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Življenje naše, bratje, je sejanje, 

pri'kterem se poleniti ne smemo, 
ker čas bliskovito hiti in vemo, 
da kdor je len ob setvi, malo žanje. 
    

     /Franc Svetličič/ 
 
 

UVODNE MISLI – »SETEV ZA DOBRO ŽETEV«  
 
 

Spoštovani kmetovalci! 
 
Pred vami je Urnik zimskih izobraževanj za izobraževalno sezono 2014/2015, ki ga prav vsako 
leto, posebej za vas pripravi kmetijska svetovalna služba pri Kmetijsko gozdarskem zavodu 
Maribor. 
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, ki v iztekajočem se letu praznuje 120 let svojega 
poslanstva,  je v okolju 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. 
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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. 
 
Teme izobraževanj so pripravljene na osnovi vaših potreb in pobud ter dogajanj v preteklem 
pridelovalnem letu. Poleg vsebin PRP 2015-2020, izobraževanj neposrednih plačil in zahtev 
KOPOP ukrepov, 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 in ekološkega kmetovanja, 
vas bomo obveščali naknadno. 
 
Še posebej vas vabimo, da se udeležite izobraževanj s področja vodenja knjigovodstva FADN 
na kmetiji, ob enem 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   
   
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@kmetijski-zavod.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 

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

02/228 49 35 
041 281 524 

zlatka.gutman-kobal@kmetijski-zavod.si 

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

02/228 49 25 
041 235 531 

andrej.jamsek@kmetijski-zavod.si 

JEVŠNIK Janja, univ. dipl. inž. zoot., 
specialistka za ekološko kmetovanje 
 

02/228 49 19 
040 757 764 

janja.jevsnik@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 Manca, univ. dipl. inž. agr., 
svetovalka za dopolnilne dejavnosti in 
kmečko družino 
 

02/228 49 46 
041 818 357 

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 

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 
041 817 359 

ludvik.rihter@kmetijski-zavod.si 

ROTVAJN Marika, 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 35 
041 279 072 

andrej.sorsak@kmetijski-zavod.si 
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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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PROGRAM STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA 

KMETOVALCEV ZA LETO 2014/15 

 

 

DECEMBER 2014 

 
VRSTA IZOBRAŽEVANJA 

 
PREDAVATELJ 

 
DATUM 

 
URA 

 
LOKACIJA 

 
PREDAVANJA 

EKOLOŠKO KMETOVANJE - 
UVODNO PREDAVANJE,  
I. del 
 
Predstavitev veljavne 
zakonodaje za področje 
ekološkega kmetovanja 
Postopki preusmeritve kmetije 
in preusmeritveni načrt 
 
Koraki do pridobitve 
ekološkega certifikata 
 
Tla in rodovitnost tal-temelj 
ekološkega kmetijstva 
Pravilna priprava komposta 
Uravnavanje zapleveljenosti 
na njivah 
 

 
 
 
 
Janja Jevšnik 
 
 
 
 
 
Inštitut KON-
CERT 
 
Miša Pušenjak 

Petek, 
19. december 

2014 

9.00 KGZS-Zavod 
Maribor, 
Vinarska ulica 
14, Maribor 
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JANUAR 2015 

 
VRSTA IZOBRAŽEVANJA 

 
PREDAVATELJ 

 
DATUM 

 
URA 

 
LOKACIJA 

 
PREDAVANJA 

Priprava kolobarja v novem 
programskem obdobju 
Pridelava manj razširjenih 
poljščin 
Integrirano varstvo poljščin 
 

Draga Zadravec 
Marjeta Miklavc 

Ponedeljek, 
12. januar 

2015 

9.00 KGZS-Zavod 
Maribor, 
Vinarska ulica 
14, Maribor 

Nova uredba o dopolnilnih 
dejavnostih na kmetiji 
Alergeni v prehrani 
 

Manca Kovačec Petek, 
16. januar 

2015 

9.00 KGZS-Zavod 
Maribor, 
Vinarska ulica 
14, Maribor 

Kaj lahko zelenjadarji pridobijo 
v novem programskem 
obdobju? 
 
