta
dr. Stane Klemenčič, KGZS – Zavod Maribor, direktor
Pozdrav mag. Gregor Žmak, župan občine Pesnica
Meta Frangež, Vinska kraljica Slovenije
Predstavitev sponzorja dneva: Inštitut KON-CERT
Pozdrav predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
Strategija razvoja kmetijstva – vinogradništva in turizma v Podravju
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
Klimatske spremembe – tehnološki ukrepi v vinogradniški pridelavi v spremenjenih
pridelovalnih pogojih, s poudarkom na obdelavi tal
mag. SABRINA DREISIEBNER-LANZ, Bio-Weinbauberaterin und Oenologin,
Bio Ernte Steiermark (Avstrija)
Prehrana vinske trte
red.prof.dr. STANISLAV VRŠIČ, univ.dipl.inž.kmet., Univerza v Mariboru, FKBV
Razprava
ODMOR: pogostitev KZ Rače
Možni vplivi tal na značaj in kakovost vina
red.prof.dr. Tatjana Košmerl, univ.dipl.inž.ž.t., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Tehnične možnosti nekemičnega zatiranja plevelov v vrstnem prostoru vinograda
Mag. Tomaž Poje, KIS, IVR
Zatiranje plevelov v vinogradih – možni pristopi
brez uporabe herbicida glifosat
red.prof.dr. MARIO LEŠNIK, univ.dipl.inž.kmet.; Univerza v Mariboru, FKBV
Razprava in zaključek posveta

Organizacijski odbor posveta:
Roman Štabuc – predsednik, Simona Hauptman, Tadeja Vodovnik Plevnik, mag. Tanja Vaupotič
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LOMBERGARJEVI DNEVI 2019
15. LOMBERGARJEV SADJARSKI POSVET
Čas:

Petek, 6. december 2019

Organizator posveta:

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Kraj posveta:

Večnamensko kulturno turistični podjetniški center Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 41, 2211 Pesnica pri Maribor

PROGRAM POSVETA
8.30-9.00
9.00-9.30

9.30-9.45
9.45-10.00

10.00-10.15

10.15-11.20

11.20-12.30

12:30-13:00
13:00-13.30
13.30-14.40
14.40-15.10

15.10-15.30
15.30-15.50

15.50-16.00

Prijava udeležencev posveta in pogostitev
Otvoritev posveta
dr. Stane Klemenčič, KGZS – Zavod Maribor, direktor
mag. Gregor Žmak, župan občine Pesnica
Predstavitev sponzorja dneva: ŠTAJERC d.o.o. - SADJARSTVO ŠILEC
Državni sekretar Jože Podgoršek
Strategija razvoja slovenskega sadjarstva
Jože PODGORŠEK, državni sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Kam s slovenskim sadjarstvom
Boštjan KOZOLE, GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, predsednik sekcije
sadjarstvo
20 let tržne ekološke pridelave topaza
Martina Robačer, FKBV, Inštitut za ekološko kmetijstvo, Univerza v Mariboru
Tržna ekološka pridelava jabolk namizne kakovosti in drugega sadja v Avstriji in
Evropi (situacija danes in možnosti v prihodnje)
Fritz PREM, ekološki sadjar iz Avstrijske Štajerske, predsednik evropskega foruma za bio
sadje (EBF)
Značilnosti tržne ekološke pridelave jabolk in drugega sadja v Avstriji (prednosti in
slabosti)
Karl WALTL, svetovalec ekološke pridelave sadja deželne zbornice na Avstrijskem
Štajerskem
Ekološka tržna pridelava jabolk v Sloveniji
Peter Zadravec, svetovalec
ODMOR: pogostitev KZ Rače
Nove gojitvene oblike, tehnike rezi in redčenja jablan
Nicola DALABETA, Trentino
Tla sadovnjakov in zdravstveno stanje korenin v razmerah velike frekvence stresnih
razmer
Mario LEŠNIK, FKBV, Univerza v Mariboru
Marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys) nov škodljivec v naših sadovnjakih
Jože MIKLAVC, Miro MEŠL, Boštjan MATKO, Leonida LEŠNIK, KGZS-Zavod Maribor
Prve domače izkušnje s pridelavo nove sorte jabolk »BONITA«
Zlatka GUTMAN KOBAL, Andrej SORŠAK, Biserka DONIK PURGAJ, KGZS-Zavod Maribor;
Zadruga TIBONA
Razprava in zaključek posveta

Organizacijski odbor posveta:
mag. Zlatka Gutman Kobal - predsednica, Andrej Soršak, Biserka Donik Purgaj
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

LOKACIJA

Ogled dobrih praks na kmetijah s
predelavo mleka

torek,
10. december

kmetija
Podpečan,
Galicija;
kmetija Napotnik,
Topolščica;
kmetija Flis,
Sp. Grušovje.

sreda,
11. december,
9.00 – 13.00

KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica I

torek,
17. december,
10.00 – 11.00

turistična eko
kmetija
Pri Baronu,
Planica 6, Fram

/organizirata in vodita Marija Kovačec,
Martina Gomzi/

DECEMBER
2019

Prijave zbiramo do 4. 12. 2019,
na telefon (02) 228 49 46;
e-naslov: manca.kovacec@kmetijski-zavod.si
martina.gomzi@kmetijski-zavod.si
Vabilo bo na spletni strani, predviden prispevek
30 € (avtobus, degustacija, malica,…)

Kletarska evidenca in najpogostejše
napake pri prometu z vinom
Nega mladega vina z delovno
pokušnjo (s seboj prinesite vzorce vin)
/Tadeja Vodovnik Plevnik/

Apnenje in gnojenje travinja in
invazivni pleveli na travinju
/Draga Zadravec, Marjeta Miklavc/

Opremljeni na kmetovanje ob
pogostejših sušah, delavnica v okviru 11.00 – 13.00
projekta Impuls 4 Action v okviru
projekta EUSALP
/dr. Andreja Sušnik, mag. Stanka Klemenčič Kosi/
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

LOKACIJA

Aktualno varstvo pečkarjev
/mag. Jože Miklavc, mag. Boštjan Matko,
Miro Mešl, Leonida Lešnik/

torek,
7. januar,
9.00 – 13.00

Sadjarski center
Maribor,
Gačnik 77,
Pesnica pri
Mariboru

Kletarska evidenca in najpogostejše
napake pri prometu z vinom

sreda,
8. januar, 12.00

izletniška kmetija
Slanič,
Žikarce 37,
Zgornja Korena

četrtek,
9. januar, 10.00

KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica I

Krožek zimske rezi jablan

/mag. Zlatka Gutman Kobal, Andrej Soršak/

petek,
10. januar,
10.00 – 13.00

nasad sadjarske
kmetije
Mateja Krepfla,
Mariborska cesta
18, Rače

Vpliv gnojenja na rastne parametre pri
koruzi

torek,
14. januar, 9.00

KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica I

Nega vina z delovno pokušnjo
(s seboj prinesite vzorce vin)
/Tadeja Vodovnik Plevnik/

