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Če misliš, da kaj veš, ne veš nič. 
Največ ve tisti, ki ve, da nič ne ve. 
        /Sokrat/ 
 
 

UVODNE MISLI - Z ZNANJEM DO NAPREDKA 
 
 

Spoštovani kmetovalci! 
 
Pred vami je Urnik zimskih izobraževanj za izobraževalno sezono 2013/2014, ki ga prav vsako jesen 
pripravi posebej za vas, kmetijska svetovalna služba pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor. 
 
Izobraževanje je stalnica v vseh življenjskih obdobjih. Vendar brez pravega veselja, brez pozitivne 
naravnanosti,  samoiniciative, volje ter ustvarjalnega zagona, ki je v kmetijski pridelavi še posebej 
pomemben, je vsak cilj le še težje dosegljiv in bolj oddaljen. 

Spremenjeni, vedno bolj ekstremni pridelovalni pogoji v kmetijski pridelavi, vedno večje 
zahteve potrošnika po zdravi in varni hrani, težnja po dvigu samooskrbe, posodobitve ter investicijska 
vlaganja, razvijanje dodatnih in dopolnilnih dejavnosti, zagotavljanje dodane vrednosti ter ustvarjanje 
novih delovnih mest na kmetijah, zahteva od vas spoštovani kmetovalci, vedno več strokovnega znanja 
ter pridobivanja informacij, ki vam bodo pomagale pri realizaciji vaših zastavljenih ciljev. Omenjeno, pa 
postavlja »sodobnega kmeta« vedno bolj v vlogo kmetovalca - podjetnika. 
 
Vlaganje v znanje, posodobitve ter investicijska vlaganja, prenašanje znanja med seboj, predvsem pa 
aktivno vključevanje mlajše generacije v kmetijstvo, je edini garant razvoja in ohranjanja obdelane 
kulturne krajine.  
 
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 vegetaciji ter ogledi dobrih praks v 
domačem okolju in tujini.  
 
Vabimo vas, da se udeležite izobraževanj s tehnološkimi vsebinami. Vsi tisti, ki pa ste vključeni v 
katerega izmed KOP ukrepov, boste na 4-urnem obveznem izobraževanju pridobili dodatna znanja 
glede izpolnjevanja posameznih ukrepov in izpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti na kmetijah.  
 
Teme izobraževanj so pripravljene na osnovi vaših potreb in pobud ter dogajanj v preteklem 
pridelovalnem letu. Velik poudarek namenjamo ekološkemu kmetovanju, izpolnjevanju zahtev na 
vodovarstvenem območju ter drugim okoljevarstvenim zahtevam, podjetniškemu svetovanju in 
poslovnemu povezovanju. Vedno dobro pa so obiskana izobraževanja, ki zajemajo izvajanje ukrepov 
kmetijske politike.  
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Še posebej vas vabimo, da se udeležite izobraževanj s področja vodenja knjigovodstva na kmetiji 
(FADN knjigovodstvo, enostavno in dvostavno knjigovodstavo), obenem pa vas obveščamo, da vam v 
okviru računovodske pisarne nudimo svetovanje in vodenje tovrstnih storitev.  
 
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 in tudi facebooka,  stalnica v vašem delovnem procesu (strani 
http://www.kmetijski-zavod.si/ in facebooka). 
 
Prisrčno vabljeni, veselimo se srečanj z vami. 
 
Vodja kmetijske svetovalne službe s sodelavci: 
Simona Hauptman 
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SPECIALISTIČNA SVETOVALNA SLUŽBA 
 

SVETOVALEC TELEFON E-POŠTA 
 
Simona HAUPTMAN, univ. dipl. inž. kmet.,  
vodja kmetijske svetovalne službe,  
specialistka za vinogradništvo in razvoj podeželja 
 

 
 
02-228 49 12 
051 393 235 

 
 
simona.hauptman@kmetijski-zavod.si 
 
 

 
Marjeta MIKLAVC, univ. dipl. inž. kmet., 
specialistka za varstvo rastlin 

 
02-228 49 19 
031 674 248 

 
marjeta.miklavc@kmetijski-zavod.si 
 
 

 
Martina GOMZI, dipl. inž. kmet., 
specialistka za ekološko kmetovanje 

 
02-228 49 19 
041 323 458 

 
martina.ploj@kmetijski-zavod.si 
 
 

 
Bojan KOGAL, dipl. inž. gradb., 
specialist 

 
02-228 49 25 
041 279 075 

 
bojan.kogal@kmetijski-zavod.si 
 
 

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

 
02-228 49 19 
041 281 527 

 
draga.zadravec@kmetijski-zavod.si 
 
 

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

 
02-228 49 25 
 

 
andrej.jamsek@kmetijski-zavod.si 
 

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

 
02-228 49 35 
041 279 072 

 
andrej.sorsak@kmetijski-zavod.si 
 

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

 
02-228 49 35 
041 281 524 
 

 
zlatka.gutman-kobal@kmetijski-
zavod.si 
 

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

 
02-228 49 53 
051 337 092 

 
tadeja.vodovnik@kmetijski-zavod.si 
 

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

 
02-228 49 12 
041 281 531 

 
roman.stabuc@kmetijski-zavod.si 
 

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

 
02-24928 49 19 
031 772 233 

 
misa.pusenjak@kmetijski-zavod.si 
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TERENSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
 

SVETOVALEC TELEFON E-POŠTA 
 
Irena MERC, univ. dipl. inž. agr., 
terenska svetovalka 
 

 
02-228 49 48 
041 817 675 

 
irena.merc@kmetijski-zavod.si 
 

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

 
02-228 49 49 
041 818 356 

 
branka.kac@kmetijski-zavod.si 
 

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

 
02-228 49 46 
041 818 357 

 
breda.friskovec@kmetijski-zavod.si 
 

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

 
02-228 49 48 
041 817 954 

 
ivan.sket@kmetijski-zavod.si 
 

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

 
02-228 49 49 
051 342 308 

 
katarina.kresnik@kmetijski-zavod.si 
 

 
Ludvik RIHTER, dipl. inž. zoot., 
terenski svetovalec 
 

 
02-228 49 47 
041 8178 359 

 
ludvik.rihter@kmetijski-zavod.si 
 

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

 
02-228 49 46 
041 818 357 
 

 
manca.kovacec@kmetijski-zavod.si 
 

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

 
02-640 10 35 
041 817 674 

 
marika.rotvajn@guest.arnes.si 
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EKOLOŠKO KMETIJSTVO 

EK – UVODNO PREDAVANJE, 1. DAN 
Prijave na tečaj sprejema Martina Gomzi (tel. 02-228 49 19).  
Tečaj bo izveden, če bo prijavljenih vsaj 15 oseb. Cena dvodnevnega tečaja je 80,00 EUR. 

� Predavatelj-ica Tema 

8.30 – 10.00 Martina Gomzi Predstavitev kmetijsko okoljskih ukrepov s poudarkom 
na ukrepu Ekološko kmetovanje 
 
Stanje ekološkega kmetijstva v Sloveniji in v svetu 

10.00 – 12.00 Miša Pušenjak Tla in rodovitnost tal – temelj ekološkega kmetijstva, 
pravilna priprava komposta 

 
Uravnavanje zapleveljenosti na njivah 

12.00 – 13.00  Odmor za kosilo 
13.00 – 14.00 Anton Hohler Prehrana živali v ekološki živinoreji 
14.00 – 15.30 Draga Zadravec Osnove pravilnega kolobarja 

Predavanje velja za KOP! 
 