Negativni vplivi prekomerne 
uporabe mineralnih, 
fertigacijskih gnojil ter 
vremena na količino in 
kvaliteto pridelka 
 

Miša Pušenjak Ponedeljek, 
19. januar 

2015 

9.00 KGZS-Zavod 
Maribor, 
Vinarska ulica 
14, Maribor 

Zimska rez vinske trte s 
poudarkom na ekonomičnost 
in povečano kakovost 
pridelave 
 

Roman Štabuc 
Simona 
Hauptman 

Petek, 
23. januar 

2015 

9.00 Vinogradništvo 
Ramšak, 
Počehova 35, 
Maribor 

Predstavitev priporočenih 
bikov za osemenjevanje pri 
lisasti in črno-beli pasmi za 
leto 2015 
 
Predstavitev bikov črno bele 
pasme 
 
Predstavitev bikov črno bele 
pasme 
 

Dani Skaza  
 
 
 
 
dr. Marija Klopčič 
 
 
Jože Smolinger 

Ponedeljek, 
26. januar 

2015 

 KGZS-Zavod 
Maribor, 
Vinarska ulica 
14, Maribor 
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EKOLOŠKO KMETOVANJE - 
UVODNO PREDAVANJE,  
II. del 
 
Osnove pravilnega kolobarja 
Oskrba travinja in gnojenje 
 
Prehrana živali v ekološkem  
Ekološko vinogradništvo-izziv 
za prihodnost 
Ekološko vino 
Ekološko sadjarstvo 
Varstvo rastlin pred škodljivimi 
organizmi v ekološki pridelavi 
 

 
 
 
 
 
Draga Zadravec 
dr. Stane 
Klemenčič 
Anton Hohler 
Roman Štabuc 
 
Tadeja V. Plevnik 
Andrej Soršak 
Marjeta Miklavc 

Torek, 
27. januar 

2015 

9.00 KGZS-Zavod 
Maribor, 
Vinarska ulica 
14, Maribor 
 

Navzkrižna skladnost Katarina Kresnik Sreda,  
28. januar 

2015 
 

9.00 KGZS-Zavod 
Maribor, 
Vinarska ulica 
14, Maribor; 

Predstavitev nove sheme 
neposrednih plačil in KOPOP 

Terenski 
svetovalci JSKS 

Četrtek, 
29. januar 

2015 

9.00 KGZS-Zavod 
Maribor, 
Vinarska ulica 
14, Maribor 

 
DELAVNICA ZA VINOGRADNIKE IN VINARJE 
Nega mladega vina z delovno 
pokušnjo 
Pogoji za prodajo vina 
 
Vzorce vin prinesite s seboj! 
 

Tadeja Vodovnik 
Plevnik 

Sreda, 
7. januar 

2015 

13.00 Turistična 
kmetija Slanič, 
Žikarce 37,  
2242 Zgornja 
Korena 

 
DELAVNICA ZA SADJARJE 
Zimska rez jablanovih 
nasadov in izvedba obnove 
sodobnega jablanovega 
nasada zadnje generacije 
 

mag. Zlatka 
Gutman Kobal 
Andrej Soršak 

Torek, 
13. januar 

2015 

10.00 Kmetijska 
zadruga Selnica 
ob Dravi 
(hladilnica 
sadja) 
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FEBRUAR 2015 

 
VRSTA IZOBRAŽEVANJA 

 
PREDAVATELJ 

 
DATUM 

 
URA 

 
LOKACIJA 

 
PREDAVANJA 

Integrirano varstvo vinske trte mag. Jože Miklavc 
Miro Mešl 
Boštjan Matko 
Marjeta Miklavc 

Ponedeljek, 
2. februar 

2015 

9.00 KGZS-Zavod 
Maribor, 
Vinarska ulica 
14, Maribor 

Integrirano varstvo jablan mag. Jože Miklavc 
Miro Mešl 
Boštjan Matko  
Marjeta Miklavc 

Torek, 
3. februar 

2015 

9.00 KGZS-Zavod 
Maribor, 
Vinarska ulica 
14, Maribor 

Novosti pri vodenju FADN 
knjigovodstva 
 
Udeležba za vse, ki  vodite FADN 
knjigovodstvo je OBVEZNA! 