Legalizacija objektov na kmetiji
JANUAR 2020

/sodelavci UE Maribor, Veronika Valentar/

Varstvo koruze pred škodljivci,
boleznimi in pleveli
Obdelava na različnih tipih tal
(predstavitev rezultatov poskusov z različnimi načini
gnojenja, višina pridelka, sklop rastlin)
/Draga Zadravec, Marjeta Miklavc, Timotej Horvat/
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

LOKACIJA

Tehnološke rešitve za bodočo
vinogradniško pridelavo, v cilju
prilagajanja podnebnim spremembam

sreda,
15. januar, 9.00

turistična kmetija
Bojana Protnerja,
Dragučova 65,
Pernica

sreda,
15. januar,
10.00

Dom krajanov
Kopivnik

/mag. Jože Miklavc, mag. Boštjan Matko,
Miro Mešl, Leonida Lešnik/

četrtek,
16. januar,
9.00 – 13.00

KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica I

Novosti na področju EKO kmetijstva z
letom 2021

petek,
17. januar, 9.00

KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica I

ponedeljek
20. januar, 9.00

KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica I

(zaščita pred točo, slano, sušo, esco,… predstavitev
mehke rezi vinske trte) /Roman Štabuc/

Priprava silaže za govedo ter reševanje
problemov pri pregrevanju
/mag. Anton Hohler/

Apnenje in gnojenje travinja
JANUAR 2020

/Draga Zadravec/

Aktualno varstvo vinske trte

/Inštitut KON-CERT/

Pridelava stročnic in varstvo stročnic
/Miša Pušenjak, Marjeta Miklavc/

Navzkrižna skladnost /Katarina Kresnik/
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

Vodenje prehrane v času vzreje pujskov torek,
in pitanja prašičev
21. januar,
10.00
Biovarnostni ukrepi in afriška prašičja
kuga

LOKACIJA

KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica I

Predstavitev podatkov o rabi
plemenskih merjascev
/mag. Darja Prevalnik, Peter Pribožič/

Priprava silaže za govedo ter reševanje
problemov pri pregrevanju
/mag. Anton Hohler/

sreda,
22. januar,
10.00

KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica I

sreda,
22. januar, 9.00

kmetija Janeza
Goloba,
Zlatoličje 123,
Starše

ponedeljek,
27. januar,
10.00

kmetija Horvat,
Nad reko 15,
Maribor

Aktualne bolezni parkljev pri govedu
JANUAR 2020

/Aleš Majcenovič/

Različne možnosti razseka klavne
polovice prašiča, glede na namen
uporabe mesa
/Irena Kos, Marija Kovačec, Martina Gomzi/
Obvezna prijava do 17. 1. 2020,
na telefon (02) 228 49 46;
e-naslov: martina.gomzi@kmetijski-zavod.si
manca.kovacec@kmetijski-zavod.si

Kako uspešno tržiti pridelek iz svoje
kmetije končnemu kupcu?
/mag. Danijela Kocuvan, Miša Pušenjak/

Apnenje in gnojenje travinja in invazivni sreda,
pleveli na travinju
29. januar, 9.00
Ukrepi za izboljšanje trajnega travinja

KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica I

(česala, sestava travne ruše, spravilo)
/Draga Zadravec, Marjeta Miklavc, Timotej Horvat/
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

LOKACIJA

Možnosti uporabe enoloških sredstev
za ohranitev kakovosti in stabilnosti
vina /Tadeja Vodovnik Plevnik/

četrtek,
30. januar, 9.00

KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica I

petek,
31. januar,
17.00

Steyer Vina,
Danilo Steyer,
Plitvica 10,
Apače

Po predavanju bo v sodelovanju s
podjetjem Jurana d.o.o. potekala
delavnica pokušnje vin z dodatki
različnih taninov in manoproteinov
/Iztok Gruntar/

JANUAR 2020

S seboj prinesite vzorce različnih vin;
obvezna prijava do 27. 1. 2020,
na telefon (02) 228 49 12; 051 337 092
Tadeja Vodovnik Plevnik
Strokovno predavanje in delavnica za mlajše vinarje:

Teoretični in praktični napotki javnega
nastopanja /Klavdija Gornik/
Kakovost vina in vinska retorika –
izhodišče za uspešen nastop in dvig
samopodobe /Tadeja Vodovnik Plevnik/
Ključ za uspešen prodajni nastop in
uspeh na trgu /Danilo Stayer/
Obvezna prijava do 29. 1. 2020,
na telefon (02) 228 49 12; 051 337 092
Tadeja Vodovnik Plevnika in
070 470 774 Eva Valdhuber.
Predavanja so za udeležence brezplačna, stroške
pokušnje krije posameznik sam.
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

LOKACIJA

Delavnica-sušenje jušne zelenjave in
hrena

ponedeljek,
3. februar,
10.00

posestvo BTŠ
Ptuj na Turnišču

sreda,
5. februar,
10.00

KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica I

ponedeljek,
10. februar,
10.00

Višja strokovna
šola za
gostinstvo in
turizem Maribor,
Cafova ulica 7,
Maribor

torek,
11. februar,
10.00

KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica I

Administrativni pogoji za predelavo
zelenjave
/Miša Pušenjak, mag. Cvetka Pintar,
Stanislava Pažek/

Metuljnice in travno deteljne
mešanice v prehrani prežvekovalcev
za prilagajanje podnebnim
spremembam /dr. Stane Klemenčič/

FEBRUAR 2020

Spoznavanje in preprečevanje širjenja
invazivnih rastlin /Marjeta Miklavc/
Trendovski pristopi k strežbi na
turistični kmetiji /Mojca Polak,
Marija Kovačec, Martina Gomzi/

Obvezna prijava do 6. 2. 2020,
na telefon (02) 228 49 46;
e-naslov: martina.gomzi@kmetijski-zavod.si
manca.kovacec@kmetijski-zavod.si

Knjigovodstvo po FADN metodologiji
/Renata Jesih, Alenka Vidovič, Irena Merc,
Marija Kovačec/

