Sveta si, zemlja, in blagor mu, komur plodiš;
— ali poljane poznam — čigave so v soncu bleščeče?
/Oton Župančič/

UVODNE MISLI – »SETEV ZA DOBRO ŽETEV«
Spoštovani kmetovalci!
Pred vami je Urnik izobraževanj za izobraževalno sezono 2015/2016, ki ga prav vsako leto,
posebej za vas pripravi kmetijska svetovalna služba pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor.
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je v okolju, kjer živimo, simbol pomena kmetijstva, tradicije
in »sejanja« znanja. Brez sejanja, brez vlaganja v znanje in razvoj, ni žetve in ni želenega
razvoja.
Spoštovani kmetovalci, semena ki so skozi vsa ta leta, leta našega skupnega dela z vami,
padala na rodovitna tla, bogato rodijo. Vi, vaše kmetije, vaši pridelki in izdelki predstavljajo
bogato žetev, vi ste tisti glavni akterji, ki skrbite, da so polja posejana, travniki in vsa ostala
kmetijska zemljišča tudi na hribovitih območjih obdelana, vi skrbite za urejenost domačij in vaš
stisk roke, vaša toplina je tista, ki daje dodano vrednost in identiteto našega podeželja.
Pred nami je novo programsko obdobje – Program razvoja podeželja 2015-2020, obdobje
sprememb in novosti, pred nami je čas, ko se bomo odločali o izbiri semena, izhodišču za
dobro žetev. Možnosti bo veliko, potrudili se bomo, da bomo v novem obdobju skupaj z vami,
izbrali za prav vsako posamezno kmetijo, okolju in načinu pridelave, najbolj primerne ukrepe,
poskušali počrpati čim več investicijskih sredstev in tako sledili strategiji razvoja slovenskega
kmetijstva.
Spremenjeni, vedno bolj ekstremni pridelovalni pogoji v kmetijski pridelavi, vedno
večje zahteve potrošnika po varni hrani, težnja po dvigu samooskrbe, vzpostavitev kratkih verig,
skrbi za varovanje okolja in podnebja, posodobitve ter investicijska vlaganja, razvijanje
dopolnilnih dejavnosti, administrativni postopki in zakonske ovire, zagotavljanje dodane
vrednosti in zagotavljanje novih delovnih mest na kmetijah, zahteva od vas spoštovani
kmetovalci, vedno več strokovnega znanja in inovativnih pristopov, ki so nujno potrebni pri
realizaciji vaših zastavljenih ciljev.
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 ali drugi strokovni inštituciji, prikazi tehnoloških ukrepov v zimskem času in
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vegetaciji ter ogledi dobrih praks v domačem okolju in tujini.
Teme izobraževanj so pripravljene na osnovi vaših potreb in pobud ter dogajanj v preteklem
pridelovalnem letu. Poleg splošnih vsebin, ekološkem kmetovanju in izpolnjevanju zahtev na
vodovarstvenih območjih, dajemo letos nekoliko večji poudarek pridobivanju novih strokovnih
znanj na področju tehnoloških rešitev v pridelavi in predelavi, dvigu kakovosti pridelkov in
izdelkov ter širitvi ponudbe izdelkov na kmetijah.
V urniku za razliko od predhodnih let ni obveznih izobraževalnih vsebin. O obveznih
izobraževalnih vsebinah za potrebe izpolnjevanja zahtev KOPOP vas bomo obveščali
naknadno.
Še posebej vas vabimo, da se udeležite izobraževanj s področja vodenja knjigovodstva FADN
na kmetiji, obenem pa vas obveščamo, da vam v okviru računovodske pisarne nudimo
svetovanje in vodenje celotnih storitev na področju knjigovodstva na kmetiji.
V urniku imate na izbiro predavanja, ki jih svetovalna služba izvaja v okviru javnega programa
in so za vas brezplačna, poleg tega pa organiziramo praktične delavnice in tečaje, pri katerih bo
potrebna kotizacija za kritje nastalih materialnih stroškov.
Oblik izobraževanj, svetovanj in informiranj je veliko, poleg izobraževanj v skupinah, v obliki
krožkov in društev, pa ostaja na prvem mestu še vedno osebni stik - osebno svetovanje na
kmetiji ali v pisarni.
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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KMETIJSKA SVETOVALNA SLUŽBA MARIBOR
HAUPTMAN Simona,
univ. dipl. inž. kmet.,
vodja kmetijske svetovalne službe,
specialistka za vinogradništvo in
razvoj podeželja

(02) 228 49 12
051 393 235

simona.hauptman@kmetijskizavod.si

FRIŠKOVEC Breda
dipl. inž. agr.,
svetovalka za dopolnilne dejavnosti in
kmečko družino

(02) 228 49 46
041 818 357

breda.friskovec@kmetijski-zavod.si

GOMZI Martina
mag. kmet.,
specialistka za ekološko kmetovanje

(02) 228 49 19
041 323 458

martina.gomzi@kmetijski-zavod.si

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

(02) 228 49 17
041 281 524

zlatka.gutman-kobal@kmetijskizavod.si

JAMŠEK Andrej
dipl. inž. kmet.,
specialist za 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

KOGAL Bojan
dipl. inž. gradb.,
specialist

(02) 228 49 25
041 279 075

bojan.kogal@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) 288 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 53
051 337 092

tadeja.vodovnik@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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8. VINOGRADNIŠKI POSVET
Čas:

sreda, 2. december 2015, NE velja za KOPOP

Organizator

KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor in Kmetijsko gozdarska

posveta:

zbornica Slovenije

Kraj posveta:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede,
Pivola 10, Hoče 2311, grad Hompoš, »Auditorium Magnum«

PROGRAM POSVETA
Program posveta
8.00 - 9.00

Prijava udeležencev posveta in pogostitev

9.00 - 10.00

Otvoritev posveta /dr. Stane Klemenčič, KGZS – Zavod Maribor,
direktor/
Pozdrav predstavnikov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
Pozdrav predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije
Pozdrav in predstavitev generalnega sponzorja
Pozdrav in predstavitev sponzorja dneva

10.00 - 10.30

Predstavitev Uredbe o skupinah in organizacijah proizvajalcev
/Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano/