 

EKOLOŠKO KMETIJSTVO 
EK – UVODNO PREDAVANJE, 2. DAN 

Tečaj bo izveden, če bo prijavljenih vsaj 15 oseb.  
� Predavatelj-ica Tema 

9.00 – 10.00 Martina Gomzi  Preusmeritev kmetije iz konvencionalne ali 
integrirane v ekološko in preusmeritveni načrt 

10.00 – 11.00 mag. Zlatka Gutman Kobal 
Andrej Soršak 

 
Ekološko sadjarstvo 

11.00 – 12.00 dr. Stane Klemenčič Oskrba travinja in gnojenje 
12.00 - 13.00  Odmor za kosilo 
13.00 – 14.00 Martina Gomzi Zakonodaja in novosti v zakonodaji na področju 

ekološke pridelave oziroma predelave 
14.00 – 15.00 Inštitut KON-CERT Vodenje evidenc na ekoloških kmetijah 

Predavanje velja za KOP! 
 
 
V sklopu začetnega ekološkega tečaja bo organizirana tudi ekskurzija – Ogled ekološke kmetije v 
Sloveniji, in sicer predvidoma v maju ali juniju 2014, kar boste udeleženci tečaja naknadno obveščeni. 
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TOREK, 3. december 2013 

PREDAVALNICA I 
TRŽENJE 

� Predavatelj-ica Tema 
10.00 Univerza v Mariboru, Ekonomsko -

poslovna fakulteta  Maribor 
Organizacija neposrednih prodajnih poti – I. del 

• osnove marketinga; 
• marketing in uporabne rešitve v 

ponudbi kmetijskih izdelkov.  
 
 

SREDA, 4. december 2013 

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

LOMBERGARJEVI DNEVI 
2. ZELENJADARSKI POSVET 

� Predavatelj-ica Tema 

  8.00 - 9.00  Prijava udeležencev posveta 
  9.00 - 9.30 dr. Stane Klemenčič,  

KGZS – Zavod Mb, direktor 
Otvoritev posveta 
 
Pozdrav predstavnikov Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije 
 
Pozdrav predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo in 
okolje Republike Slovenije 
 
Pozdrav in predstavitev generalnega sponzorja 
 
Pozdrav in predstavitev sponzorja dneva 

  9.30 - 9.50 Darko Vernik,  
Vodja SPS Ptuj Semenarne 

Ljubljana 

Semenarstvo v Sloveniji 

  9.50 - 10.05 Tomaž Primožič, 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

 Namakanje v Sloveniji 

10.05 - 10.15 mag. Benjamin Schlauer,  
Agro Zavarovalnica 

 Novosti in dopolnitve zavarovaljivih rizikov v 
zelenjadarstvu s strani Agro zavarovalnice 

10.15 - 11.15 Klaas Plas, Nizozemska  Praktične izkušnje varstva kapusnic in drugih 
zelenjadnic iz tujine 

11.15 - 12.15 Rokus Hassefras, 
Jochem Wolthuis, Nizozemska 

 Povezovanje pridelovalcev in promocija zelenjave v 
tujini  

12.15 - 12.30  Razprava  

12.30 - 13.30  Odmor 
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13.30 – 14.30 izr. prof. dr. Mario Lešnik, 

Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za kmetijstvo in 

biosistemske vede 

Praktične izkušnje pridelave avtohtonih sort čebule 
in čebulnic 

14.30 – 15.30 dr. David Gluhič 
Gordana Veber, Jurana d.o.o. 

Pomen uravnotežene prehrane vrtnin z mikro in 
makro hranili 

15.30 – 16.30 dr. Kristina Ugrinovič s sodelavci, 
Kmetijski inštitut Slovenije 

Napovedovanje naleta nekaterih škodljivcev v 
Sloveniji 

16.30 – 17.30 izr. prof. dr. Marjana Jakše, 
Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta 

Nove tehnologije-možnosti gojenja sadik in vrtnin s 
krajšo rastno dobo v bazenih z vodo 

17.30  Razprava in zaključek posveta 

Predavanja v okviru posameznega posveta veljajo za 4-urno izobraževanje KOP. 

Udeležnina 2. Zelenjadarskega  posveta je 20 EUR. Poravnali jo boste na dan posveta, v času prijave 
med 8.00 in 9.00 uro. 
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ČETRTEK, 5. december 2013 

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

LOMBERGARJEVI DNEVI 
6. VINOGRADNIŠKI POSVET 

� Predavatelj-ica Tema 
8.00 – 9.00  Prijava udeležencev posveta 
9.00 – 9.30 dr. Stane Klemenčič,  

KGZS – Zavod Mb, direktor 
Otvoritev posveta 
 
Pozdrav predstavnikov Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije 
 
Pozdrav predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo in 
okolje Republike Slovenije 
 
Pozdrav in predstavitev generalnega sponzorja 
 
Pozdrav in predstavitev sponzorja dneva 

9.30 – 9.50 Jože Cajnar, 
direktor Kmetijske zadruge Metlika 

Slovensko zadružno vinogradništvo in vinarstvo na 
globalnem trgu 

  9.50 – 10.50 dr. Tanja Lešnik Štuhec, 
Provital d.o.o., Maribor 

Povezovanje za vzpostavitev odlične vinske 
destinacije 

10.50 – 12.20 Claudia Pronegg Űhl, 
Avstrija 

  Razvoj vinske destinacije na Avstrijskem      
  Štajerskem (organiziranost, povezanost, ponudba     
  in marketing) 

12.20 – 12.50 mag. Janez Valdhuber, 
Univerza v Maribor, 

Fakulteta za kmetijstvo in  
biosistemske vede 

  Uporaba bakra v proizvodnji grozdja in  
  vina 

12.50 – 13.00    Razprava 
13.00 – 14.00    Odmor 
14.00 – 14.10 mag. Benjamin Schlauer,  

Agro Zavarovalnica 
Novosti in dopolnitve zavarovaljivih vremenskih 
rizikov v vinogradništvu s strani Agro Zavarovalnice 

14.10 – 14.40 dr. Franci Čuš, 
Kmetijski inštitut Slovenije 

Aroma vina sauvignon – vpliv nekaterih 
vinogradniških in vinarskih dejavnikov 

14.40 – 15.10 doc. dr. Denis Rusjan, 
Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta 

Dvojno namensko zorenje grozdja 

15.10 – 15.30  Razprava in zaključek posveta 
Predavanja v okviru posameznega posveta veljajo za 4-urno izobraževanje KOP. 

Udeležnina 6. Vinogradniškega  posveta je 20 EUR. 
Poravnali jo boste na dan posveta, v času prijave med 8.00 in 9.00 uro. 
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PETEK, 6. december 2013 

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

LOMBERGARJEVI DNEVI 
9. LOMBERGARJEV SADJARSKI POSVET 

� Predavatelj-ica Tema 
8.00 – 9.00  Prijava udeležencev posveta 
9.00 – 9.30 dr. Stane Klemenčič,  

KGZS – Zavod Mb, direktor 
Otvoritev posveta 
 
Pozdrav predstavnikov Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije 
 
Pozdrav ministra mag. Dejana Židana,  
Ministrstva za kmetijstvo in okolje Republike 
Slovenije 
 
Pozdrav in predstavitev generalnega sponzorja 
 
Pozdrav in predstavitev sponzorja dneva 

9.30 – 9.50 Janko Stojkovič, 
direktor Kmetijske zadruge Selnica 

ob Dravi 

  Z zadrugo do uspeha na trgu 

9.50 – 10.05 Tomaž Primožič, 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

Namakanje v Sloveniji 

10.05 – 10.20 Janja Kokolj Prošek, 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 

Zakon o promociji 

10.20 – 11.30 dr. Dirk Koepcke, 
Kmetijska zbornica Spodnje Saške, 
Sadjarska poskusna postaja York 