Predstavitev ukrepov kmetijske
politike v letu 2020 /Katarina Kresnik/
Sadjarska ekskurzija v Nemčijo, obisk sreda-petek,
sejma »Fruchtwelt Bodensee 2020« in 12.-14. februar
ogled dobrih sadjarskih praks v
pridelavi in predelavi sadja
/organizirata in vodita za vse sadjarje zavodov
Maribor, Ptuj in Celje, mag. Zlatka Gutman Kobal
in Andrej Soršak, v sodelovanju z agencijo Pohorje
Tours/
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

LOKACIJA

ponedeljek,
17. februar,
9.00

KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica I

Označevanje izdelkov in ureditev
torek,
prostorov za predelavo zelenjadnic in 18. februar,
poljščin /Stanislava Pažek/
9.00

KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica

Podsevki v poljščinah v ekološki
pridelavi in ustrezna mehanizacija
/dr. Tamara Korošec, Timotej Horvat/

Predstavitev ukrepov kmetijske
politike v letu 2020 /Katarina Kresnik/

Pomen blagovne znamke
FEBRUAR 2020

/Martina Gomzi/

Apnenje in gnojenje travinja
/Draga Zadravec/

Invazivne tujerodne rastline

sreda,
19. februar,
9.00 – 12.00

turistična kmetija
Vališer,
Sv. Duh na
Ostrem Vrhu 35,
Sv. Duh na
Ostrem Vrhu

četrtek,
20. februar,
10.00

KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica I

/Marjeta Miklavc/

Oskrba travinja /Timotej Horvat/
Podlubniki, resna grožnja slovenskih
gozdov /Nenad Zagorac/
Varnost in zdravje v kmetijstvu in
gozdarstvu /mag. Marjan Dolenšek/
Predstavitev ukrepov kmetijske
politike v letu 2020 /Katarina Kresnik/

16

Urnik izobraževanj 2019/2020
MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

Predstavitev rezultatov dela
četrtek,
strokovnih nalog javne službe za
20. februar,
vinogradništvo v Podravju in Posavju 9.30

LOKACIJA

Dom kulture,
Ivanjkovci1,
Ivanjkovci

/mag. Tanja Vaupotič, dr. Franc Čuš/

Vodena degustacija vin
(mikrovinifikacije vin STS, KIS in FKBV)
/Tadeja Vodovnik Plevnik/

FEBRUAR 2020

Rez vinske trte
(mehka rez – načini zmanjšanja okužb z glivami)
/Roman Štabuc/

Zahteve za EKO predelavo na
kmetijskih gospodarstvih

ponedeljek,
24. februar,
9.00

KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica I

Delavnica – predelava mleka

sreda,
26. februar,
9.00

kmetija Mulec,
Ročica 40,
Jakobski Dol

/Valentina Aleksić/

/Sara Ketiš, Marija Kovačec, Martina Gomzi/
Število mest je omejeno, obvezna prijava
do 24. 2. 2020, na telefon (02) 228 49 46;
e-naslov: manca.kovacec@kmetijski-zavod.si
martina.gomzi@kmetijski-zavod.si
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

LOKACIJA

Ekološko semenarstvo – pridelava
semena plodovk, pomen
certificiranega semena

ponedeljek,
2. marec, 9.00

KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica I

ponedeljek
9. marec, 9.00

KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica I

torek,
17. marec,
10.00 – 13.00

Sadjarski center
Maribor,
Gačnik 77,
Pesnica pri
Mariboru

/Miša Pušenjak, dr. Tamara Korošec/

Postavitev hotela za žuželke,
pomen opraševalcev
/Miša Pušenjak, Marjeta Miklavc,
mag. Jože Miklavc/

MAREC 2020

Poskrbite za primerno obutev, ker bomo šli na
teren.

Krožek zimske rezi visokodebelnih
sadnih dreves v travniškem nasadu
/mag. Zlatka Gutman Kobal, Andrej Soršak/

Delavnica ob »Svetovnem dnevu
petek,
voda«:
20. marec,
Pomen gnojenja z dušikom in varstvo 10.00
rastlin na vodovarstvenem območju
(prinesite ohlajene vzorce tal)

Sadjarski center
Maribor,
Gačnik 77,
Pesnica pri
Mariboru

Demonstracijski prikaz čiščenja
škropilnice, predstavitev sistema
Heliosec-za čiščenje ostankov vode
od pranja škropilnice
/dr. Mario Lešnik, Draga Zadravec,
Marjeta Miklavc, Timotej Horvat,
mag. Jože Miklavc/
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Skrb za biodiverziteto v trajnih
nasadih
MAREC 2020

/dr.Tamara Korošec, Roman Štabuc/

KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica I

torek,
31. marec,
10.00 – 13.00

Sadjarski center
Maribor,
Gačnik 77,
Pesnica pri
Mariboru

Poskrbite za primerno obutev.
Delavnica predelave sadja:

Priprava kakovostnega domačega
vinjaka (na tradicionalen in sodobnejši način)
/Esad Šabanović, Andrej Soršak/

MESEC

ponedeljek,
30. marec,
10.00

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA, LOKACIJA

Poljedelski krožek – spomladanski
ukrepi na žitih in travinju

sreda,
1. april, 10.00

pri Kmetijski
zadrugi v
Jakobskem Dolu

četrtek,
2. april, 10.00

na njivi v Staršah
pri pokopališču

četrtek,
16. april,
9.00 – 13.00

Sadjarski center
Maribor,
Gačnik 77,
Pesnica pri
Mariboru

ponedeljek,
20. april, 9.00

KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica I

/Draga Zadravec, Marjeta Miklavc, Timotej Horvat/

Poljedelski krožek – spomladanski
ukrepi na žitih in travinju
/Draga Zadravec, Marjeta Miklavc, Timotej Horvat/

APRIL 2020

Redčenje cvetov in plodičev jablan
/Biserka Donik Purgaj s sodelavci,
mag. Zlatka Gutman Kobal, Andrej Soršak,
Javna služba v sadjarstvu/

Pridelava jušne zelenjave
/Miša Pušenjak/

Uporaba jušne zelenjave v kulinariki
/Mojca Polak, Marija Kovačec, Martina Gomzi/

Delavnica – izvedba hitrih rastlinskih
testov za žita
(svetovanje pri dognojevanju žit z dušikom ter
varstvo žit)
/Draga Zadravec, Marjeta Miklavc, Miša Pušenjak,
Timotej Horvat/

april,
objavljena bo na
objavljen bo na
naši spletni strani
naši spletni strani
http://www.kmetijskizavod.si/
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