10.30 - 10.50

Ostanki fitofarmacevtskih sredstev v pridelavi od grozdja do vina
/dr. Franci Čuš, Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana/
Izkušnje z vzgojo odpornih sort na glivične bolezni na Hrvaškem

10.50 – 11.30

/doc. dr. sc. Darko Preiner, Univerza v Zagrebu, Agronomska fakulteta,
Oddelek za vinogradništvo in vinarstvo/

11.30 - 12.00

Vpliv različnih načinov oskrbe tal na populacijo deževnikov
/Marko Breznik, mag. Borut Pulko, prof.dr. Stanko Vršič
/Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede,
UKC za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo/
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12.00 – 12.15

Novosti in dopolnitve pri zavarovanju vremenskih rizikov v
vinogradništvu
/mag. Benjamin Schlauer, Agro Zavarovalnica Maribor/

12.15 – 12.30

Razprava

12.30 – 13.30

Odmor s kosilom

13.30 – 13.50

Predstavitev projektov v ekološkem vinogradništvu: ReSolVe in
Vineman
/Radojko Pelengić, Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana/

13.50 – 15.15

Primeri dobrih ekoloških vinogradniških praks v Sloveniji, Avstriji
in na Hrvaškem

15.15 - 15.30

Razprava in zaključki posveta

Organizacijski odbor posveta:
Roman Štabuc - predsednik, Simona Hauptman,Tadeja Vodovnik Plevnik, mag. Tanja Vaupotič
in Vojko Bizjak

Stran | 6

3. ZELENJADARSKI POSVET
Čas:

četrtek, 3. december 2015, NE velja za KOPOP

Donor:

Svetovna meteorološka organizacija (WMO)

Organizator

KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Kmetijsko gozdarska

posveta:

zbornica Slovenije, Agencija Republike Slovenije za okolje, Slovensko
meteorološko društvo,

Kraj posveta:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede,
Pivola 10, Hoče 2311, grad Hompoš, v predavalnici »Auditorium
Magnum«

PROGRAM POSVETA
Program posveta
8.30 – 9.00
SEKCIJA 1:

Prijava udeležencev posveta in pogostitev
OTVORITEV IN UVODNI NAGOVORI
Moderator: Jožef Roškar

9.00 – 9.30

Otvoritev posveta /dr. Stane Klemenčič, KGZS – Zavod Maribor,
direktor/
Pozdrav predstavnikov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
Pozdrav predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije
Pozdrav predstavnika donatorja Svetovne meteorološke organizacije, g.
Bob Stefanski
Pozdrav predstavnikov Agencije RS za okolje, g. Jožef Roškar

9.30 – 10.00

Agrometeorologi pomagamo pri pridelavi zelenjave
/dr. Andreja Sušnik, Agencija RS za okolje/

10.00 – 10.30
SEKCIJA 2:

Skupinska fotografija in odmor za kavo
AGROMETEOROLOŠKE INFORMACIJE
Moderatorica: mag. Tanja Cegnar, Poročevalka: mag. Mojca Dolinar
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10.30 – 10.50

So tla primerno ogreta?
/Ana Žust, Agencija RS za okolje/

10.50 – 11.10

Voda v tleh in izhlapevanje iz tal
/Ajda Valher, AJDA s.p./

11.10 – 11.25

Odgovori na vprašalnik in diskusija

11.25 – 11.45

Oskrba rastlin z vodo in napoved namakanja
/dr. Andreja Sušnik, Agencija RS za okolje/

11.45 – 12.05

ARSO meteo.si servis in lokalne meteorološke postaje
/dr. Gregor Gregorič, Agencija RS za okolje/

12.05 – 12.25

Diskusija

12.30 – 13.00

Tiskovna konferenca (knjižnica Fakultete za kmetijstvo in
biosistemske vede)

12.30 – 13.30

Odmor s kosilom

SEKCIJA 3:

PRILAGAJANJE PRIDELAVE ZELENJAVE NA PODNEBNE
SPREMEMBE
Moderatorica: dr. Andreja Sušnik Poročevalka: Tjaša Pogačar
Podnebje Slovenije v prihodnosti
/mag. Mojca Dolinar, Agencija RS za okolje /
Prilagajanje na podnebne spremembe
/dr. Lučka Kajfež – Bogataj, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani/
Ukrepi za zmanjševanje podnebnih tveganj v pridelavi zelenjave
/Miša Pušenjak, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor/
Odgovori na vprašalnik in diskusija

13.30 – 13.50
13.50 – 14.10
14.10 – 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 15.05
15.05 – 15.25
15.25 – 15.45
15.45 – 16.00
SEKCIJA 4

Strategija namakanja v Ptujski regiji
/Peter Pribožič, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj/
Nove možnosti za organizacijo pridelovalcev zelenjave
/Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano/
Gnojenje z namakanjem kot način prilagajanja na podnebne
spremembe
/dr. David Gluhić, Gordana Veber, Jurana d. o. o/
Zaključki
SKUPAJ ZMOREMO VEČ
Moderatorja: prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, Bob Stefanski
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Poročevalka: Ajda Valher
16.15 – 16.45
16.45 – 17.15
17.15 – 17.30

Navodila za uporabo lokalne meteorološke postaje
/dr. Gregor Gregorič in Slovensko meteorološko društvo/
Podelitev certifikatov in meteoroloških postaj
/Jožef Roškar, Agencija RS za okolje & Bob Stefanski, Svetovna
meteorološka organizacija/
Skupinsko fotografiranje in zaključek
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11. LOMBERGARJEV SADJARSKI POSVET
Čas:

petek, 4. december 2015, NE velja za KOPOP

Organizator

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor in Kmetijsko gozdarska zbornica

posveta:

Slovenije

Kraj posveta:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede,
Pivola 10, Hoče 2311, grad Hompoš, »Auditorium Magnum«

PROGRAM POSVETA
Program posveta
8.00 - 9.00

Prijava udeležencev posveta in pogostitev

9.00 – 9.30

Otvoritev posveta /dr. Stane Klemenčič, KGZS – Zavod Maribor, direktor/
Pozdrav predstavnikov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
Pozdrav predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Republike Slovenije Pozdrav in predstavitev generalnega sponzorja
Pozdrav in predstavitev sponzorja dneva