Predstavitev učinkovitih tehnoloških ukrepov 
zaščite proti slani v jablanovih nasadih 

11.30 – 12.30 dr. Josef Streif, 
Kompetenčni center Bavendorf 

Notranja kakovost jabolk in skladiščne 
sposobnosti letine ter vplivi na kakovost in 
skladiščenje 

12.30 – 12.50 Miha Marovt, Hmezad Exim d.d., Žalec Namakalni sistemi za sodobni sadovnjak 
12.50 – 13.00    Razprava 
13.00 – 14.00    Odmor 
14.00 – 14.20 mag. Zlatka Gutman Kobal, 

 Andrej Soršak, 
KGZS – Zavod Maribor 

  Vpliv tehnik rezi in redčenja jablan na  
  količino in kakovost jabolk namizne  
  kakovosti 

14.20 – 14.40 prof. dr. Metka Hudina, 
Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta 

  Listna prehrana – pomemben dejavnik  
  pri pridelavi kakovostnega sadja 

14.40 – 15.00 Biserka Donik Purgaj, 
Matjaž Beber, 

KGZS – Zavod Maribor 

  Kakovost jabolk ob obiranju 
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15.00 – 15.30 dr. Mario Lešnik, 

doc. dr. Stanislav Tojnko s sodelavci,
Univerza v Mariboru, 

Fakulteta za kmetijstvo in  
biosistemske ved 

Tehnološki ukrepi za zmanjšanje ostankov   
fitofarmacevtskih sredstev v sadju 

15.30 – 16.15 mag. Jože Miklavc, 
Miro Mešl, Boštjan Matko, 

KGZS – Zavod Maribor 

Izkušnje z zatiranjem jablanovega škrlupa 

16.15 – 16.45  Razprava in zaključek posveta 
Predavanja v okviru posameznega posveta veljajo za 4-urno izobraževanje KOP. 

Udeležnina 9. Lombergarjevega sadjarskega posveta je  20 EUR. 
Poravnali jo boste na dan posveta, v času prijave med 8.00 in 9.00 uro. 
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SREDA, 11. december 2013 

PREDAVALNICA I 
VINARSTVO 

� Predavatelj-ica Tema 
9.00 Tadeja Vodovnik Plevnik Najpogostejše pomanjkljivosti, napake in bolezni 

vin 
 
Nega mladega vina s pokušnjo 

Vzorce vin prinesite s seboj! 

 
 

TOREK, 17. december 2013 
DOM KRAJANOV MORJE 

VINARSTVO 
� Predavatelj-ica Tema 

14.00 Tadeja Vodovnik Plevnik Najpogostejše pomanjkljivosti, napake in bolezni 
vin 
 
Nega mladega vina s pokušnjo 

Vzorce vin prinesite s seboj! 

 
 

SREDA, 18. december 2013 
PREDAVALNICA I 

EKOLOŠKO KMETOVANJE 
� Predavatelj-ica Tema 

9.00 Martina Gomzi Zakonodaja in novosti v zakonodaji na področju 
ekološke pridelave in predelave  

11.00 Inštitut KON-CERT Postopki kontrole in certifikacije v ekološki 
rastlinski pridelavi (pomen zapisov in stvarnih 
dokazov za preverjanje, ravnanje v primeru 
posebnih dovoljenj, pomembne kontrolne točke) 
 
Seznanitev s postopki kontrole in certifikacije v 
ekološki govedoreji (pomen zapisov in stvarnih 
dokazov za preverjanje, ravnanje v primeru 
posebnih dovoljenj, pomembne kontrolne točke) 

Predavanje velja za KOP! 
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ČETRTEK, 19. december 2013 

KULTURNI DOM MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 
VINARSTVO 

� Predavatelj-ica Tema 
14.00 Tadeja Vodovnik Plevnik Najpogostejše pomanjkljivosti, napake in bolezni 

vin 
 
Nega mladega vina s pokušnjo 

Vzorce vin prinesite s seboj! 

 
 

PONEDELJEK, 6. januar 2014 
PREDAVALNICA I 

VARSTVO SADNEGA DREVJA 
SADJARSTVO - IPS 

� Predavatelj-ica Tema 
9.00 mag. Jože Miklavc 

Miro Mešl 
Boštjan Matko 

Marjeta Miklavc 

Varstvo sadovnjakov pred boleznimi in škodljivci 
na pečkarjih 

Predavanje velja za KOP! 
 

 
PONEDELJEK, 6. januar 2014 

TURISTIČNA KMETIJA SLANIČ, ŽIKARCE 37, 2242 ZG. KORENA 
VINARSTVO 

� Predavatelj-ica Tema 
13.00 Tadeja Vodovnik Plevnik Najpogostejše pomanjkljivosti, napake in bolezni 

vin 
 
Nega mladega vina s pokušnjo 

Vzorce vin prinesite s seboj! 
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TOREK, 7. januar 2014 

PREDAVALNICA I 
VARSTVO VINSKE TRTE - IVG 

� Predavatelj-ica Tema 
9.00 mag. Jože Miklavc 

Miro Mešl 
Boštjan Matko 

Marjeta Miklavc 

Varstvo vinske trte v integriranem vinogradništvu 
 

Izkušnje z zatiranjem ameriškega škržatka 
prenašalca zlate trsne rumenice in nekaterih drugih 
škodljivcev in bolezni vinske trte 
 
Plodova vinska mušica (Drosophila suzukii): nova 
grožnja v pridelavi grozdja in sadja 

Predavanje velja za KOP! 
 

 
SREDA, 8. januar 2014 

PREDAVALNICA I 
NAVZKRIŽNA SKLADNOST 

� Predavatelj-ica Tema 
9.00 Katarina Kresnik Osnovno izobraževanje iz zahtev navzkrižne 

skladnosti 
Predavanje velja za KOP! 

 
 

ČETRTEK, 9. januar 2014 
VINOGRADNIŠKA KMETIJA KRSNIK KOPŠE, DOLNJA POČEHOVA 34,  
2211 PESNICA PRI MARIBORU 

VINOGRADNIŠTVO - IVG 
� Predavatelj-ica Tema 

10.00 Roman Štabuc 
Simona Hauptman 

Zimska rez vinske trte 
 
Gnojenje in jemanje vzorcev zemlje v vinogradih 

Prikaz velja za KOP! 
 
Po prikazu bo ogled vinske kleti Krsnik-Kopše in pokušnja njihovih vin.  
Cena pokušnje je 8,00 EUR. 
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PETEK, 10. januar 2014 

PREDAVALNICA I 
SADJARSTVO - IPS 

� Predavatelj-ica Tema 
9.00 mag. Zlatka Gutman Kobal 

Andrej Soršak 
Tehnologija pridelave pečkarjev (novosti) 
 
Prikaz rezi v nasadih jablan Biotehniške šole 
Maribor 

Predavanje velja za KOP! 
 
  

PETEK, 10. januar 2014 
PREDAVALNICA II 

KULTURNA DEDIŠČINA 
� Predavatelj-ica Tema 

10.00 dr. Janez Bogataj Lokalna in regionalna kulinarična dediščina v 
sodobni ponudbi 

 
 

PONEDELJEK, 13. januar 2014 
PREDAVALNICA I 

TRAVNIŠTVO, SPLOŠNA TEMA 
� Predavatelj-ica Tema 

9.00 
 
 
 

10.30 

dr. Stane Klemenčič 
 
 
 

Katarina Kresnik 

Obnova travne ruše na trajnih travnikih  
(tehnološke rešitve vezane na podnebne 
spremembe) 
 
Gospodarno ravnanje z odpadki na kmetijah 
 
Kršitev zahtev pri posameznih (pod)ukrepih 
(S)KOP 

Predavanje velja za KOP! 
 