LOKACIJA

Biodinamična ekološka pridelava
grozdja in vina

torek,
26. maj, 9.00

biodinamična
kmetija Šuman,
Zavrh 90a, Zavrh

Delavnica o dognojevanju okopavin z
dušikom na podlagi hitrih talnih
testov in varstvo poljščin

maj,
objavljena bo na
objavljen bo na
naši spletni strani
naši spletni strani

(prinesite ohlajene vzorce tal)
/Draga Zadravec, Marjeta Miklavc, Timotej Horvat/

http://www.kmetijskizavod.si/

MAJ 2020

(vzorce ekološkega vina prinesite s seboj)
/Roman Štabuc, Marjeta Miklavc,
Tadeja Vodovnik Plevnik, dr. Tamara Korošec/

Krožek – mehanizacija in metode
maj,
objavljena bo na
obdelave tal v ekološkem kmetovanju objavljen bo na
naši spletni strani
/dr. Tamara Korošec/
naši spletni strani
http://www.kmetijskizavod.si/

Strokovna vinogradniška ekskurzija
maj,
objavljena bo na
na avstrijsko Štajersko – ogled dobrih objavljen bo na
naši spletni strani
praks pri ekoloških vinarjih
naši spletni strani
http://www.kmetijskizavod.si/
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

JUNIJ 2020

Dan žit 2020

na posestvu BTŠ
Ptuj, na Turnišču

Zelenjadarski krožek na terenu s
pregledom škodljivcev in bolezni
vrtnin /Miša Pušenjak, Marjeta Miklavc/

ponedeljek,
8. junij, 10.00

kmetija Jožeta
Horvata,
Nad reko 15,
Maribor

Dan vinogradnikov

sreda,
10. junij, 10.00

Selekcijsko
trsničarsko
središče
Ivanjkovci,
Ivanjkovci 5,
Ivanjkovci

Dan sadjarjev

petek, 12. junij,
9.00 – 14.00

Sadjarski center
Maribor,
Gačnik 77,
Pesnica pri
Mariboru

/mag. Tanja Vaupotič s sodelavci, Roman Štabuc,
Simona Hauptman, Tadeja Vodovnik Plevnik/

/Biserka Donik Purgaj s sodelavci,
mag. Zlatka Gutman Kobal, Andrej Soršak/

AVGUST 2020

MESEC

LOKACIJA

četrtek,
/Draga Zadravec, Marjeta Miklavc, Timotej Horvat/ 4. junij, 10.00

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

Poljedelski krožek – delavnica:
Ukrepi na strnišču, apnenje, zatiranje
plevelov, koruzni hrošč,
koruzna vešča

sreda,
KGZS-Zavod
5. avgust, 9.00 Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica I

LOKACIJA

/Draga Zadravec, Marjeta Miklavc, Timotej Horvat/

Ocena nove letine jabolk – kontrola
kakovosti in zrelosti skupine sort
Gala
/Biserka Donik Purgaj s sodelavci,
mag. Zlatka Gutman Kobal, Andrej Soršak,
Javna služba v sadjarstvu/

četrtek,
13. avgust,
9.00 – 13.00

Sadjarski center
Maribor,
Gačnik 77,
Pesnica pri
Mariboru
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Ogled baznih matičnih nasadov in
tehnoloških poskusov
AVGUST 2020

/mag. Tanja Vaupotič, dr. Franc Čuš/

Varstvo vinske trte v letu 2020
/mag. Jože Miklavc/

avgust,
objavljen bo na
naši spletni
strani
http://www.kmetijskizavod.si/

Selekcijsko
trsničarsko
središče
Ivanjkovci,
Ivanjkovci 5,
Ivanjkovci

Vodena degustacija vin
(mikrovinifikacija vin STS in KIS)
/Tadeja Vodovnik Plevnik/

MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

LOKACIJA

Delavnica predelave sadja:
Priprava domačih marmelad in
kompotov

sreda,
30. september,
10.00 – 13.00

Sadjarski center
Maribor,
Gačnik 77,
Pesnica pri
Mariboru

Dan koruze 2020

september,
objavljen bo na
naši spletni
strani

objavljena bo na
naši spletni strani

SEPTEMBER 2020

/Esad Šabanović, mag. Zlatka Gutman Kobal/

/Draga Zadravec, Marjeta Miklavc, Timotej Horvat/

http://www.kmetijskizavod.si/

Letina 2020 – tehnologije pridelave
različnih stilov vin

september,
objavljen bo na
naši spletni
strani

objavljena bo na
naši spletni strani

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

LOKACIJA

Tehnologije predelave sadja v sok,
sadjevec in kis /Tadeja Vodovnik Plevnik/

torek,
6. oktober,
9.00

sadjarska kmetija
Jožeta Ferlinca,
Fala 40, Fala

/Tadeja Vodovnik Plevnik/

http://www.kmetijskizavod.si/

OKTOBER 2020

MESEC

Tehnologija konzerviranja zelenjadnic torek,
ter kisanja repe in zelja
13. oktober,
/Stanislava Pažek, Marija Kovačec,
9.00
Martina Gomzi/

KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica I
22
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

LOKACIJA

Degustacija jabolk

petek,
11. december,
9.00 – 15.00

Sadjarski center
Maribor,
Gačnik 77,
Pesnica pri
Mariboru

Nega mladega vina

december,
objavljen bo na
naši spletni
strani

KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica I

(s seboj prinesite vzorce vin)
/Tadeja Vodovnik Plevnik/

http://www.kmetijskizavod.si/

DECEMBER 2020

/Biserka Donik Purgaj s sodelavci,
mag. Zlatka Gutman Kobal, Andrej Soršak/

Kletarska evidenca in najpogostejše
napake pri prometu z vinom
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POMEMBNA OBVESTILA

Pavšalno nadomestilo DDV

Obračun pavšalnega nadomestila mora imetnik
dovoljenja predložiti davčnemu organu do 31.
januarja tekočega leta za preteklo koledarsko
leto, in sicer ne glede na to, ali je opravil kako
dobavo na podlagi dovoljenja ali ne.
Obračun imetnik dovoljenja predloži davčnemu
organu elektronsko preko storitev elektronskega
poslovanja FURS eDavki.

Zbirne vloge za leto 2020

Predviden rok za oddajo zbirne vloge je od 24. 2.
2020 do 6. 5. 2020 (po tem datumu bo možen
vnos še do konca maja z vsakodnevnimi odbitki).

Vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v
osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko
dejavnost

Rok za oddajo vlog je do 5. 2. tekočega leta za
vlaganja v preteklem letu, na FURS.

Trošarina TRO-A

Rok za oddajo vloge je do 30. 6. tekočega leta za
preteklo leto, ki se predloži v fizični obliki (osebno
ali po pošti) ali pa v elektronki obliki (podpisana z
varnim elektronskim podpisom).

Lombergarjevi dnevi 2020

2. december – 4. december 2020



6. POLJEDELSKI POSVET

2. december 2020



13. VINOGRADNIŠKI POSVET

3. december 2020



16. LOMBERGARJEV SADJARSKI POSVET

4. december 2020
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54. VINSKI LETNIK VINORODNE DEŽELE PODRAVJE
Tradicionalna prireditev prerez vinskega letnika se bo odvijala predvidoma maja 2020 na KGZS-Zavod-u
Maribor, pod imenom »Vinski letnik 2019«, na katerega bodo k sodelovanju povabljeni vinarji iz celotne
vinorodne dežele Podravje.

Obveznosti vinarja, ki izhajajo iz Registra pridelovalcev grozdja in vina-RPGV :






pridelovalec, ki obdeluje več kot 10 arov vinograda, mora vsako leto, najpozneje do 20.
novembra tekočega leta prijaviti celoten pridelek grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov,
vključno s pridelkom, namenjenim lastni porabi;
prijava pridelka grozdja, mošta, vina in izvedenih enoloških postopkov na pridelku se
praviloma opravi istočasno;
pridelovalec, ki ne prodaja grozdja, mošta, oz. vina z oznako sorte vinske trte, tega pridelka
ne rabi prijaviti ločeno po posameznih sortah;
pridelovalec, ki je vpisan v register in prijavlja pridelek mora do 7. septembra prijaviti
zaloge vina na dan 31. julij v letu prijave.
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PODPORA ZA PRESTRUKTURIRANJE IN PREUSMERITEV VINOGRADOV
NAMEN UKREPA
Namen podpore je povečati konkurenčnost in kakovost pridelave v vinogradih s povečanjem obsega
prestrukturiranih vinogradov in izboljšavo tehnologije obdelovanja.
UPRAVIČENCI
Upravičenci do podpore za prestrukturiranje vinogradov so pridelovalci, ki:
• so vpisani v RPGV in so nosilci kmetijskega gospodarstva.
• do podpore bodo upravičeni vinogradniki, ki obdelujejo minimalno 0,5 ha vinogradov, na območjih, kjer
je pridelava zelo razdrobljena, pa znaša ta meja 0,3 ha.
• zaprosi za izdajo dovoljenja za ponovno zasaditev vinske trte (celo koledarsko leto na UE), ali
• zaprosi za dovoljenje za novo zasaditev vinske trte (do 30. 6. na UE).
• prestrukturirajo vinograd za katerega je bilo izdano dovoljenje za ponovno zasaditev vinske trte ali
dovoljenje za zasaditev vinske trte na podlagi pretvorbe pravice za obnovo vinograda v skladu z 68.
členom Uredbe 1308/2013/EU, razen pri zamenjavi sort s precepljanjem.
• ob oddaji vlog za podporo mora biti kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev,
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo.
Po posaditvi trsnih cepljenk v vinogradu, mora pridelovalec podatke o dejanskem stanju vinograda
prijaviti v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih
gospodarstev.
ROK ZA ODDAJO VLOGE ZA PODPORO ZA PRESTRUKTURIRANJE
Med 1. aprilom in 15. junijem, v katerem se začne izvajati prestrukturiranje je potrebno oddati VLOGO
ZA PODPORO ZA PRESTRUKTURIRANJE v elektronski obliki preko vstopnega mesta na Agencijo RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP).
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SMERNICE DOBRE HIGIENSKE PRAKSE ZA PREDELAVO GROZDJA V VINO
S smernicami vinar vzpostavi svoj sistem dobre higienske prakse in izpolni vse zahteve veljavne
zakonodaje, ki jih mora spoštovati.
V kolikor vinar uporablja Smernice dobre higienske prakse pri pridelavi vina, je tudi nadzorni organ pri
izvajanju nadzora dolžan kontrolirati po smernicah. Tako veljajo smernice za učinkovit in najcenejši
način vzpostavitve obvladovanja tehnološke higiene in enostaven način vodenja kletarske evidence pri
predelavi vina.
Uredba daje nosilcu živilske dejavnosti možnost, da za doseganje skladnosti osnuje lasten, oz.
individualen sistem, ki temelji na načelih HACCP ali pa, da se sklicuje na uradno odobrene smernice
dobre higienske prakse in izvaja postopke, ki jih narekujejo te smernice.
Vinar, ki je odgovoren za izvajanje postopkov po načelih HACCP, je dolžan voditi tudi zapise (evidence
o usposabljanju), kako se usposablja sam ali pa usposabljajo osebe, ki delajo na njegovem obratu.
Seminar traja 3 do 4 šolske ure.
Izveden bo le v primeru zadostnega števila zainteresiranih pridelovalcev. Udeleženci seminarja prejmejo
delovni zvezek Smernic in potrdilo o udeležbi. Informacij o seminarju lahko dobite po telefonu
(02) 228 49 12 in (02) 228 49 53.
Cena seminarja znaša 36 € po udeležencu. Seminar je namenjen vsem vinogradnikom, ki predelujejo
grozdje v vino in ga tržijo

27

Urnik izobraževanj 2019/2020
TEČAJ VINARSTVO – OSNOVE VINARSTVA ZA DONEGOVANJE IN STEKLENIČENJE VINA
V skladu s pooblastilom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Sektor za kmetijsko svetovanja
Ljubljana (štev. 1/2001-SKS/MN z dne 09. 01. 2001) organiziramo tečaj za vinogradnike – vinarje, ki
želijo pridobiti strokovno znanje in s tem tudi pogoje za stekleničenje vina Zakona o vinu in drugih
proizvodih iz grozdja in vina Ur. List RS št. 105/2006.
Tečaja se lahko udeležijo državljani Republike Slovenije, ki to želijo. Vsi, ki uspešno opravijo preizkus
znanja dobijo ustrezno potrdilo. Predmetnik tečaja obsega 42 šolskih ur (42-urni tečaj).
Udeleženci naj organizatorju tečaja pisno posredujejo naslednje podatke:
1. Priimek in ime (tudi dekliški priimek);
2. Naslov stalnega bivališča, telefonsko številko;
3. Rojstni podatki (dan, mesec, leto, kraj).
Informacije glede tečaja lahko dobite po telefonu na telefon (02) 228 49 12;
051 337 092 ali na e-naslovu: tadeja.vodovnik@kmetijski-zavod.si