9.30 – 10.00

Trajnostni in okolju prijazen način varstva rastlin z elektrolitično vodo
in ozonom
/dr. Thaer Yaseen, Mednarodni center za napredne kmetijske študije/

10.00 - 10.30

Predstavitev Uredbe o skupinah in organizacijah proizvajalcev
/Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano/

10.30 – 12.00

Obdelava tal brez herbicidov, gnojenje in uravnavanje pridelka v
ekološki pridelavi jabolk
/Dr. Markus Kelderer, Poskusna postaja Laimburg/

12.00 – 13.30

Strategija trženja jabolk v EU in na Južnem Tirolskem vključuje novo
sortno politiko
/Markus Bradlwarter, Konzorcij novih sort Južne Tirolske/

13.30 – 13.45

Razprava
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13.45 – 14.45

Odmor s kosilom

14.45– 15.00

Novosti in dopolnitve pri zavarovanju vremenskih rizikov v sadjarstvu
/mag. Benjamin Schlauer, Agro Zavarovalnica Maribor/

15.00 – 16.00

Izkušnje z zatiranjem rdeče sadne pršice in jablanovega škrlupa
/mag. Jože Miklavc, Boštjan Matko in Miro Mešl, Milan Nemec KGZS-Zavod
Maribor, Biserka Donik Purgaj, Robi Holc, KGZS – Zavod Maribor,
Sadjarski center Maribor/

16.00 – 16.30

Zakaj v nasadih jablan zadnje generacije v Sloveniji ne priporočamo
strojne rezi?
/mag. Zlatka Gutman Kobal, Andrej Soršak, KGZS – Zavod Maribor/
Razprava in zaključki posveta

Organizacijski odbor posveta:
mag. Zlatka Gutman Kobal - predsednica, Andrej Soršak, Biserka Donik Purgaj in Vojko Bizjak
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NAPOVEDNIK ZA DECEMBER 2015
Datum

Naslov

Vrsta

Lokacija

Ura

Število ur
izobraževanja

07. 12.
2015

Dohodek iz kmetijske dejavnosti in
davčno potrjevanje računov (davčne
blagajne)

Ne velja za
KOPOP predavanje

KGZS-Zavod Maribor,
Vinarska ulica 14,
Maribor,
predavalnica I

9.00

Ne velja za
KOPOP predavanje

KGZS-Zavod Maribor,
Vinarska ulica 14,
Maribor,
predavalnica I

9.00

3

Tadeja Vodovnik
Plevnik

Ne velja za
KOPOP predavanje

KGZS-Zavod Maribor,
Vinarska ulica 14,
Maribor,
predavalnica I

9.00

4

Martina Gomzi,
Inštitut KON-CERT
Maribor,
Miša Pušenjak

2

Predavatelj-i

Andrej Jamšek,
Iztok Tili
(predstavnik podjetja
Comtron)

Davčna blagajna v praksi
09. 12.
2015

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

14. 12.
2015

EKOLOŠKO KMETOVANJE –
UVODNO PREDAVANJE, I. del
1

Predstavitev veljavne zakonodaje za
področje ekološkega kmetovanja
Postopki preusmeritve kmetije in
preusmeritveni načrt
Koraki do pridobitve ekološkega
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certifikata
Tla in rodovitnost tal – temelj
ekološkega kmetovanja
glej obrazložitev pod 1

15. 12.
2015

Rez vinske trte-pogoj za ekonomično
pridelavo

Ne velja za
KOPOP –
delavnica

Turistična kmetija Mak
Alojz, Stolni Vrh 44,
Maribor

10.00

3

Roman Štabuc

17. 12.
2015

Identifikacija in registracija kopitarjev

Ne velja za
KOPOP predavanje

KGZS-Zavod Maribor,
Vinarska ulica 14,
Maribor,
predavalnica I

9.00

3

Karolina Jamnik
Cerk,
Nataša Gorišek,
mag. Marjeta
Ženko,
Darja Prevalnik,
Nataša Unuk

Ne velja za
KOPOP predavanje

KGZS-Zavod Maribor,
Vinarska ulica 14,
Maribor,
predavalnica I

11.00

2

Peter Pribožič,
Darja Prevalnik

Označitev in registracija drobnice
Označitev in registracija prašičev
Označitev in registracija govedi

21. 12.
2015

1

Informacija o ukrepu dobrobit živali v
prašičereji

namenjeno je vsem, ki jih zanima ekološko kmetovanje; izobraževanje lahko koristno uporabite tudi konvencionalni kmetovalci
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NAPOVEDNIK ZA JANUAR 2016
Datum

Naslov

Vrsta

Lokacija

11. 01.
2016

Prehrana posameznih kategorij
prašičev

Ne velja za
KOPOP predavanje

KGZS-Zavod Maribor,
Vinarska ulica 14,
Maribor,
predavalnica I

9.00

Ne velja za
KOPOP predavanje

KGZS-Zavod Maribor,
Vinarska ulica 14,
Maribor,
predavalnica I

9.00

Kondicija plemenskih svinj v
reprodukcijskem ciklusu
12. 01.
2016

2 EKOLOŠKO

KMETOVANJE –
UVODNO PREDAVANJE, II. del
Oskrba travinja in gnojenje
Prehrana živali na ekološki kmetiji
Ekološko vinogradništvo – izziv za
prihodnost

Ura

Število ur
izobraževanja
3

6

Predavatelj-i
Peter Pribožič,
Darja Prevalnik

Ludvik Rihter,
Anton Hohler,
Roman Štabuc,
Tadeja Vodovnik
Plevnik,
mag. Zlatka
Gutman Kobal,
Andrej Soršak,
Marjeta Miklavc

Ekološko vino
Ekološko sadjarstvo
Ekološko varstvo rastlin pred
škodljivimi organizmi v sadjarstvu in
vinogradništvu

Moderatorka:
Martina Gomzi
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glej obrazložitev pod 2

13. 01.
2016

Z namakanjem do zanesljivih in večjih Ne velja za
pridelkov poljščin
KOPOP predavanje

KGZS-Zavod Maribor,
Vinarska ulica 14,
Maribor,
predavalnica I

9.00

2

Draga Zadravec

14. 01.
2016

Prehrana krav v presušenem obdobju Ne velja za
in v začetku laktacije
KOPOP predavanje