 

TOREK, 14. januar 2014 
PREDAVALNICA I 

NAVZKRIŽNA SKLADNOST 
� Predavatelj-ica Tema 

9.00 Marika Rotvajn Osnovno izobraževanje iz zahtev navzkrižne 
skladnosti 

Predavanje velja za KOP! 
 



Urnik strokovnih predavanj za kmete 2013/14 
 

  

 

17

 
TOREK, 14. januar 2014 

PREDAVALNICA II 
TRŽENJE 

� Predavatelj-ica Tema 
10.00 Univerza v Mariboru, Ekonomsko -

poslovna fakulteta  Maribor 
Organizacija neposrednih prodajnih poti – II. del 

• osnove marketinga; 
• marketing in uporabne rešitve v 

ponudbi kmetijskih izdelkov. 
 
 

SREDA, 15. januar 2014 
PREDAVALNICA I 

POLJEDELSTVO - IPL 
� Predavatelj-ica Tema 

9.00 Draga Zadravec 
Marjeta Miklavc 

Pridelovanje žit v poljedelskem kolobarju 

Predavanje velja za KOP! 
 
 

ČETRTEK, 16. januar 2014 
PREDAVALNICA I 

TRSNIČARSTVO 
� Predavatelj-ica Tema 

10.00 mag.Tanja Vaupotič Klonska selekcija in predstavitev Selekcijsko 
trsničarskega središča Ivanjkovci 
 
Vpliv trsne cepljenke na kakovost grozdja in vina 

 
 

PETEK, 17. januar 2014 
PREDAVALNICA I 

Delavnica: TRŽENJE PONUDBE VINOGRADNIŠKE KMETIJE-I. del 
� Predavatelj-ica Tema 

9.00 -13.00 dr. Tanja Lešnik Štuhec,  
Provital d.o.o. 

 

Trženje ponudbe vinogradniške kmetije 
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PONEDELJEK, 20. januar 2014 

PREDAVALNICA I 
  GOVEDOREJA - REJ 

� Predavatelj-ica Tema 
9.00 Ludvik Rihter Predstavitev kmetijsko okoljskih ukrepov s 

poudarkom na ukrepu Sonaravna reja domačih 
živali 

        10.00                    Anton Hohler Predstavitev različnih tehnologij reje telet in 
govejih pitancev 
 
Rejski programi za domače živali-kako vzrediti 
najboljše plemenske živali 

Predavanje velja za KOP! 
 
 

SREDA, 22. januar 2014 
PREDAVALNICA I 

POLJEDELSTVO – VVO, IPL 
� Predavatelj-ica Tema 

9.00 Marjeta Miklavc Varstvo rastlin na vodovarstvenih območjih 
11.00 Draga Zadravec Pridelovanje alternativnih poljščin 

Predavanje velja za KOP! 
  
 

ČETRTEK, 23. januar 2014 
PREDAVALNICA I 

GOVEDOREJA 
� Predavatelj-ica Tema 

10.00 Daniel Skaza 
 
 
 

dr. Marija Klopčič 
 

Jože Smolinger 

Predstavitev priporočenih bikov za 
osemenjevanje pri lisasti in črno-beli pasmi za 
leto 2014 
 
Predstavitev bikov črno bele pasme 
 
Predstavitev bikov lisaste pasme 
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ČETRTEK, 23. januar 2014 

ŠTUDIJSKA TURA V AVSTRIJO 
VINOGRADNIŠTVO 

� Predavatelj-ica Tema 
Vinogradniška študijska tura v Avstrijo, kjer si bomo na treh kmetijah ogledali vinograde in vinske kleti, ter 
pokušali njihova vina. 
 
Prijave zbiramo do ponedeljka, 20. januarja 2014, in sicer: Irena Merc, tel.: 02-228 49 48; 041 817 675;  
Marika Rotvajn, tel.: 02-640 10 35; 041 817 674; Branka Kac, tel.: 02-228 49 49; 041 818 356. 
Prevoz: lasten 
Ura odhoda bo javljena naknadno.  
 

 
 

PETEK, 24. januar 2014 
PREDAVALNICA I 
 FADN KNJIGOVODSTVO 

� Predavatelj-ica Tema 
9.00 Irena Merc 

Manca Kovačec 
FADN knjigovodstvo v letu 2014 (popisni listi) 

 
 

PONEDELJEK, 27. januar 2014 
PREDAVALNICA I 

SADJARSTVO 
� Predavatelj-ica Tema 

10.00 Biserka Donik Purgaj 
Matjaž Beber 

Podlage jablane tolerantne na ognjevko  
(Erwinia amylovora) 

 
 

TOREK, 28. januar 2014 
PREDAVALNICA I 

Delavnica: TRŽENJE PONUDBE VINOGRADNIŠKE KMETIJE-II. del 
� Predavatelj-ica Tema 

9.00 – 13.00 dr. Tanja Lešnik Štuhec,  
Provital d.o.o. 

 

Trženje ponudbe vinogradniške kmetije 
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SREDA, 29. januar 2014 

PREDAVALNICA I 
   

� Predavatelj-ica Tema 
9.00 Marika Rotvajn Osnovno izobraževanje iz zahtev navzkrižne 

skladnosti 
Predavanje velja za KOP! 

 
 

ČETRTEK, 30. januar 2014 
KMETIJA PREGL, PIVOLA 50, 2311 HOČE 

SPLOŠNA TEMA 
� Predavatelj-ica Tema 

9.00 Stane Levart 
Manca Kovačec 

Predelava živil živalskega izvora – predelava 
mleka (predavanje in praktični prikaz) 

Predavanje velja za KOP! 
 
 

PETEK, 31. januar 2014 
PREDAVALNICA I 

PRAŠIČEREJA  
� Predavatelj-ica Tema 

9.00 Peter Pribožič Dobro počutje živali - prašičev 
Predavanje velja za KOP! 

  
 

PONEDELJEK, 3. februar 2014 
PREDAVALNICA I 

 
� Predavatelj-ica Tema 

10.00 Peter Kovačec Škoda na kmetijskih površinah po divjadi 
(ocenitev) in na divjadi 

 
 

TOREK, 4. februar 2014 
PREDAVALNICA I 

VINOGRADNIŠTVO - IVG 
� Predavatelj-ica Tema 

9.00 Andrej Jamšek Ekonomska učinkovitost pridelave 
visokokakovostnega grozdja in vina (+ trženje) 

       10.30 Roman Štabuc 
Simona Hauptman 

Tehnološke posebnosti pridelave grozdja v strmih 
vinogradih 

Predavanje velja za KOP! 
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SREDA, 5. februar 2014 

PREDAVALNICA I 
POLJEDELSTVO – SPLOŠNA TEMA 

� Predavatelj-ica Tema 
9.00 Draga Zadravec Pridelovanje konoplje 

 
Predelava in uporaba konoplje 

Predavanje velja za KOP! 
 
 

ČETRTEK, 6. februar 2014 
PREDAVALNICA I 

EKOLOŠKO VINARSTVO 
� Predavatelj-ica Tema 

9.00 mag. Janez Valdhuber Ukrepi za zmanjšanje vsebnosti skupnega žvepla 
v ekoloških vinih  
 
Predstavitev interspecifičnih sort  s pokušnjo 

       11.30 Tadeja Vodovnik Plevnik Po predavanju bo pokušnja prinešenih vzorcev 
vin s strokovnim komentarjem, zato prinesite vina 
v čim večjem številu. 