TEČAJ POKUŠNJA, SPOZNAVANJE IN OCENJEVANJE VIN – 32 UR
Tečaj vinarstvo – 42 ur daje osnovno vinarsko znanje. Pokazala se je potreba nadaljnjega
izobraževanja, predvsem v poznavanju vin.
Tako smo pripravili 32 - urni program izobraževanja:
POKUŠNJA, SPOZNAVANJE IN OCENJEVANJE VIN.
Progam je verificiran pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, pod številko: 400092, z dne 26. 1. 2004.
Tečaja se lahko udeležijo državljani Republike Slovenije, ki to želijo. Vsi, ki uspešno opravijo preizkus
znanja dobijo ustrezno potrdilo.
Predmetnik tečaja obsega 32 šolskih ur (32 - urni tečaj).
Udeleženci naj organizatorju tečaja pisno posredujejo naslednje podatke:
1. Priimek in ime (tudi dekliški priimek);
2. Naslov stalnega bivališča, telefonsko številko;
3. Rojstni podatki (dan, mesec, leto, kraj).
Informacije glede tečaja lahko dobite po telefonu na telefon (02) 228 49 12; 051 337 092
ali na e-naslovu: tadeja.vodovnik@kmetijski-zavod.si
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NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA – NPK
NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA – NPK je formalno priznana usposobljenost, potrebna za
opravljanje poklica na podlagi nacionalnega poklicnega standarda.
Pridobivanje NPK je v Sloveniji opredeljena v Zakonu o NPK.
Certifikat NPK je javno veljavna listina in si ga lahko pridobimo na dva načina:
 z dokončanjem programa poklicne, oz. strokovne izobrazbe,
 s preverjanjem in potrjevanjem NPK.
NPK je namenjen:
 odraslim, ki nimajo javno veljavne listine o poklicni ali strokovni izobrazbi,
 odraslim, ki imajo poklicne kompetence (izkušnje, znanje, spretnosti),
 tistim, ki želijo napredovati v poklicni karieri, ne da bi za to morali pridobiti tudi višjo raven poklicne
izobrazbe.
NPK se dokaže s potrjevanjem in preverjanjem strokovnih znanj in spretnosti:
 na podlagi listin pridobljenih na izobraževalnih programih,
 z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj spretnosti in sposobnosti določenih v katalogu znanj.
Preverjanje in potrjevanje opravljajo komisije za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij, ki jih
imenuje državni izpitni center.
Na KGZS – Zavodu Maribor kmetom nudimo informacije v zvezi s postopkom pridobitve NPK,
zagotovimo svetovanje in pomoč pri pripravi zbirne mape in jih informiramo o možnostih izobraževanja
za pridobitev manjkajočih znanj.
NPK za katere so izdelani standardi in je zanje možno pridobiti certifikat so:
 predelovalec/predelovalka mesa,
 predelovalec/predelovalka sadja,
 izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način,
 poljedelec/ka,
 vinogradnik/ca,
 sadjar/ka,
 vrtnar pridelovalec/ka,
 zelenjadar/ica,
 živinorejec/ka.
Informacije lahko dobite osebno pri svetovalkah za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino,
ali po telefonu (02) 228 49 46.
Organiziramo in izvedemo pa tudi izobraževanja za posamezna področja, in sicer:
Tečaj vinogradnik/vinogradnica;
Tečaj sadjar/sadjarka;
Tečaj poljedelec/poljedelka;
Tečaj zelenjadar/zelenjadarica.

29

Urnik izobraževanj 2019/2020
LABORATORIJI KGZS-ZAVOD MARIBOR
Enološki laboratorij
Smo akreditirani laboratorij po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 za analizne postopke na področju vina
(relativna gostota, alkohol, skupni ekstrakt, skupne kisline, pH, prosto žveplo, skupno žveplo, pepel).
Izvajano tudi analize organskih kislin (vinsko, jabolčno, citronsko, jantarno, mlečno kislino), askorbinsko
kislino, metavinsko kislino, analize težkih kovin v vinu (kalij, natrij, cink, kadmij, baker, svinec, aluminij,
železo) in glicerol.
Opravljamo še meritve posameznih sladkorjev v vinu (glukoza, fruktoza, saharoza), meritve alergenov
(jajčni proteini, lizocim, kazein, histamin).
V laboratoriju opravljamo kemične analize drugih alkoholnih pijač (medena žganja, medeni likerji, alkoholne
pijače z dodatki začimb, zelišč, plodov …).
Organiziramo razna ocenjevanja (medenih pijač, žganj, drugih proizvodov iz grozdja, sadja …).
OCENJEVANJE VINA ZA PROMET
Vino in mošt ter drugi proizvodi iz grozdja in vina, namenjeni za promet, morajo biti pred oddajo v promet
ocenjeni na predpisan način. O ocenitvi in razvrstitvi vina izdamo odločbo po upravnem postopku.
Ocenitev vina oz. mošta je sestavljen iz naslednjih stopenj:
vzorčenje, kemična analiza, organoleptična ocena za kakovostna vina ZGP,
kemična analiza in organoleptična ocena za namizna in deželna vina,
kemična analiza in organoleptična ocena za mošte.
Za ocenitev mošta in vina iz razreda namiznih vin, pridelanega v Republiki Sloveniji, nam pošljete
vzorec za oceno vina sami. Za oceno vina iz razreda kakovostnih vin ZGP vzorčimo vino pri vas.
Vzorčenje obsega:
ugotovitev količine pridelka ali proizvoda, ki ga predstavlja vzorec,
poenotenje vzorca, da predstavlja povprečje celotne količine pridelka ali proizvoda in nalivanje v
steklenice, kar zagotavlja naročnik,
pečatenje.
Pridelovalec mora vzorcu vina predložiti izpis iz registra, kjer se preko identifikacijske številke pridelka
ugotovi:
najožja oznaka geografskega porekla pridelka, oz. proizvoda,
iz katerih sort vinske trte je bil proizvod pridelan,
ali je bil za grozdje opravljen pregled dozorelosti grozdja v času trgatve, v skladu s pravilnikom o
kontroli kakovosti grozdja v času trgatve,
za pridelke, proizvode, ki niso pridelani na območju RS , preveritev listin o geografskem poreklu.
Vzorčevalec preveri skladnost podatkov na naročilnici s podatki kletarske evidence
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Pridobitev odločbe o primernosti vina za promet :
Za deželno neustekleničeno ter deželno ustekleničeno vino