Alenka Vidovič 
Manca Kovačec 
Irena Merc 
 

Sreda, 
4. februar 

2015 

9.00 KGZS-Zavod 
Maribor, 
Vinarska ulica 
14, Maribor 

Kdaj potrebujete energetsko 
izkaznico za stavbo? 
Kako privarčevati energijo 
doma? 

Veronika 
Valentar 
dr. Vlasta Krmelj 
Simona Tekavec 
Marko Rojs 
 

Sreda, 
4. februar 

2015 

17.00 KGZS-Zavod 
Maribor, 
Vinarska ulica 
14, Maribor 

Vpliv prehrane na plodnost 
krav 

Anton Hohler Četrtek, 
5. februar 

2015 
 

9.00 KGZS-Zavod 
Maribor, 
Vinarska ulica 
14, Maribor 

Tehnologija proizvodnje kisa in 
ogled dobrih praks 
 
 
V dopoldanskem času bo 
predavanje o tehnologiji 
proizvodnje kisa z ogledom 
kisarne na Biotehniški šoli 
Maribor. 
V popoldanskem času si bomo 
ogledali kisarno »Fischerauer« 
v Pischelsdorfu v Avstriji-
prevoz v lastni režiji. 
 

dr. Andrej 
Podjavoršek 
 
 
Tadeja Vodovnik 
Plevnik 

Petek, 
6. februar 

2015 

9.00 
 
 
 

13.00 

KGZS-Zavod 
Maribor, 
Vinarska ulica 
14, Maribor 
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Prijave zbiramo do srede,  
4. februarja 2015, na tel. št.: 02/228 
49 46 ali 041/818 357 (B. Friškovec) 
 
Vpliv prehrane na plodnost 
krav 

Anton Hohler Ponedeljek,  
9. februar 

2015 
 

10.00 Krajevna hiša 
na Zgornji Velki 

Skrb za travinje 
 

dr. Stane 
Klemenčič 

Torek, 
10. februar 

2015 
 

9.00 KGZS-Zavod 
Maribor, 
Vinarska ulica 
14, Maribor 

Vpliv prehrane na plodnost 
krav 
 
Predstavitev nove sheme 
neposrednih plačil in KOPOP 
 

Anton Hohler 
 
 
Katarina Kresnik 

Petek, 
13. februar 

2015 

10.00 Dom krajanov 
Kopivnik 
 

Pridelava korenovk in 
gomoljnic-najpogostejše 
težave in njihovo 
preprečevanje 
 

Miša Pušenjak Ponedeljek, 
16. februar 

2015 

9.00 KGZS-Zavod 
Maribor, 
Vinarska ulica 
14, Maribor 

Predstavitev nove sheme 
neposrednih plačil  in KOPOP 
 

Terenski 
svetovalci JSKS 

Torek, 
17. februar 

2015 

9.00 KGZS-Zavod 
Maribor, 
Vinarska ulica 
14, Maribor 

Pridelava semena za lastno 
uporabo 
 
Zakonodaja na področju 
pridelave semena  za prodajo 
 

Miša Pušenjak 
 
 
Janja Jevšnik 

Ponedeljek, 
23. februar 

2015 

9.00 KGZS-Zavod 
Maribor, 
Vinarska ulica 
14, Maribor 

Kmetijska in gozdarska vozila 
na cesti: 

• Novosti prometnih 
predpisov; 

• Poudarek na 
določbah, ki začnejo 
veljati 1.1.2015 in 
1.1.2016. 