KGZS-Zavod Maribor,
Vinarska ulica 14,
Maribor,
predavalnica I

9.00

2

Anton Hohler

15. 01.
2016

Obvezno predhodno usposabljanje za Velja za
vključitev v ukrep Kmetijsko okoljsko vključitev v
podnebnih plačil (KOPOP)
KOPOP predavanje

KGZS-Zavod Maribor,
Vinarska ulica 14,
Maribor,
predavalnica I

9.00

6

Kmetijska
svetovalna služba
Maribor

18. 01.
2016

Novosti v tržni pridelavi jabolk

Ne velja za
KOPOP predavanje

KGZS-Zavod Maribor,
Vinarska ulica 14,
Maribor,
predavalnica I

9.00

2

mag. Zlatka
Gutman Kobal,
Andrej Soršak

Zimska rez jablan v gostih nasadih

Ne velja za
KOPOP delavnica

Nasad Biotehniške
šole Maribor,
Vrbanska cesta 30,
Maribor

11.00

2
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19. 01.
2016

3 EKOLOŠKO

KMETOVANJE –
UVODNO PREDAVANJE, III. del

Ne velja za
KOPOP predavanje

KGZS-Zavod Maribor,
Vinarska ulica 14,
Maribor,
predavalnica I

9.00

5

Miša Pušenjak,
Draga Zadravec,
Martina Gomzi,
Marjeta Miklavc

Ne velja za
KOPOP predavanje

KGZS-Zavod Maribor,
Vinarska ulica 14,
Maribor,
predavalnica I

9.00

3

Draga Zadravec,
Marjeta Miklavc

Pravilna priprava komposta
Ekološko zelenjadarstvo
Ekološko poljedelstvo
Uravnavanje zapleveljenosti na njivah
Ekološko varstvo rastlin pred
škodljivimi organizmi v poljedelstvu
glej obrazložitev pod 3

20. 01.
2016

Kolobar, kot pomemben temelj pri
pridelavi poljščin
Klimatske spremembe – razlog za
pojav novih bolezni in škodljivcev na
njivah

21. 01.
2016

Prehrana krav v presušenem obdobju Ne velja za
in v začetku laktacije
KOPOP predavanje

Grad Rače,
Grajski trg 14, Rače

9.00

2

Anton Hohler

22. 01.
2016

Predstavitev priporočenih bikov za
osemenjevanje pri lisasti in črno-beli

KGZS-Zavod Maribor,
Vinarska ulica 14,

9.00

3

Dani Skaza,
dr. Marija Klopčič,

Ne velja za
KOPOP -
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pasmi za leto 2016

predavanje

Maribor,
predavalnica I

Tržna pridelava ekološkega sadja

Ne velja za
KOPOP predavanje

KGZS-Zavod Maribor,
Vinarska ulica 14,
Maribor,
predavalnica I

9.00

2

Zimska rez jablan in nekaterih drugih
sadnih vrst

Ne velja za
KOPOP delavnica

Nasad Biotehniške
šole Maribor,
Vrbanska cesta 30,
Maribor

11.00

2

4 Harmonija

Ne velja za
KOPOP delavnica

Turistična kmetija
Slanič, Žikarce 37,
Zgornja Korena

10.00

3

Tadeja Vodovnik
Plevnik,
Stane Levart

Krajevna hiša na
Zgornji Velki

9.00

2

Anton Hohler

Predstavitev bikov lisaste pasme

Jože Smolinger

Predstavitev bikov črno-bele pasme
25. 01.
2016

26. 01.
2016

vina in sirov

(sirarna Čuš in vinogradniška kmetije
Slanič)

mag. Zlatka
Gutman Kobal,
Andrej Soršak

glej obrazložitev pod 4

27. 01.
2016

Prehrana krav v presušenem obdobju Ne velja za
in v začetku laktacije
KOPOP predavanje
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28. 01.
2016

Vrt v zimskem času in prve
spomladanske zasaditve

Ne velja za
KOPOP predavanje

KGZS-Zavod Maribor,
Vinarska ulica 14,
Maribor,
predavalnica I

9.00

2

Miša Pušenjak

1, 2, 3 namenjeno

vsem, ki vas zanima ekološko kmetovanje; izobraževanje lahko koristno uporabite tudi konvencionalni kmetovalci.
predhodna prijava na telefon štev.: (02) 228 49 46; (02) 228 49 47; (02) 228 49 48 in (02) 228 49 49, do 25. 01. 2016! Cena pokušnje 7 EVR/osebo,
izvedba ob najmanj 15-tih prijavljenih osebah.
4 obvezna

NAPOVEDNIK ZA FEBRUAR 2016
Datum

Naslov

Vrsta

01. 02.
2016

Tehnološki ukrepi in izzivi pri različnih Ne velja za
pridelavah grozdja in vina
KOPOP predavanje
Možne tehnologije pridelave vina,
glede na ciljan stil vina (s seboj

Lokacija
KGZS-Zavod Maribor,
Vinarska ulica 14,
Maribor,
predavalnica I

Ura
9.00

Število ur
izobraževanja
3

Predavatelj-i
Roman Štabuc,
Tadeja Vodovnik
Plevnik

prinesite vzorce različnih stilov vin)
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02. 02.
2016

Vodenje FADN knjigovodstva – pogoj
za pridobitev sredstev iz razpisov

Ne velja za
KOPOP predavanje

KGZS-Zavod Maribor,
Vinarska ulica 14,
Maribor,
predavalnica I

9.00

2

Renata Jesih,
Irena Merc,
Marija Kovačec,
Katarina Kresnik

Pomanjkljivosti pri vodenju FADN
knjigovodstva
Predstavitev sheme neposrednih
plačil in KOPOP
03.02.
2016