4 steklenice vina (1. Steklenica se porabi za kemično analizo, 2. Za organoleptično oceno, 3. Hrani
pooblaščena organizacija za oceno vina, 4. Hrani pridelovalec),

podatke iz kletarske evidence (vzorec vzet iz soda št…, poenoten iz sodov ali cistern štev…)

prijavo pridelka,

dovoljenje za stekleničenje za pridelovalce, ki dajejo v promet ustekleničeno vino.
Pridelovalec hrani četrti zapečateni vzorec za deželno neustekleničeno vino 7 mesecev po opravljeni
oceni, za ustekleničeno vino pa eno leto po prodaji.
Za vina iz razreda kakovostnih vin ZGP
 vzorčenje pri pridelovalcu – vzorec obsega najmanj pet steklenic oz. najmanj 4,25 litra na vzorec.
Dve steklenici hrani pridelovalec , tri steklenice so namenjene organoleptični oceni, kem. analizi,
eno hranimo v arhivu KGZ Maribor najmanj dve leti po opravljeni analizi,
 podatke iz kletarske evidence (vzorec vzet iz soda št., poenoten iz sodov ali cistern štev…),
 prijava pridelka,
 zapisnika o opravljenem pregledu dozorelosti grozdja v času trgatve,
 dovoljenje za stekleničenje.
Naročnik hrani vzorce najmanj eno leto po prodaji celotne zaloge pridelka oz. proizvoda, ki ga
predstavlja vzorec.
Veljavnost odločbe:
za mošt – 30 dni po izdaji odločbe
za neustekleničeno deželno vino - največ 6 mesecev,
za mlado vino – največ do 31. januarja leta, ki sledi trgatvi grozdja.
Pedološki laboratorij
Če hočemo na določeni površini ugotoviti založenost tal s hranili, moramo vzeti povprečni vzorec zemlje
in ga analizirati. Najprimernejši čas jemanja vzorcev na njivah je od spravila pridelkov do naslednjega
gnojenja in oranja, na trajnih kulturah pa vse leto. Zemljišče, ki predstavlja izenačeno zaključeno enoto
kmetijske površine, je po obsegu lahko zelo različno. Odvisno je od talnih lastnosti, vlažnosti, od
razgibanosti tal, od izkoriščanosti tal. Na izenačenem delu, ali je to njiva, sadovnjak, vinograd, pašnik,
travnik, vrt, greda vzamemo povprečni vzorec. Hranila v tleh niso enakomerno porazdeljena, niti
vodoravno niti navpično. Vzorci zemlje se jemljejo s pomočjo sond, cilindrov, lahko pa uporabimo ozko
vrtno lopato.
Povprečni vzorec vsebuje 1/2 kg zračno suhih tal. Sestavljen mora biti iz najmanj 15-20 posamičnih
vzorcev iz čim bolj izenačene površine. Povprečne vzorce pakiramo v posebne papirnate plastificirane
vrečke ali kartonske škatle.
Plast zemlje, iz katere jemljemo vzorec:
na njivah jemljemo vzorce do globine oranja od 0-20 do 0-30 cm,
na travnikih po odstranitvi travne ruše do globine 6 cm,
v sadovnjakih po dva vzorca iz globine 0-20 in 20-40 cm,
v vinogradih po dva vzorca iz globine 0-30 in 30-50 cm.
Po opravljeni kemični analizi se na osnovi izmerjenih podatkov in želenega pridelka izračuna odmerek
potrebnih hranil. Za pripravo pravilnega odmerka hranil je zelo pomembna natančna evidentacija
vzorca.
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JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA KGZS- ZAVOD MARIBOR
HAUPTMAN Simona,
univ. dipl. inž. kmet.,
vodja kmetijske svetovalne službe,
specialistka za vinogradništvo in
razvoj podeželja

(02) 228 49 53
051 393 235

simona.hauptman@kmetijski-zavod.si

GOMZI Martina
mag. kmet.,
svetovalka za dopolnilne
dejavnosti in kmečko družino

(02) 228 49 46
041 323 458

martina.gomzi@kmetijski-zavod.si

mag. GUTMAN KOBAL Zlatka
univ. dipl. inž. kmet.,
specialistka za sadjarstvo

(02) 654 29 17
041 281 524

zlatka.gutman-kobal@kmetijski-zavod.si

JAMŠEK Andrej
dipl. inž. kmet.,
specialist za agrarno ekonomiko

(02) 228 49 25
041 235 531

andrej.jamsek@kmetijski-zavod.si

KAC Branka
univ. dipl. inž. agr.,
terenska svetovalka

(02) 228 49 49
041 818 356

branka.kac@kmetijski-zavod.si

KOROŠEC Tamara
dr., univ. dipl. inž. zoot.
specialistka za ekološko kmetov.

(02) 228 49 19
031 770 939

tamara.korosec@kmetijski-zavod.si

KOVAČEC Marija
univ. dipl. inž. agr.,
svetovalka za dopolnilne
dejavnosti in kmečko družino

(02) 228 49 46
041 818 358

manca.kovacec@kmetijski-zavod.si

KRESNIK Katarina
univ. dipl. inž. kmet.,
terenska svetovalka

(02) 228 49 47
051 342 308

katarina.kresnik@kmetijski-zavod.si

MERC Irena
univ. dipl. inž. agr.,
terenska svetovalka

(02) 228 49 48
041 817 675

irena.merc@kmetijski-zavod.si
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MIKLAVC Marjeta
univ. dipl. inž. kmet.,
specialistka za varstvo rastlin

(02) 228 49 19
031 674 248

marjeta.miklavc@kmetijski-zavod.si

PUŠENJAK Miša
univ. dipl. inž. kmet.,
specialistka za zelenjadarstvo in
okrasne rastline