Izvajanje storitev v kmetijski in 
gozdarski dejavnosti: 

mag. Marjan 
Dolenšek 

Torek, 
24. februar 

2015 

9.00 KGZS-Zavod 
Maribor, 
Vinarska ulica 
14, Maribor 
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• Statusna ureditev; 
• Davčna ureditev 

(izdaja računov, 
registracija,…). 

Statusna in davčna ureditev 
prodaje elektrike iz sončnih in  
vodnih virov. 
 
Lupinarji-tržno zanimiva 
dopolnilna dejavnost na kmetiji 

dr. Anita Solar Sreda, 
25. februar 

2015 

9.00 KGZS-Zavod 
Maribor, 
Vinarska ulica 
14, Maribor 

Prašičereja-gradnja hlevov in 
dobrobit živali 
 
Doseganje boljše plodnosti v 
rejah plemenskih svinj 
 

Peter Pribožič 
 
 
Darja Prevalnik 

Četrtek, 
26. februar 

2015 

9.00 KGZS-Zavod 
Maribor, 
Vinarska ulica 
14, Maribor 

 
DELAVNICA-PREDELAVA MESA 

Zorenje mesnih izdelkov in 
trendi v ponudbi 
Zakonodaja 
Ogled prostorov za predelavo 
mesa 
 
Prijave zbiramo do četrtka,  
12. februarja 2015, na tel. št.: 02/228 
49 46 ali 041/818 357 (B. Friškovec) 
Cena delavnice: 6 EUR/osebo 
 

Irena Kos 
Manca Kovačec 
 

Sreda, 
11. februar 

2015 

9.00 Kmetija Golob,  
Zlatoličje 123, 
2205 Starše 

 
DELAVNICA-PREDELAVA SADJA 
Kuhanje marmelad in džemov 
 
Prijave zbiramo do četrtka,  
5. februarja 2015, na tel. št.: 02/228 
49 46 ali 041/818 357 (B. Friškovec) 
Cena delavnice:  
17,00 EUR/osebo 
Delavnica bo izvedena, če bo 
prijavljenih najmanj 15 ljudi. 
 

Romana Železnik Ponedeljek, 
16. februar 

2015 

15.00 Kmetija Skok, 
Rošpoh 94, 
2351 Kamnica 

 
 

    



13 

 

 
DELAVNICA ZA VINOGRADNIKE, VINARJE 

Tehnološki ukrepi in izzivi pri 
različnih pridelavah grozdja in 
vina  
 
Možne tehnologije pridelave 
vina, glede na ciljan stil vina 
 
Vzorce različnih stilov vin prinesite s 
seboj! 
 

Roman Štabuc 
 
 
 
Tadeja Vodovnik 
Plevnik 

Četrtek, 
12. februar 

2015 

9.00 KGZS-Zavod 
Maribor, 
Vinarska ulica 
14, Maribor 
 

Harmonija vina in sirov 
 
Predstavitev Sirarne Čuš in  
vin Vinogradništva Mulec. 
 
Prijave zbiramo do torka,  
17. februarja 2015, na tel. št.: 
02/228 49 46 ali  041/818 357 (B. 
Friškovec) 
Cena pokušnje:  
7,00 EUR/osebo.  
Delavnica bo izvedena, če bo 
prijavljenih najmanj 15 ljudi. 
 

Tadeja Vodovnik 
Plevnik 
Stane Levart 
Simona 
Hauptman 
 

Četrtek, 
19. februar 

2015 

10.00 Vinogradništvo 
Mulec, 
Ročica 40, 
2222 Jakobski 
Dol 

Vino v sožitju s čokolado 
 
Predstavitev čokolad kmetije 
Greifoner in vin Vina 
Valdhuber 
 
Prijave zbiramo do četrtka,  
19. februarja 2015, na tel. št.:  
02/228 49 46 ali  041/818 357 (B. 
Friškovec) 
Cena pokušnje:  
7,00 EUR/osebo.  
Delavnica bo izvedena, če bo 
prijavljenih najmanj 15 ljudi. 
 