Integrirano varstvo vinske trte

Ne velja za
KOPOP predavanje

KGZS-Zavod Maribor,
Vinarska ulica 14,
Maribor,
predavalnica I

9.00

3

mag. Jože Miklavc,
Miro Mešl,
Boštjan Matko

04. 02.
2016

Integrirano varstvo sadnega drevja

Ne velja za
KOPOP predavanje

KGZS-Zavod Maribor,
Vinarska ulica 14,
Maribor,
predavalnica I

9.00

3

mag. Jože Miklavc,
Miro Mešl,
Boštjan Matko

05. 02.
2016

Paša drobnice in prireja mleka na
paši

Ne velja za
KOPOP predavanje

KGZS-Zavod Maribor,
Vinarska ulica 14,
Maribor,
predavalnica I

9.00

3

Igor Tumpej,
mag. Dominika
Štabuc Starčevič,
Ludvik Rihter

Zdravstveno varstvo drobnice
Predstavitev sheme neposrednih
plačil in KOPOP
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09. 02.
2016

Hlevi z zunanjo klimo in alternativni
Ne velja za
viri krme v obdobju pomanjkanja krme KOPOP predavanje
Predstavitev sheme neposrednih
plačil in KOPOP

KGZS-Zavod Maribor,
Vinarska ulica 14,
Maribor,
predavalnica I

9.00

3

Anton Hohler,
Irena Merc

16. 02.
2016

5Vino

Izletniška kmetija
Valdhuber,
Svečina 19,
Zgornja Kungota

10.00

3

Tadeja Vodovnik
Plevnik

v sožitju s čokolado (ročno
izdelane čokolade Strast z avtohtonim
slovenskim okusom in Vina Valdhuber)

Ne velja za
KOPOP delavnica

glej obrazložitev pod 5

18. 02.
2016

Prehrana krav v presušenem obdobju Ne velja za
in v začetku laktacije
KOPOP predavanje

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

9.00

2

Anton Hohler

19. 02.
2016

Kaj prinaša nova Uredba o dopolnilnih Ne velja za
dejavnostih na kmetiji?
KOPOP predavanje
Davčne blagajne – obveznost vseh, ki
morate izdajati račune in poslujete z
gotovino

KGZS-Zavod Maribor,
Vinarska ulica 14,
Maribor,
predavalnica I

9.00

3

Breda Friškovec,
Manca Kovačec,
Iztok Tili (predstavnik
podjetja Comtron)

Davčna blagajna v praksi
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22. 02.
2016

Pridelovanje krme na travinju - kako
premagovati klimatske ovire

Ne velja za
KOPOP predavanje

KGZS-Zavod Maribor,
Vinarska ulica 14,
Maribor,
predavalnica I

9.00

3

dr. Stane
Klemenčič,
Marija Rotvajn

Ne velja za
KOPOP predavanje

KGZS-Zavod Maribor,
Vinarska ulica 14,
Maribor,
predavalnica I

9.00

3

Katarina Kresnik,
Branka Kac

Predstavitev sheme neposrednih
plačil in KOPOP
23. 02.
2016

Novosti in omejitve pri razvozu
živinskih gnojil ter evidence
Predstavitev sheme neposrednih
plačil in KOPOP

24. 02.
2016

Prehrana krav v presušenem obdobju Ne velja za
in v začetku laktacije
KOPOP predavanje

Dom krajanov
Kopivnik

9.00

2

Anton Hohler

26. 02.
2016

Ureditev prostorov za zakol perutnine, Ne velja za
kuncev, drobnice, prašičev, goveda,
KOPOP konjev in gojene divjadi ter prostorov predavanje
za razsek in predelavo mesa

KGZS-Zavod Maribor,
Vinarska ulica 14,
Maribor,
predavalnica I

10.00

3

Irena Kos

Registracija obrata in registracija, oz.
pridobitev dovoljenja za opravljanje
dejavnosti
5 obvezna

predhodna prijava na telefonsko štev.: (02) 228 49 46; (02) 228 49 47; (02) 228 49 48 in (02) 228 49 49, do 24. 02. 2016!
Cena pokušnje 7 EVR/osebo, izvedba ob najmanj 15-tih prijavljenih osebah.
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NAPOVEDNIK ZA MAREC 2016
Datum

Naslov

Vrsta

Lokacija

21. 03.
2016

Zimska rez sadnega drevja v
travniškem nasadu

Ne velja za
KOPOP delavnica

Izletniška ekološka
kmetija pri Baronu,
Uranjek Boris,
Planica 6, Fram

9.00

Mariborski vodovod,
pri črpališču vode na
Bohovi

10.00

Tehnologija predelave sadja v sok,
sadjevec in kis
25. 03.
2016

Gnojenje poljščin z dušikom in
Ne velja za
varstvo rastlin na vodovarstvenem
KOPOP območju – meritve dušika v tleh z RQ- delavnica
fleksom, ob svetovnem dnevu voda

Ura

Število ur
izobraževanja
4

3

Predavatelj-i
mag. Zlatka
Gutman Kobal,
Andrej Soršak,
Tadeja Vodovnik
Plevnik
Draga Zadravec,
Marjeta Miklavc
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NAPOVEDNIK ZA APRIL 2016
Datum

Naslov

Vrsta

Lokacija

18. 04.
2016

Ukrepi redčenja odvečnih cvetov in
plodičev v gostih nasadih jablan

Ne velja za
KOPOP delavnica

Nasad Biotehniške
šole Maribor,
Vrbanska cesta 30,
Maribor

Vrsta

Lokacija

Ura
9.00

Število ur
izobraževanja
3

Predavatelj-i

Število ur
izobraževanja
2

Predavatelj-i

mag. Zlatka
Gutman Kobal,
Andrej Soršak

NAPOVEDNIK ZA MAJ 2016
Datum

Naslov

25. 05.
2016

6 Dognojevanje

varstvo poljščin

okopavin z dušikom in Ne velja za
KOPOP predavanje

Ura

KGZS-Zavod Maribor,
Vinarska ulica 14,
Maribor,
predavalnica I

10.00

Ekološka kmetija
Šumenjak, Spodnje
Hlapje 23,
Jakobski Dol

10.00

Draga Zadravec,
Marjeta Miklavc

glej obrazložitev pod 6

26. 05.
2016

6Poljedelci,

Ekološka pridelava grozdja in
pokušnja ekoloških vin

Ne velja za
KOPOP delavnica

3

Roman Štabuc,
Tadeja Vodovnik
Plevnik

ki ste vključeni v KOPOP – operacijo poljedelstvo, prinesite vzorce zemlje za hitre nitratne teste
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NAPOVEDNIK ZA JUNIJ 2016
Datum