 
 

PONEDELJEK, 10. februar 2014 
PREDAVALNICA I 

SOCIALNO PODJETNIŠTVO 
� Predavatelj-ica Tema 

9.00 Andrej Jamšek Kmetija kot socialno podjetje: ustanovitev, 
statusne oblike ter možnosti razvoja  

 
 

TOREK, 11. februar 2014 
PREDAVALNICA I 

ZELENJADARSTVO - IVR 
� Predavatelj-ica Tema 

9.00 Miša Pušenjak 
                 Marjeta Miklavc 

Najpogostejše težave pri pridelovanju kapusnic in 
njihovo preprečevanje 
 
Preventivni ukrepi za zmanjšanje okužb pred 
boleznimi, napadom škodljivcev in zapleveljenosti 
 
Predstavitev pripravkov za varstvo rastlin v 
ekološki pridelavi, ki se lahko uporabljajo v 
integriranem vrtnarstvu 

Predavanje velja za KOP! 



Urnik strokovnih predavanj za kmete 2013/14 
 

  

 

22

 
SREDA, 12.  in ČETRTEK, 13. februar 2014 

Nemčija – NŰRNBERG 
SPLOŠNA TEMA, ogled svetovnega sejma BIO proizvodov 

 
Program obiska sejma BIOFACH 2014 z ogledom eko kmetij 
 
Naše potovanje bo 12.  in 13. 2. 2014 (sreda in četrtek). 
Prvi dan, v sredo, se odpeljemo iz Maribora v Nuernberg in bomo ves dan namenili ogledu sejma Biofach. 
  
S sejma bomo odšli v hotel, kjer bomo imeli nočitev. Po zajtrku se odpeljemo proti jugu, nazaj proti 
Sloveniji in spotoma se bomo ustavili še na dveh zanimivih lokacijah. 
Naš prvi postanek bo biokmetija Kreppold v Aichachu. Osnovna dejavnost na kmetiji je ekološko 
poljedelstvo. Imajo 78 ha njih in 22 ha travinja. Na njivah pridelujejo krušna žita (pšenica, rž, pira, oves). 
Žita prodajajo regionalnim mlinom in pekom. V kolobarju sadijo tudi koruzo za zrnje, sladkorno peso, 
rdečo peso in korenje. Imajo tudi 30 krav dojilj pasme nemški Angus. Na kmetiji je tudi trgovina, v kateri 
prodajajo različna ekološka živila, od mesa in mesnih izdelkov, mleka, kruha…..zelenjave, vina.. Na 
kmetiji se bomo zadržali približno 2 uri, nato se bomo odpeljali še bližje Münchnu in se ustavili na 
posestvu grad Hohenkammer, v sklopu katerega že od leta 1992 deluje ekološko posestvo  Gut Eichethof. 
Osnovna dejavnost posestva je semenarstvo. Posestvo je največji pridelovalec ekoloških semen na 
Bavarskem. Pridelujejo tudi zelenjavo in zelišča za potrebe gradu (turizem) ter gojijo purane in govedo 
pasme nemški Angus. Imajo še okrog 1000 sadnih dreves, sadje pa predelajo v lastni žganjarni. 
Pridelujejo tudi svoj ekološki med, pripravljajo kise…Na grajskem posestvu je še veliko zanimivega: imajo 
lastni gozd, predelavo lesa v sekance, toplarno…, v gradu pa je kar 65 sob za goste in seminarski 
prostori.   
Obe kmetiji, ki jih bomo obiskali, imata status »ekološka demonstracijska kmetija«, ki jih je v Nemčiji več 
kot  200 in jih potrjuje nemško ministrstvo za kmetijstvo.  
 
Informacije: Martina GOMZI, tel. 02-228 49 19; 041 323 458 
Prikaz velja za KOP! 
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SREDA, 12. februar 2014 

KRAJEVNA HIŠA NA ZGORNJI VELKI 
  GOVEDOREJA - REJ 

� Predavatelj-ica Tema 
9.00 Marika Rotvajn Predstavitev kmetijsko okoljskih ukrepov s 

poudarkom na ukrepu Sonaravna reja domačih 
živali 

       10.00                    Anton Hohler Rejski programi za domače živali-kako vzrediti 
najboljše plemenske živali 
 
Predstavitev različnih tehnologij reje telet in 
govejih pitancev 

Predavanje velja za KOP! 
 
 

ČETRTEK, 13. februar 2014 
TURISTIČNA KMETIJA PROTNER BOJAN, DRAGUČOVA 65, 2231 PERNICA 

Delavnica: HRANA IN VINO 
� Predavatelj-ica Tema 

10.00 Tadeja Vodovnik Plevnik 
Stane Levart 

Manca Kovačec 

Harmonija sirov in vina v kulinariki 

Predstavitev Sirarne Čuš in vin kmetije Protner. 
Prijave zbiramo do torka, 11. februarja 2014:  Irena MERC, tel.: 02-228 49 48; 041 817 675;  
Marika ROTVAJN, tel.: 02-640 10 35; 041 817 674; Branka KAC, tel.: 02-228 49 49; 041 818 356. 
 
Cena pokušnje je 5 EUR. 

 
 

PONEDELJEK, 17. februar 2014 
PREDAVALNICA I 

REJA DROBNICE 
� Predavatelj-ica Tema 

9.00 Ludvik Rihter Predstavitev kmetijsko okoljskih ukrepov s 
poudarkom na ukrepu Sonaravna reja domačih 
živali 

10.00 Igor Tumpej Reja drobnice - s poudarkom na prehrani 
        11.30 Dominika Štabuc Starčevič Bolezni pri drobnici 
Predavanje velja za KOP! 
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TOREK, 18. februar 2014 

PREDAVALNICA I 
EKOLOŠKO KMETOVANJE 

� Predavatelj-ica Tema 
9.00 Miša Pušenjak Ekološka pridelava solatnic in kapusnic 

       11.00                   Martina Gomzi Ekološka pridelava koruze 
Predavanje velja za KOP! 

 
 

ČETRTEK, 20. februar 2014 
VINOGRADNIŠKA KMETIJA VALDHUBER BOGOMIR, SVEČINA 19, 2201 ZG. KUNGOTA 

Delavnica: VINOGRADNIŠTVO 
� Predavatelj-ica Tema 

10.00 mag. Klemenčič Kosi Stanka Organiziranost ponudnikov za uspešen nastop na 
trgu 

Po predavanju bo predstavitev in ogled vinogradniške kmetije Valdhuber in pokušnja njihovih vin.  
Cena pokušnje je 8,00 EUR (šest vzorcev s prigrizkom). 

 
 

ČETRTEK, 20. februar 2014 
PREDAVALNICA I 

NAVZKRIŽNA SKLADNOST 
� Predavatelj-ica Tema 

9.00 Katarina Kresnik Osnovno izobraževanje iz zahtev navzkrižne 
skladnosti 

Predavanje velja za KOP! 
 
 

PETEK, 21. februar 2014 
BIFE HERIC, SV. DUH NA OSTREM VRHU 

GOVEDOREJA - REJ 
� Predavatelj-ica Tema 

9.00 Ludvik Rihter Predstavitev kmetijsko okoljskih ukrepov s 
poudarkom na ukrepu Sonaravna reja domačih 
živali 

      10.00                    Anton Hohler Predstavitev različnih tehnologij reje telet in 
govejih pitancev 
 
Rejski programi za domače živali-kako vzrediti 
najboljše plemenske živali 

Predavanje velja za KOP! 
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SREDA, 26. februar 2014 

PREDAVALNICA I 
DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI 

� Predavatelj-ica Tema 
9.00 Manca Kovačec Registracija dopolnilnih dejavnosti  

       10.00 Inštitut KON-CERT Izdelava bio in naravne kozmetike – zanimiva 
dopolnilna dejavnost na kmetijah 

 
 

PONEDELJEK, 10. marec 2014 
PROSTORI OSNOVNE ŠOLE NA GAJU NAD MARIBOROM 

TRAVNIŠKI SADOVNJAKI - TSA 
� Predavatelj-ica Tema 

10.00 Milena Štolfa Predelava sadja v žganje 
        11.30 Tadeja Vodovnik Plevnik 

 
 
 

mag. Zlatka Gutman Kobal 
Andrej Soršak 

Predelava jabolk v jabolčnik 
Predelava jabolk v kis 
 
 
Prikaz revitalizacijske rezi visokodebelnih sadnih 
dreves (Turistična kmetija Koren Korošec, Šober 
23, 2354 Bresternica) 

Predavanje velja za KOP! 
 