Tadeja Vodovnik 
Plevnik 
Simona 
Hauptman 
Manca Kovačec 
 

Torek,  
24. februar 

2015 

10.00 Izletniška 
kmetija 
Valdhuber, 
Svečina 19, 
2201 Zgornja 
Kungota 
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MAREC 2015 

 
VRSTA IZOBRAŽEVANJA 

 
PREDAVATELJ 

 
DATUM 

 
URA 

 
LOKACIJA 

 
PREDAVANJA 

Primeri dobrih praks visoko 
proizvodnega ekološkega 
kmetovanja v Sloveniji 
(predstavitev in razprava z gosti: veliki 
ekološki kmetovalci različnih 
usmeritev, in sicer eko poljedelstvo, 
živinoreja, proizvodnja olj; iz različnih 
predelov Slovenije (Kocjančič Marko-
Kočevska Reka, Šiftar Rok-Markovci, 
Pupis Miha-kmetija Trnulja, Ljubljana). 
 

Janja Jevšnik Ponedeljek, 
2. marec 

2015 

9.00 KGZS-Zavod 
Maribor, 
Vinarska ulica 
14, Maribor 

Visoke grede, gomile, 
spiralaste grede: pomen, 
oblikovanje, kdaj in kako? 
 

Miša Pušenjak Sreda, 
11. marec 

2015 

9.00 KGZS-Zavod 
Maribor, 
Vinarska ulica 
14, Maribor 
 

 
DELAVNICA –IZDELOVANJE VELIKONOČNIH ARANŽMAJEV 
Izdelava prazničnih 
velikonočnih dekoracij 
 
Prijave zbiramo do ponedeljka,  
9. marca 2015, na tel. št.:  
02/228 49 46 ali 041/818 357 (B. 
Friškovec) 
Cena delavnice:  
8,00 EUR/osebo,pri 15 udeležencih. 
 

Alenka Leber 
Vračko 

Ponedeljek, 
16. marec 

2015 

10.00 KGZS-Zavod 
Maribor, 
Vinarska ulica 
14, Maribor 

 
DELAVNICA-POLJEDELSTVO 
Gnojenje poljščin z dušikom in 
varstvo rastlin na 
vodovarstvenem območju – 
meritve dušika v tleh z RQ-
fleksom. 
 

Draga Zadravec 
Marjeta Miklavc 

Petek, 
20. marec 

2015 

10.00 Mariborski 
vodovod-pri 
črpališču vode v 
Bohovi 
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APRIL 2015 

 
VRSTA IZOBRAŽEVANJA 

 
PREDAVATELJ 

 
DATUM 

 
URA 

 
LOKACIJA 

 

EKSKURZIJA 
Ekskurzija v Avstrijo; primeri 
dobrih praks Avstrijske južno 
štajerske vinske ceste 
(ekskurzija je namenjena 
tržnim vinogradnikom in 
turističnim kmetijam, ter vsem, 
ki se bodo v bodoče ukvarjali 
s tem). 
 
Informacije in prijave do četrtka,  
2. aprila 2015 na tel. št.: 02/228 49 12 
(Simona Hauptman, Roman Štabuc) 
in na tel.: 02/228 49 53 (Tadeja 
Vodovnik Plevnik). 
Program strokovne ekskurzije bo 
objavljen na spletni strani zavoda. 
 
Stroške krije vsak sam! 

Simona 
Hauptman 
Tadeja Vodovnik 
Plevnik 
Roman Štabuc 

Četrtek, 
2. april 2015 

  

 
DELAVNICA ZA SADJARJE 
Delavnica ukrepov redčenja 
jablanovih nasadov 

mag. Zlatka 
Gutman Kobal 
Andrej Soršak 

Četrtek, 
16. april 

2015 
 

10.00 Kmetijska 
zadruga Selnica 
ob Dravi 
(hladilnica 
sadja) 

 

MAJ 2015 

 
VRSTA IZOBRAŽEVANJA 

 
PREDAVATELJ 

 
DATUM 

 
URA 

 
LOKACIJA 

 
MEDNARODNA ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA GREEN PARTNERSHIP 
Lokalno partnerstvo za zelena 
mesta in regije na območju 
Mediterana  

• Predstavitev 
izkušenj, ter 

Veronika 
Valentar 
 
Yavier Gomez, 
JTS-MED 

Sreda, 
20. maj 

2015 

9.00 Hotel Habakuk, 
Maribor 



16 

 

povezovanje lokalnih 
deležnikov za večjo 
energetsko 
učinkovitost v regiji 
Mediterana. 