(02) 228 49 19
031 772 233

misa.pusenjak@kmetijski-zavod.si

RIHTER Ludvik
dipl. inž. zoot.,
terenski svetovalec

(02) 228 49 49
041 818 359

ludvik.rihter@kmetijski-zavod.si

ROTVAJN Marija
univ. dipl. inž. agr.,
terenska svetovalka

(02) 640 10 35
041 817 674

marika.rotvajn@guest.arnes.si

SORŠAK Andrej
univ. dipl. inž. kmet.,
specialist za sadjarstvo

(02) 228 49 17
041 279 072

andrej.sorsak@kmetijski-zavod.si

ŠKET Ivan
univ. dipl. inž. agr.,
terenski svetovalec

(02) 228 49 48
041 817 954

ivan.sket@kmetijski-zavod.si

ŠTABUC Roman
univ. dipl. inž. kmet.,
specialist za vinogradništvo

(02) 228 49 12
041 281 531

roman.stabuc@kmetijski-zavod.si

VODOVNIK PLEVNIK Tadeja
univ. dipl. inž. kmet.,
specialistka za vinarstvo in
pridelavo sadjevca

(02) 228 49 12
051 337 092

tadeja.vodovnik-plevnik@kmetijski-zavod.si

ZADRAVEC Draga
univ. dipl. inž. kmet.,
specialistka za poljedelstvo

(02) 228 49 19
041 281 527

draga.zadravec@kmetijski-zavod.si
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SEZNAM PREDAVATELJEV
ALEKSIĆ

Valentina

univ.dipl.inž.kmet.

Inštitut KON-CERT Maribor

ČUŠ

Franc

dr., univ. dipl. inž. agr.,
univ. dipl. inž. živ. Teh.

Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana

GOMZI

Martina

mag.kmet.

KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialistka za ekološko kmetovanje

GORNIK

Klavdija

GUTMAN KOBAL

Zlatka

GRUNTAR

Iztok

DONIK PURGAJ

Biserka

dipl.inž.kmet.

HAUPTMAN

Simona

univ.dipl.inž.kmet.

HOHLER

Anton

mag.,
univ.dipl.inž.zoot.

KGZS – Zavod Maribor, Sadjarski
center Maribor, vodja SC Maribor
KGZS – Zavod Maribor, JSKS, vodja
svetovalne službe, specialistka za
vinogradništvo in razvoj podeželja
KGZS – Zavod Ptuj, JSKS,
specialist za prehrano živali

HORVAT

Timotej

mag. kmet.

KGZS – Zavod Maribor

JAMŠEK

Andrej

dipl.inž.kmet.

KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialist za ekonomiko

JESIH

Renata

univ.dipl.inž.kmet.

KGZS – Zavod Ptuj

KAC

Branka

univ.dipl.inž.agr.

KETIŠ

Sara

mag. varne prehrane

KLEMENČIČ

Stane

dr.,mag.,
univ.dipl.inž.kmet.

KOCUVAN

Danijela

mag.

KOS

Irena

univ.dipl.inž.živ.tehnol.

KOVAČEC

Marija

univ.dipl.inž.agr.

KOROŠEC

Tamara

dr.,univ.dipl.inž.zoot.

KRESNIK

Katarina

univ.dipl.inž.kmet.

LEŠNIK

Leonida

mag. inž. hortikulture

LEŠNIK

Mario

dr.

Mariborska razvojna agencija
mag.,
univ.dipl.inž.kmet.

KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialistka za sadjarstvo
Jurana d.o.o., Maribor

KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
terenska svetovalka
KGZS – Zavod Ptuj, JSKS,
specialist za higieno mleka in sirarstvo
KGZS – Zavod Maribor, direktor
Mariborska razvojna agencija,
Pobreška cesta, Maribor
KGZS – Zavod Celje, JSKS
specialistka II za predelavo mesa
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
svetovalka za KD in DD
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialistka za ekološko kmetovanje
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
terenska svetovalka
KGZS – Zavod Maribor,
Oddelek za varstvo rastlin
FKBV, Pivola, Hoče
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MAJCENOVIČ

Aleš

dr. vet. med.

Veterinarska bolnica Maribor

MATKO

Boštjan

mag.,univ.dipl.inž.kmet.

MERC

Irena

univ.dipl.inž.agr.

MEŠL

Miro

univ.dipl.inž.kmet.

MIKLAVC

Jože

mag.,
univ.dipl.inž.kmet.

MIKLAVC

Marjeta

univ.dipl.inž.kmet.

PAŽEK

Stanislava

univ.dipl.inž.kmet.

PINTAR

Cvetka

mag., univ.dipl.inž.kmet.

BTŠ Ptuj

PODJAVORŠEK

Andrej

dr.

BTŠ Maribor

POLAK

Mojca

predavateljica

VŠGT Maribor

PREVALNIK

Darja

mag., univ.dipl.inž.kmet.

PRIBOŽIČ

Peter

univ.dipl.inž.kmet.

PUŠENJAK

Miša

univ.dipl.inž.kmet.

RIHTER

Ludvik

dipl.inž.zoot.

ROTVAJN

Marija

univ.dipl.inž.agr.

SORŠAK

Andrej

univ.dipl.inž.kmet.

STEYER

Danilo

SUŠNIK

Andreja

dr.

ŠABANOVIĆ

Esad

svet. za predelavo sadja in
grozdja

ŠKET

Ivan

univ.dipl.inž.kmet.

KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
terenski svetovalec

ŠTABUC

Roman

univ.dipl.inž.kmet.

KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialist za vinogradništvo

VALENTAR

Veronika

univ.dipl.inž.gozd.

KGZS – Zavod Maribor

KGZS – Zavod Maribor,
Oddelek za varstvo rastlin,
specialist za varstvo rastlin
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
terenska svetovalka
KGZS – Zavod Maribor,
Oddelek za varstvo rastlin,
specialist za varstvo rastlin
KGZS – Zavod Maribor,
Vodja oddelka za varstvo rastlin,
specialist za varstvo rastlin
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialistka za varstvo rastlin
KGZS – Zavod Ptuj, JSKS,
specialistka za predelavo zelenjave

KGZS-Zavodu Ptuj,
Selekcija prašičev
KGZS – Zavod Ptuj, JSKS,
vodja oddelka za kmetijsko
svetovanje, specialist za prašičerejo
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialistka za zelenjadarstvo
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
terenski svetovalec
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
terenska svetovalka
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialist za sadjarstvo
Steyer Vina, Plitvica
Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO
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VAUPOTIČ

Tanja

mag.,univ.dipl.inž.kmet.

VODOVNIK PLEVNIK

Tadeja

univ.dipl.inž.kmet.

ZADRAVEC

Draga

univ.dipl.inž.kmet.

ZAGORAC

Nenad

univ.dipl.inž.gozd.

KGZS – Zavod Maribor,
vodja STS Ivanjkovci
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialistka za vinarstvo in
pridelavo sadjevca
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialistka za poljedelstvo
Zavod za gozdove Slovenije,
OE Maribor
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