 

TOREK, 11. marec 2014 
PREDAVALNICA I 

ZELENJADARSTVO 
� Predavatelj-ica Tema 

9.00 Miša Pušenjak Pomlad na zelenjavnem vrtu 
 
 

SREDA, 19. marec 2014 
PREDAVALNICA I 

SPLOŠNA TEMA 
� Predavatelj-ica Tema 

9.00 Peter Pribožič  Predelava živil živalskega izvora 
(priprava mesa za tunko) 

Po predavanju bo praktični del, zato prinesite meso s seboj, da ga bomo skupaj pokušali in pokomentirali.  
 
Predavanje velja za KOP! 
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MAJ, 2014 

 
EKOLOŠKO KMETOVANJE 

� Predavatelj-ica Tema 
 Martina Gomzi 

Inštitut KON-CERT 
Ogled ekološke kmetije v Sloveniji 

Ogled ekološke kmetije v Sloveniji (točen datum in lokacija bosta objavljena na naši spletni strani) 
 
Prikaz velja za KOP! 

 
 

JUNIJ, 2014 
TURNIŠČE 

DAN ŽIT 
� Predavatelj-ica Tema 
 Draga Zadravec (točen datum bo objavljen na naši spletni strani) 

 
 

JULIJ, 2014 
 

POLJEDELSKA DELAVNICA 
� Predavatelj-ica Tema 
 Draga Zadravec (točen datum in lokacija bosta objavljena na naši 

spletni strani) 
 
 

AVGUST, 2014 
 

SADJARSTVO 
� Predavatelj-ica Tema 
 mag. Zlatka Gutman Kobal 

Andrej Soršak 
Sadjarska ekskurzija v prvi polovici meseca 
(točen datum in program bosta objavljena na naši 
spletni strani) 

 
 

SEPTEMBER, 2014 
TURNIŠČE, SLOVENSKA BISTRICA 

DAN KORUZE 
� Predavatelj-ica Tema 
 Draga Zadravec (točen datum bo objavljena na naši spletni strani) 
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SEPTEMBER, 2014 

PREDAVALNICA I 
VINARSTVO 

� Predavatelj-ica Tema 
9.00 Tadeja Vodovnik Plevnik Letnik 2014 – smernice in posebnosti kletarjenja 

 
Novosti v enološki praksi 
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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 pri Simoni Hauptman, tel. 02-228 49 12 ali 051-393 235 ali pri  
Tadeji Vodovnik Plevnik tel. 02-228 49 53 ali 051-337 092. 
 
Cena seminarja znaša 36,00 EUR 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 USTEKLENIČENJE 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 pri Tadeji Vodovnik Plevnik, tel.: 02-228 49 53; 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 26.01.2004. 
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 pri Tadeji Vodovnik Plevnik, tel.: 02-228 49 53;  051-337 092 ali na 
e-naslovu: tadeja.vodovnik@kmetijski-zavod.si 
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TEČAJ ZA PRIDOBITEV NAZIVA 
 

(NPK – NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE) VINOGRADNIK/VINOGRADNICA 
 

Vsebina tečaja je v skladu s standardi strokovnih znanj in usposobljenosti, ki jih predpisuje katalog 
standardov za poklicni standard vinogradnik. Tečaj obsega 42 ur. 
Tečaj je namenjen vsem, ki si želite pridobiti strokovna znanja s področja vinogradništva, še posebej pa 
vsem, ki nameravate kandidirati na javne razpise iz PRP, pri katerih vam pridobljeni certifikat pomeni 
večje število točk pri ocenjevanju vloge. Potrdilo o pridobljeni nacionalni kvalifikaciji je potrebno tudi pri 
kandidiranju na razpise za mlade prevzemnike kmetije, v kolikor nimate kmetijske ali kmetijski sorodne 
smeri izobrazbe.  
Tečaj bomo izvedli le ob zadostnem številu zainteresiranih pridelovalcev.  
 
Informacije in prijave na tečaj dobite pri Simoni Hauptman, tel.: 02-228 49 12;  051-393 235  ali na  
e-naslovu: simona.hauptman@kmetijski-zavod.si 
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NAVZKRIŽNA SKLADNOST 

 
Navzkrižna skladnost je bila uvedena zaradi potrebe po varovanju javnega zdravja, zdravja živali in 
rastlin, okolja in dobrega počutja živali in jo morajo upoštevati vsi kmetje, ki prejemajo plačila iz ukrepov 
kmetijske politike (zahtevke za neposredna in okoljska plačila, živalske premije ter za investicije na 
podeželju).  
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je zadolžena za kontrolo izvajanje 
uredbe o navzkrižni skladnosti. Del te uredbe predstavljajo tudi sankcije. Sistem sankcij temelji na 
točkovanju kršitve. 
Kontrola izpolnjevanja zahtev navzkrižne skladnosti se izvaja administrativno, če je to le mogoče. 
Pomeni, da se nadzirajo baze podatkov, ki so na voljo Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja. 
Administrativno se vseh zahtev ne da preverjati, zato so potrebne kontrole na kraju samem. Izvajajo jih 
pooblaščene osebe. O ugotovitvah napišejo zapisnik. Na podlagi zapisnika in ugotovitev 
administrativnega preverjanja, Agencija ugotovi  upravičenost plačil za tekoče leto. Kontrole potekajo 
vse leto in niso omejene na določen čas. Agencija je poleg lastnih ugotovitev dolžna upoštevati tudi 
ugotovitve drugih institucij (inšpekcij), ki nadzirajo izvedbo predpisov s svojega področja. 
Navzkrižna skladnost predstavlja izpolnjevanje minimalnih zahtev s področja: 
A: varovanje okolja; 
B: varovanja zdravja ljudi in živali; 
C: ugodnega počutja živali; 
D: dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih. 
(V novi ureditvi so standardi združeni v štiri osnovna področja.) 
Kontrola iz zahtev navzkrižne skladnosti se izvede pri najmanj 1 % zavezancev neposrednih plačil, 
KOP-a, PRP. Kršitve so ocenjene z ocenami: 10, 20, 50 ali 100. 
V primeru kršitev več predpisanih zahtev ravnanja znotraj posameznega področja, se za znižanje plačil 
uporabi seštevek točk samo v enem standardu in sicer tistem, ki ima najvišji odstotek znižanja. Če se 
kazenskih točk nabere do 49, se upravičena plačila v tekočem letu zmanjšajo za 1%. Če je 
kazenskih točk od 50 do 99, se upravičena plačila zmanjšajo za 3%. V primeru, da je točk 100 ali 
več, je znižanje plačil 5%.  
Odstotki znižanja izplačil se po področjih seštevajo, vendar v enem letu ne smejo preseči 5 % znižanja 
za vsa plačila. Tudi če je seštevek odstotkov večji, je znižanje plačil v tekočem letu 5%. 
 