PROGRAM, 
Francija 
 
Stavroula 
Tournaki, 
Tehnična 
univerza Kreta, 
Grčija 
 
Tiago Gaio, 
ARENATeja, 
Portugalska. 
 

 
DELAVNICA ZA POLJEDELCE 
Dognojevanje koruze z 
dušikom in varstvo rastlin 

Draga Zadravec 
Marjeta Miklavc 

Četrtek, 
21. maj 

2015 
 

10.00 KGZS-Zavod 
Maribor, 
Vinarska ulica 
14, Maribor 
 

 
DELAVNICA ZA VINOGRADNIKE IN VINARJE 
Ekološka delavnica: Pokušnja 
ekoloških vin 

Roman Štabuc  
Tadeja Vodovnik 
Plevnik 

Torek, 
26. maj 

2015 

10.00 Ekološka 
kmetija 
Šumenjak,  
Spodnje Hlapje 
23, 2222 
Jakobski Dol 
 

 

JUNIJ 2015 

 
VRSTA IZOBRAŽEVANJA 

 
PREDAVATELJ 

 
DATUM 

 
URA 

 
LOKACIJA 

 
DELAVNICA ZA POLJEDELCE 
Dan žit Draga Zadravec  

Marjeta Miklavc 
Torek, 

2. junij 2015 
 

10.00 Na posestvu 
Biotehniške 
šole Ptuj na 
Turnišču 
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DELAVNICA ZA SADJARJE IN VINOGRADNIKE 
Dan sadjarjev in vinogradnikov 
(delavnica in prikaz kmetijske 
mehanizacije)  

Organizatorji 
KGZS-Zavod 
Maribor, 
Biotehniška šola 
Maribor in 
sponzorji 

Petek, 
12. junij 

2015 

10.00 Nasadi  
Biotehniške 
šole Maribor 

 

JULIJ 2015 

 
VRSTA IZOBRAŽEVANJA 

 
PREDAVATELJ 

 
DATUM 

 
URA 

 
LOKACIJA 

 
EKSKURZIJA 
Sadjarska ekskurzija v severno 
Italijo. Ogled pridelave 
koščičastega sadja s 
poudarkom na breskvah, 
primernih za lokalno trženje 
(tudi šolsko shemo sadja) 
 

 13. – 17. julij 
2015-v 
omenjenem 
terminu, 
vendar le 
dva dni 

  

 

AVGUST 2015 

 
VRSTA IZOBRAŽEVANJA 

 
PREDAVATELJ 

 
DATUM 

 
URA 

 
LOKACIJA 

 
DELAVNICA ZA SADJARJE 
Kontrola zrelosti in kakovosti 
nove letine jabolk v Podravju 
in celjski regiji 

Organizatorji 
KGZS-Zavod 
Maribor, sadjarji 
in Sadjarski 
center Maribor  
 

Torek, 
11. avgust 

2015 

10.00 Kmetijska 
zadruga Selnica 
ob Dravi 
(hladilnica 
sadja) 

 
DELAVNICA ZA VINOGRADNIKE 
Ogled baznih matičnih 
nasadov (matičnjak, trsnica in 
matični nasad) 

mag. Tanja 
Vaupotič 

Sreda, 
19. avgust 

2015 

10.00 Selekcijsko 
trsničarsko 
središče 
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Informacije in prijave do torka,  
18.8.2015, na tel. št.:02/228 49 12 
Roman Štabuc, Simona Hauptman. 
V primeru slabega vremena se termin 
delavnice prestavi. 
Odhod izpred KGZS-Zavoda Maribor 
ob 8.45 uri. 
 