Naslov

Vrsta

Lokacija

Ura

13. 06.
2016

Vpliv zelenih del v vinogradu na
kakovost vina

Ne velja za
KOPOP –
delavnica

Vinogradništvo
Valdhuber – Čeh,
Ciringa 6, Zgornja
Kungota

10.00

13. 06.
2016

Prva ocena nove letine jabolk in
priporočila za uravnavanje pridelka v
gostih nasadih

Ne velja za
KOPOP –
delavnica

Nasad Biotehniške
šole Maribor,
Vrbanska cesta 30,
Maribor

9.00

Število ur
izobraževanja
2

3

Predavatelj-i
Roman Štabuc,
Simona Hauptman

mag. Zlatka
Gutman Kobal,
Andrej Soršak

NAPOVEDNIK ZA AVGUST 2016
Datum

Naslov

Vrsta

Lokacija

16. 08.
2016

Kontrola zrelosti in kakovosti domače
letine jabolk

Ne velja za
KOPOP delavnica

Nasad KZ-Selnica ob
Dravi,
Sp. Selnica 5,
Selnica ob Dravi

Ura
9.00

Število ur
izobraževanja
3

Predavatelj-i
mag. Zlatka
Gutman Kobal,
Andrej Soršak
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18. 08.
2016

7 Ogled

baznih matičnih nasadov
(matičnjak, trsnica in matični nasadi)
ter vinifikacijske kleti

Ne velja za
KOPOP delavnica

Selekcijsko trsničarsko
središče Ivanjkovci

9.00

3

mag. Tanja
Vaupotič

glej obrazložitev pod 7
obvezna predhodna prijava na telefonsko štev.:( 02 ) 228 49 12, do 17. 08. 2016. Odhod izpred KGZS-Zavoda Maribor ob 7.45 uri.
V primeru slabega vremena se termin delavnice prestavi.
7

NAPOVEDNIK ZA SEPTEMBER 2016
Datum

Naslov

Vrsta

Lokacija

Letina 2016 – smernice in posebnosti
kletarjenja

Ne velja za
KOPOP –
predavanje

KGZS-Zavod Maribor,
Vinarska ulica 14,
Maribor,
predavalnica I

Ura
10.00

Število ur
izobraževanja
3

Predavatelj-i
Tadeja Vodovnik
Plevnik
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NAPOVEDNIK ZA OKTOBER 2016
Datum

Naslov

Vrsta

Lokacija

28. 10.
2016

Prireditev za potrošnike
»EKO JABOLKO«

Ne velja za
KOPOP –
prireditev

Ekološka tržnica v
Mariboru

Lokacija

Ura
10.00

Število ur
izobraževanja
2

Predavatelj-i

Število ur
izobraževanja
7

Organizator

mag. Zlatka
Gutman Kobal,
Andrej Soršak,
Martina Gomzi

NAPOVEDNIK ZA NOVEMBER 2016
Datum

Naslov

Vrsta

november,
2016

»9. Vinogradniški posvet z
mednarodno udeležbo«

Ne velja za
KOPOP predavanje

Ura
9.00

KGZS – Zavod
Maribor
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NAPOVEDNIK ZA DECEMBER 2016
Datum

Naslov

Vrsta

Lokacija

Ura

Število ur
izobraževanja

Organizator

december,
2016

»12. Lombergarjev sadjarski posvet z
mednarodno udeležbo«

Ne velja za
KOPOP predavanje

9.00

KGZS – Zavod
Maribor

december,
2016

»4. Poljedelski posvet z mednarodno
udeležbo«

Ne velja za
KOPOP predavanje

9.00

KGZS – Zavod
Maribor
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OGLEDI DOBRIH KMETIJSKIH PRAKS IN
STROKOVNIH PRIREDITEV V LETU 2016

EKOLOŠKO KMETOVANJE (Martina Gomzi)

8






v maju organiziran ogled partnerske oblike trženja EKO pridelkov in izdelkov – zeleni
zabojčki, na lokaciji KGZS – Zavod Maribor, Vinarska ulica 14;
v maju ogled učnega poligona za samooskrbo Dole – permakultura in ekovas (občina
Poljčane);
v juniju organiziran ogled eko tržnice in eko trgovine v Mariboru;
predviden je tudi ogled dveh ekoloških kmetij. Na prvi kmetiji si bomo ogledali
ekološke sadovnjake, ki so zasajeni z odpornimi sortami jablan (Topaz, Opal,
Ametist,…). Ogledali si bomo tudi rastlinsko čistilno napravo, ki poskrbi, da se nazaj v
naravo vrne očiščena odpadna vod, ki nastaja na kmetiji. Druga kmetija se ukvarja z
govedorejo. Na kmetiji imajo tudi lastno klavnico.
glej obrazložitev pod 8

GRADNJA HLEVOV (Bojan Kogal)

9



v mesecu marcu je predviden ogled dveh modernih hlevov za krave molznice.
glej obrazložitev pod 9

10

VINOGRADNIŠTVO, VINARSTVO (Roman Štabuc, Simona Hauptman, Tadeja Vodovnik Plevnik)




11. 04 –12. 04. 2016: strokovna ekskurzija v Italijo, v Verono na sejem Vinitaly (ogled
sejma in treh vinskih kleti).
v maju strokovna ekskurzija v Avstrijo – ogled dobrih vinogradniških ekoloških praks;
v maju 50. jubilejno ocenjevanje vin »VINSKI LETNIK 2015« vinorodne dežele
Podravje.
glej obrazložitev pod 10
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OGLEDI POSKUSOV V LETU 2016
11

EKOLOŠKO KMETOVANJE:


v juniju ogled ekološkega sortnega poskusa žit »Dan pire«
glej obrazložitev pod 11

POLJEDELSTVO:

12





2. junij – ogled sortnega poskusa žit na posestvu Biotehniške šole Ptuj na Turnišču;
22. september – ogled sortnega poskusa hibridov koruze na posestvu Biotehniške
šole Ptuj na Turnišču;
29. september – ogled sortnega poskusa hibridov koruze na kmetiji Viktorja
Zafošnika, Spodnja Nova vas 30, Slovenska Bistrica.
glej obrazložitev pod 12

SADJARSKI CENTER MARIBOR:

13




v aprilu ogled poskusa redčenja plodičev v nasadu jablan, v Sadjarskem centru
Maribor, v Gačniku;
v juniju posvet o ekološkem sadjarstvu s prikazom mehanizacije, v Sadjarskem centru
Maribor, v Gačniku.
glej obrazložitev pod 13

REGIJSKO TEKMOVANJE ORAČEV PODRAVJA, 2016:

14



12. avgust - prikaz kmetijske mehanizacije; organizator KGZS - Zavod Maribor
(dr. Stane Klemenčič)
glej obrazložitev pod 14

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

točen datum, lokacija in program bo objavljen naknadno na spletni strani Kmetijskega
zavoda Maribor (http://www.kmetijski-zavod.si/) in pri kmetijski svetovalni službi.
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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 na štev. (02) 228 49 12 in (02) 228 49 53
Cena seminarja znaša 36,00 EVR po udeležencu.
Seminar je namenjen vsem vinogradnikom, ki predelujejo grozdje v vino in ga tržijo.
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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 telefonski štev.: (02) 228 49 53;
051 337092 ali na e-naslovu: tadeja.vodovnik@kmetijski-zavod.si
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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 26.01.2004.
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 telefonski štev.: (02) 228 49 53 ali na
e-naslovu: tadeja.vodovnik@kmetijski-zavod.si
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VODENJE KNJIGOVODSTVA PO FADN METODOLOGIJI

FADN je angleška kratica in v prevodu pomeni mreža knjigovodskih podatkov s kmetij. Z
vodenjem FADN knjigovodstva smo v Sloveniji pričeli v letu 1994. V vzorec za Slovenijo je
vključenih 900 kmetij.
Za te kmetije je sodelovanje prostovoljno in za svoje delo dobijo tudi nagrado. To so vzorčne
kmetije in za njih vodi obdelavo Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj.
Obvezne za vodenje FADN knjigovodstva so kmetije, ki so kandidirale na razpise iz kmetijstva
(PRP). Te morajo voditi FADN pet let po podpisu pogodbe.
Vse informacije glede vodenja knjigovodstva po metodi FADN lahko dobite osebno pri
terenskih kmetijskih svetovalcih, ali po telefonu na številkah (02) 228 49 46; (02) 228 49 48 in
(02) 228 49 49.
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RAČUNOVODSKA PISARNA
KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA MARIBOR
vam lahko pomaga in za vas opravlja poslovno administrativna in računovodska
opravila.
Za uspešno kmetovanje je premalo le dobro in uspešno opravljeno delo na polju, v vinogradu
ali v hlevu. Potrebno je poskrbeti tudi za kvalitetne administrativne in računovodske storitve ter
pravilno in pravočasno odvesti davke.
Če želite sodelovati z našo računovodsko pisarno, v kateri sodelujejo kmetijski svetovalci in
računovodski delavci, vam lahko ponudimo:
 vodenje dvostavnega knjigovodstva na kmetiji,
 vodenje evidenc in knjigovodstva za normirance,
 vodenje knjigovodstva za potrebe DDV,
 vodenje knjigovodstva FADN,
 elektronsko oddajanje obračunov pavšalnega nadomestila,
 davčno in računovodsko svetovanje za kmetijo,
 investicijsko svetovanje,
 svetovanje pri zaposlovanju na kmetijah in
 pomoč pri poslovnih odločitvah in usmeritvah na vašem kmečkem gospodarstvu.
Kontakt z računovodsko pisarno, kjer vam ponujamo kakovostne in celovite storitve na enem
mestu, lahko vzpostavite kadarkoli osebno ali po telefonu na številkah (02) 228 49 21 in
(02) 228 49 25.
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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.
Organiziramo in izvedemo pa tudi izobraževanja za posamezna področja.
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 na številki (02) 228 49 46.
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LABORATORIJ, KGZS – Zavod Maribor
V laboratoriju izvajamo raziskovalne in strokovne naloge, strokovno-svetovalno delo ter analize
za zunanje naročnike. Vpeljan imamo sistem kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC 17025
in smo akreditirani s strani Slovenske Akreditacije na področju analiz vina, analiz tal, analiz
rastlin.
Delo laboratorija je tesno povezano z delom ostalih oddelkov Kmetijsko gozdarskega zavoda
Maribor. Glede na področje dela se laboratorij deli na dve enoti in sicer:



ENOLOŠKI laboratorij;
PEDOLOŠKI laboratorij.

ENOLOŠKI LABORATORIJ
Enološki laboratorij je pooblaščen za izvajanje vseh predpisanih analiz vina, grozdja in
proizvodov iz grozdja in vina za notranji promet in izvoz. Pooblaščen je za izvajanje kontrole
dozorevanja grozdja v vinorodni deželi Podravje in kontrole kakovosti grozdja v času trgatve
namenjena za vrhunska vina in vina posebnih kakovosti. Opravljamo kontrole kakovosti
medenih likerjev, medic, žganja, likerjev, kisa, jabolčnika. Dodatno razvijamo metode, za
katere predvidevamo, da bodo v prihodnosti tržno zanimive.
METODE - VINO
Določanje: relativna gostota pri 20°C, alkohol, skupni ekstrakt, reducirajoči sladkor, skupna
žveplasta kislina, prosta žveplasta kislina, pH, skupna kislina, pepel, hlapna kislina, saharoza,
fosfat, organske kisline, sorbična kislina, kadmij, svinec, cink, baker, arzen, železo, krom, živo
srebro, nitrati-N, prisotnost alergenov.
METODE - MEDENI LIKER, MEDICA, KIS, SADJEVEC
Določanje: relativne gostote pri 20°C, alkohol, skupni ekstrakt, reducirajoči sladkor, skupna
žveplasta kislina, prosta žveplasta kislina, pH, skupna kislina, pepela, hlapna kislina, saharoza,
prisotnost alergenov.
Poleg fizikalno-kemijskih analiz izvajamo tudi organoleptično oceno vina in drugih proizvodov iz
grozdja in vina, medenih likerjev, medic, medenih penin, jabolčnika, kisa, žganih pijač v
komisijah pokuševalcev.
Opravljamo analize vsebnosti težkih kovin (kadmij, svinec, cink, baker, arzen, železo, krom,
živo srebro) v rastlinah, plodovih,…
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PEDOLOŠKI LABORATORIJ
Strokovno - svetovalna in raziskovalna dejavnost pedološkega laboratorija je povezana v
skupne raziskovalne in strokovne projektne naloge z drugimi enotami in zunanjimi institucijami.
METODA – ZEMLJA
ph, fosfor, kalij, humus, C - organski v % (C:N), kalcijev karbonat %, bor, skupni dušik,
kadmij, svinec, cink, baker, nikelj, arzen, železo, krom, mangan, živo srebro, nitratni - N, nitritni
- N, amonijski - N, skelet-delci > 2mm, vlaga, suha snov, mehansko - teksturna analiza.
METODA - ANALIZA LISTJA, SADJA, ZELENJAVE
skupni dušik, fosfor, kalij, pepel, C-organski v % (C:N), kadmij, svinec, cink, baker, nikelj,
arzen, železo, krom, mangan, živo srebro, prisotnost mikotoksinov v krmi.
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SEZNAM PREDAVATELJEV