V primeru, da se naslednje leto ista kršitev v istem standardu ponovi, se odstotek znižanja pomnoži s 
faktorjem 3, vendar skupen odstotek v tekočem letu ne sme preseči 15%. Če se s ponavljanjem iste 
kršitve preseže 15% in kmet kljub opozorilu še naprej krši isto zahtevo, se smatra, da gre za namerno 
kršitev, v tem primeru je sankcija višja in lahko doseže tudi 100%. 
 
Male kršitve so kršitve, ki bistveno ne vplivajo na okolje in zdravje ljudi, živali ali rastlin in zaradi njih 
niso oziroma ne bodo nastale škodljive posledice ter se dajo odpraviti v času kontrole na kraju samem 
ali v roku (15 dni) po tem, ko je bil kmet z zapisnikom obveščen o mali kršitvi. V tem predpisanem roku 
mora kmet na Agencijo poslati dokazila (izjava, fotografija) o odpravi male kršitve. Če se bo mala kršitev 
ustrezno in v predpisanem roku odpravila, sankcij ne bo. 
 
Upoštevanje zahtev navzkrižne skladnosti je za kmetovalce pomembno, saj le tako ne bo prišlo do 
kršitev in posledično do sankcij.  
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Področje navzkrižne skladnosti v Republiki Sloveniji ureja: Uredba o spremembah Uredbe o predpisanih 
zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju, Uradni list RS, št. 1/2013. 
 
 
Za pomoč pri svetovanju o izpolnjevanju zahtev navzkrižne skladnosti, pokličite svetovalno 
službo in se dogovorite za svetovanje na vaši kmetiji. Svetovala služba vam bo svetovala, kako 
ravnati, da ne pride do kršitev posameznih standardov.  
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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 pri: 
Ireni MERC, tel. 02-228 49 48; 041 817 675; e-naslov: irena.merc@kmetijski-zavod.si 
ali 
Manci KOVAČEC, tel. 02-228 49 46; 041 818 358; e-naslov: manca.kovacec@kmetijski-zavod.si 
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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, 02-228 49 25. 
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KMETIJSKA SVETOVALNA SLUŽBA VAM NUDI TUDI IZDELAVO: 
 

 
• IZJAVE O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA  

                  ZA VAŠO KMETIJO; 
 

• ZBIRNE MAPE ZA IZVAJANJE HACCP SISTEMA ZA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA 
KMETIJAH;  

 
• IZDELAVO PORTFOLIJA ZA PRIDOBITEV NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE 

ZA POTREBE NA KMETIJAH.  
    

 
Informacije lahko dobite pri:  
 

• Bredi FRIŠKOVEC, tel. 02-228 49 46; 041-818 357;  
         e-naslov: breda.friskovec@kmetijski-zavod.si 
 
• Manci KOVAČEC, tel. 02-228 49 46; 041-818 358;  
         e-naslov: manca.kovacec@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 SLO 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 KGZ - 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 pri:  
 

• Bredi FRIŠKOVEC, tel. 02-228 49 46; 041-818 357;  
         e-naslov: breda.friskovec@kmetijski-zavod.si 
 
• Manci KOVAČEC, tel. 02-228 49 46; 041-818 358;  
         e-naslov: manca.kovacec@kmetijski-zavod.si 
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VODENJE EVIDENC O DELOVNIH OPRAVILIH ZA 

KMETIJSKO OKOLJSKE PODUKREPE (KOP) 

 

Kdo mora voditi evidence o delovnih opravilih? 

Upravičenci, ki so vključeni v podukrepe KOP, morajo ves čas trajanja obveznosti sproti voditi evidence 
o vseh delovnih opravilih pri čemer lahko uporabijo obrazce MKGP «Evidenca o delovnih opravilih«, ali 
pa lastne zapise.  

Za katere GERK-e je potrebno voditi evidence? 

Evidence o delovnih opravilih je potrebno voditi za vse GERK-e, s katerimi so upravičenci vključeni v 
vsaj od enega podukrepa KOP. Evidence se vodijo za vsak GERK posebej in se med seboj razlikujejo 
glede na vrsto rabe GERK-a (njiva, travnik, sadovnjak,…). 

Kam in na kakšen način se vpisujejo delovna opravila? 

Obrazce za vodenje evidenc o delovnih opravilih so dostopni na spletni strani MKGP 
(http://www.mkgp.gov.si). Evidence se lahko zapisujejo tudi v koledar, zvezek ipd. Pomembno je, da se 
vpisujejo vsa delovna opravila, ki se izvajajo na posameznem GERK-u v določenem letu. Evidence 
morajo biti izpolnjene ažurno in sproti po vsakem opravljenem delu. 

Koliko časa hraniti evidence? 

Upravičenec, ki prejme plačilo iz naslova podukrepov KOP, je dolžan na kmetijskem gospodarstvu 
hraniti vse evidence (zasnova kolobarja, evidence o delovnih opravilih, gnojilni načrti, potrdila o 
izobraževanju…) ves čas trajanja obveznosti ter nato še štiri leta od dneva zadnje pridobitve plačil. 

Kje se lahko naučite pravilnega izpolnjevanja evidenc ali preverite pravilnost vpisa v evidence? 

Za podrobnejše informacije o načinu izpolnjevanja evidenc in dostopa do obrazcev smo upravičencem 
na voljo kmetijski svetovalci na KGZS – Zavod Maribor. 
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LABORATORIJ – KGZ  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, 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. 

 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. 

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. 
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PREDSTAVITEV INŠTITUTA KON-CERT MARIBOR 

 
Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor (Inštitut KON-CERT Maribor) je 
vodilni certifikacijski organ v Sloveniji na področju certificiranja integriranega in ekološkega načina 
kmetovanja.  
V letu 2013 beležimo 15 letnico delovanja, Inštitutu pa zaupa kontrolo okoli 5.400 strank  (80% 
vseh kmetijskih gospodarstev z integrirano in ekološko pridelavo oz. predelavo v Sloveniji). Do 
danes smo podelili preko 40.000 certifikatov.   
Z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imamo sklenjene pogodbe za: 

• certificiranje procesov integrirane pridelave grozdja, sadja, poljščin in zelenjave; 
• certificiranje procesov ekološke pridelave in predelave, obratov javne prehrane;  
• certificiranje proizvodov zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil  
(označba porekla, geografska označbo, zajamčena tradicionalna posebnost  
in označba višje kakovosti).  

 
Decembra 2007 smo s strani Slovenske akreditacije (SA), prejeli mednarodno akreditacijsko listino za 
certifikacijske organe (številka listine CP-007), ki potrjuje, da imamo vzpostavljen sistem kakovosti in ga 
vzdržujemo v skladu z zahtevami standarda za certifikacijske organe SIST EN 45011.                                                                            
Kot pooblaščen organ za kontrolo in certifikacijo ekološke pridelave in predelave ima Inštitut KON-CERT 
Maribor šifro SI-EKO-001. Šifra je vključena v znak “Bio Slovenija”, ki je zaščitni znak Inštituta in je 
registriran pri Uradu za intelektualno lastnino Republike Slovenije. 
Za Demeter International (Nemčija) opravljamo kontrolo biološko dinamičnega kmetijstva skladno s 
privatnim standardom DEMETER. Za Zvezo združenj ekoloških kmetov Slovenije BIODAR pa 
opravljamo kontrolo postopkov pridelave in predelave po njihovem standardu. 
S certifikacijskim organom LACON iz Nemčije smo pogodbeni partnerji in zanj opravljamo kontrolo 
pridelave po  privatnem standardu GLOBAL GAP in kontrolo kmetovanja brez GSO po avstrijskem 
kodeksu. 
 
 
LETOŠNJE NOVOSTI 
Pri našem Inštitutu lahko dobite tudi certifikat PEFC za trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Pridobljeni 
PEFC certifikat je potrdilo, da prihaja les iz gozdov, v katerih se izvaja trajnostno gospodarjenje na 
osnovi naslednjih principov: ne sekamo več lesa, kot je naravni prirast, po sekanju področje pogozdimo, 
varujemo pravice delavcev in pospešujemo lokalno zaposlovanje, gozdovi se vzdržujejo kot bivališča 
rastlin in živali, ščitimo proizvodno, ekološko in socialno funkcijo gozdov, vzdržujemo biološko 
raznovrsnost ekosistema in preverjamo poreklo lesnih surovin. 
Na osnovi zasebnega standarda Inštituta KON-CERT Maribor za kozmetične proizvode, čistila in 
dišavne snovi© lahko pridobite certifikat za bio kozmetiko, naravno kozmetiko, naravno kozmetiko z bio 
sestavinami, bio čistila in bio dišavne snovi.  
Če se odločite za ekološko gojenje okrasnih rastlin, lahko pridobite tudi certifikat za vse ekološke 
enoletne in večletne cvetoče in zelene rastline na prostem ali v lončkih, rezano cvetje, okrasne 
grmovnice in okrasno drevje. Certifikat vam podelimo na osnovi zasebnega standarda Inštituta KON-
CERT Maribor za ekološko gojenje okrasnih rastlin©. 
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SEZNAM PREDAVATELJEV: 
 
 

1. ALEKSIĆ Valentina univ.dipl.inž.kmet. 
Inštitut  KON-CERT, Maribor, 
strokovna sodelavka za projekte 

2. BEBER Matjaž univ.dipl.inž.kmet. 
KGZS – Zavod Maribor, Sadjarski 
center Maribor 

3. DONIK PURGAJ Biserka dipl.inž.kmet. 
KGZS – Zavod Maribor, Sadjarski 
center Maribor 

4. FRIŠKOVEC Breda dipl.inž.agr. 
KGZS – Zavod Maribor, KSS, 
svetovalka za KD in DD 

5. GREGORIČ Leonida univ.dipl.inž.kmet. 
KGZS – Zavod Maribor, vodja 
laboratorijev 

6. GUTMAN KOBAL Zlatka 
mag.,  
univ.dipl.inž.kmet. 

KGZS – Zavod Maribor, KSS, 
specialistka za sadjarstvo 

7. HAUPTMAN Simona univ.dipl.inž.kmet. 

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

8. HLEBIČ Stanislav kmet. tehnik 
KGZS – Zavod Maribor,  
Sadjarski center Maribor 

9. HOHLER Anton univ.dipl.inž.zoot. 
KGZS – Zavod Ptuj, KSS, 
specialist za prehrano živali 

10. JAMŠEK Andrej dipl.inž.kmet. 
KGZS – Zavod Maribor, KSS, 
specialist za ekonomiko 

11. KAC Branka univ.dipl.inž.agr. 
KGZS – Zavod Maribor, KSS, 
terenska svetovalka 

12. 
KLEMENČIČ 
KOSI 

Stanka 
mag., 
univ.dipl.ekon. 
 

KGZS – Zavod Maribor,  
Projektno in raziskovalno delo 

13. KLEMENČIČ Stane 
dr., mag., 
univ.dipl. inž. kmet. 

KGZS – Zavod Maribor, direktor, 
specialist za travništvo 

14. KLOPČIČ Marija 
dr., 
univ.dipl.inž.zoot. 

Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta v Ljubljani, 
Oddelek za zootehniko 

15. KOGAL Bojan 
 
dipl.inž.grad. 
 

KGZS – Zavod Maribor, 
svetovalec za gradnje 
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16. KOVAČEC Marija univ.dipl.inž.agr. 
KGZS – Zavod Maribor, KSS, 
svetovalka za KD in DD 

17. KOVAČIČ KOGAL Anita univ.dipl. pravnik 
KGZS – Zavod Maribor, 
namestnica direktorja,  
vodja skupnih služb 

18. KRESNIK Katarina univ.dipl.inž.kmet. 
KGZS – Zavod Maribor, KSS, 
terenska svetovalka-vodja 

19. LEVART Stane univ.dipl.inž.kmet. 
KGZS – Zavod Ptuj, KSS, 
specialist za higieno mleka in 
sirarstvo 

20. LEŠNIK ŠTUHEC Tanja dr. Provital d. o. o., Maribor 

21. MATKO Boštjan univ.dipl.inž.kmet. 
KGZS – Zavod Maribor,  
Oddelek za varstvo rastlin, 
specialist za varstvo rastlin 

22. MERC Irena univ.dipl.inž.agr. 
KGZS – Zavod Maribor, KSS, 
terenska svetovalka 

23. MEŠL Miro univ.dipl.inž.kmet. 

KGZS – Zavod Maribor,  
Oddelek za varstvo rastlin, 
specialist za opazovalno 
napovedovalno službo 

24. MIKLAVC Jože 
mag.,  
univ.dipl.inž.kmet. 

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

25. MIKLAVC Marjeta univ.dipl.inž.kmet. 
KGZS – Zavod Maribor, KSS, 
specialistka za varstvo rastlin 

26. GOMZI Martina dipl.inž.kmet. 
KGZS – Zavod Maribor, KSS, 
specialistka za ekološko 
kmetovanje 

27. PRIBOŽIČ Peter univ.dipl.inž.kmet. 
KGZS – Zavod Ptuj, vodja 
oddelka za kmetijsko svetovanje 

28. PUŠENJAK Miša univ.dipl.inž.kmet. 
KGZS – Zavod Maribor, KSS, 
specialistka za zelenjadarstvo 

29. RIHTER Ludvik dipl.inž.zoot. 
KGZS – Zavod Maribor, KSS, 
terenski svetovalec 

30. ROTVAJN Marika univ.dipl.inž.agr. 
KGZS – Zavod Maribor, KSS, 
terenska svetovalka 

31. SKAZA Daniel univ.dipl.inž.zoot. 
KGZS – Zavod Ptuj,  
vodja selekcije in kontrole 
proizvodnosti 
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32. SMOLINGER  Jože  
KGZS – Zavod Ptuj,  
selekcijska služba 

33. SORŠAK Andrej  univ.dipl.inž.kmet. 
KGZS – Zavod Maribor, KSS, 
specialist za sadjarstvo 

34. ŠKET Ivan univ.dipl.inž.kmet. 
KGZS – Zavod Maribor, KSS, 
terenski svetovalec 

35. ŠTABUC Roman  univ.dipl.inž.kmet. 
KGZS – Zavod Maribor, KSS, 
specialist za vinogradništvo 

36. ŠTABUC STARČEVIČ Dominika mag., dr.vet.med. 
Nacionalni veterinarski inštitut, 
enota Maribor - Ptuj 

37. TUMPEJ Igor univ.dipl.inž.kmet. 
KGZS – Zavod Ptuj, KSS, 
specialist za govedorejo 

38. VALDHUBER Janez mag. 
Univerza v Mariboru 
Fakulteta za kmetijstvo in 
biosistemske vede, Maribor 

39. VALENTAR Veronika univ.dipl.inž.gozd. 
KGZS – Zavod Maribor, 
specialistka za gozdarstvo 

40. VAUPOTIČ Tanja 
mag.,  
univ. dipl. inž. kmet. 

KGZS – Zavod Maribor, 
vodja STS Ivanjkovci 

 
41. 

VODOVNIK PLEVNIK Tadeja univ.dipl.inž.kmet. 
KGZS – Zavod Maribor, KSS, 
specialistka za vinarstvo in 
pridelavo sadjevca 

42. ZADRAVEC Draga univ.dipl.inž.kmet. 
KGZS – Zavod Maribor, KSS, 
specialistka za poljedelstvo 
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