FRIŠKOVEC

Breda

dipl.inž.agr.

KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
svetovalka za KD in DD

GOMZI

Martina

mag. kmet.

KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialistka za ekološko kmetovanje

GORIŠEK

Nataša

univ.dipl.inž.zoot.

Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta Ljubljana

GUTMAN KOBAL

Zlatka

mag.,
univ.dipl.inž.kmet.

KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialistka za sadjarstvo

DONIK PURGAJ

Biserka

dipl.inž.kmet.

KGZS – Zavod Maribor, Sadjarski
center Maribor, vodja SC Maribor

HAUPTMAN

Simona

univ.dipl.inž.kmet.

KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
vodja svetovalne službe, specialistka
za vinogradništvo in razvoj podeželja

HOHLER

Anton

univ.dipl.inž.zoot.

KGZS – Zavod Ptuj, JSKS,
specialist za prehrano živali

JAMNIK CERK

Karolina

dr.vet.med.

Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta Ljubljana

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.

KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
terenska svetovalka

KLEMENČIČ

Stane

dr., mag.,
univ.dipl. inž. kmet.

KGZS – Zavod Maribor, direktor

KLOPČIČ

Marija

dr., univ.dipl.inž.zoot.

Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta v Ljubljani,
Oddelek za zootehniko

KOGAL

Bojan

dipl.inž.gradb.

KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialist

KOS

Irena

univ. dipl. inž. živil. tehnol.

KGZS-Zavod Celje,svetovalka
specialistka II (za predelavo mesa)
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KOVAČEC

Marija

univ.dipl.inž.agr.

KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
svetovalka za KD in DD

KRESNIK

Katarina

univ.dipl.inž.kmet.

KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
terenska svetovalka

LEVART

Stane

univ.dipl.inž.kmet.

KGZS – Zavod Ptuj, JSKS, specialist
za higieno mleka in sirarstvo

MATKO

Boštjan

univ.dipl.inž.kmet.

KGZS – Zavod Maribor,
oddelek za varstvo rastlin,
specialist za varstvo rastlin

MERC

Irena

univ.dipl.inž.agr.

KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
terenska svetovalka

MEŠL

Miro

univ.dipl.inž.kmet.

KGZS – Zavod Maribor,
oddelek za varstvo rastlin,
specialist za varstvo rastlin

MIKLAVC

Jože

mag.,
univ.dipl.inž.kmet.

KGZS – Zavod Maribor,
oddelek za varstvo rastlin,
vodja oddelka za varstvo rastlin

MIKLAVC

Marjeta

univ.dipl.inž.kmet.

KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialistka za varstvo rastlin

PREVALNIK

Darja

univ.dipl.inž.kmet.

KGZS-Zavodu Ptuj
Selekcija prašičev

PRIBOŽIČ

Peter

univ.dipl.inž.kmet.

KGZS – Zavod Ptuj, JSKS,
vodja oddelka za kmetijsko
svetovanje, specialist za prašičerejo

PUŠENJAK

Miša

univ.dipl.inž.kmet.

KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialistka za zelenjadarstvo

RIHTER

Ludvik

dipl.inž.zoot.

KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
terenski svetovalec

ROTVAJN

Marija

univ.dipl.inž.agr.

KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
terenska svetovalka

SORŠAK

Andrej

univ.dipl.inž.kmet.

KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialist za sadjarstvo

SKAZA

Dani

univ.dipl.inž.zoot.

KGZS – Zavod Ptuj,
vodja selekcije in kontrole
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proizvodnosti

SMOLINGER

Jože

dipl.inž.zoot.

KGZS – Zavod Ptuj,
selekcijska služba,
strokovni vodja za lisasto pasmo

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

ŠTABUC STARČEVIČ

Dominika

dr. vet. med.

Nacionalni veterinarski inštitut,
enota Maribor-Ptuj

TILI

Iztok

TUMPEJ

Igor

univ.dipl.inž.zoot.

KGZS – Zavod Ptuj, JSKS,
specialist za govedorejo - drobnico

UNUK

Nataša

univ.dipl.inž.zoot.

KGZS – Zavod Ptuj

VAUPOTIČ

Tanja

mag., univ.dipl.inž.kmet.

KGZS – Zavod Maribor,
vodja STS Ivanjkovci

VODOVNIK PLEVNIK

Tadeja

univ.dipl.inž.kmet.

KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialistka za vinarstvo in pridelavo
sadjevca

ZADRAVEC

Draga

univ.dipl.inž.kmet.

KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialistka za poljedelstvo

ŽENKO

Marjeta

mag., univ.dipl.inž.zoot.

KGZS – Zavod Celje

Comtron d. o.o., Maribor

Stran | 40

URNIK IZOBRAŽEVANJ 2015 - 2016

Naslov:

URNIK IZOBRAŽEVANJ 2015 - 2016

Zastopa:

dr. Stane KLEMENČIČ, direktor

Izdaja:

KGZS-Zavod Maribor, Vinarska ulica 14, Maribor

Uredila:

Branka KAC

Telefon:

(02) 228 49 00

Telefax:

(02) 251 94 82

E-naslov:

info@kmetijski-zavod.si

Tisk:

Ptujska tiskarna d.o.o.

Naklada:

2400 izvodov

Leto izdaje:

november 2015
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