Ivanjkovci 

Avgust, september, oktober 2015: Kontrola zrelosti in kakovosti jabolk za tržne pridelovalce 
jabolk Podravja in celjske regije. Po dogovoru in načrtu sadjarjev skupaj z JSKS in Sadjarskim 
centrom Maribor. Lokacija Gačnik. 

   
DATUM 

 
URA 

 
LOKACIJA 

 
REGIJSKO TEKMOVANJE ORAČEV PODRAVJA 
Demonstracija kmetijske 
mehanizacije 

Organizator 
KGZS-Zavod 
Maribor  
(dr.Stane 
Klemenčič) 

Petek, 
14. avgust 

2015 

 Lokacija: 
Kidričevo (točna 
ura in lokacija 
bosta javljeni 
naknadno). 

 

SEPTEMBER 2015 

 
VRSTA IZOBRAŽEVANJA 

 
PREDAVATELJ 

 
DATUM 

 
URA 

 
LOKACIJA 

 
PREDAVANJE 
Letina 2015-smernice in 
posebnosti kletarjenja 

Tadeja Vodovnik 
Plevnik 

september 
2015 

10.00 KGZS-Zavod 
Maribor, 
Vinarska ulica 
14, Maribor 

 
DELAVNICA ZA POLJEDELCE 
Dan koruze na Ptuju  Draga Zadravec  

Marjeta Miklavc 
Torek, 

22. september 
2015 

 

10.00 Na posestvu 
Biotehniške 
šole Ptuj na 
Turnišču  

Dan koruze v Slovenski Bistrici  Draga Zadravec  
Marjeta Miklavc 

Torek, 
29. september 

2015 

10.00 Na kmetiji 
Zafošnik 
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Viktorja, 
Spodnja Nova 
vas, Slovenska 
Bistrica 

 

DECEMBER 2015 

 
VRSTA IZOBRAŽEVANJA 

 
PREDAVATELJ 

 
DATUM 

 
URA 

 
LOKACIJA 

 
PREDAVANJE 
3. Zelenjadarski posvet Organizatorji 

KGZS-Zavod 
Maribor 

Sreda, 
2. december 

2015 
 

8.00 Univerza v 
Mariboru, Fakulteta 
za kmetijstvo in 
biosistemske vede,  
Pivola 10, Hoče,  
grad Hompoš,  
predavalnica 
»Avditorium 
magnum« 

8. Vinogradniški posvet  Organizatorji 
KGZS-Zavod 
Maribor  

Četrtek, 
3. december 

2015 

8.00 Univerza v 
Mariboru, Fakulteta 
za kmetijstvo in 
biosistemske vede,  
Pivola 10, Hoče,  
grad Hompoš,  
predavalnica 
»Avditorium 
magnum« 

11. Lombergarjev sadjarski 
posvet  

Organizatorji 
KGZS-Zavod 
Maribor- sadjarji 
z varstveniki in 
Sadjarski center 
Maribor  

Petek, 
4. december 

2015 

8.00 Univerza v 
Mariboru, Fakulteta 
za kmetijstvo in 
biosistemske vede,  
Pivola 10, Hoče,  
grad Hompoš,  
predavalnica 
»Avditorium 
magnum« 
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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  
N 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 
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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 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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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;  

                                          Manci KOVAČEC, tel. 02-228 49 46; 041-818 358. 
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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;  

Manci KOVAČEC, tel. 02-228 49 46; 041 818 358. 
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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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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, 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. 
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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,… 

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: 

    

DOLENŠEK Marjan mag. 
KGZS – Zavod Ljubljana, svetovalec 
za kmetijsko tehniko 

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

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

KGZS – Zavod Maribor, JSKS, 
specialistka za sadjarstvo 

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 

JEVŠEK Janja univ.dipl.inž.zoot. 
KGZS – Zavod Maribor, JSKS, 
specialistka za ekološko kmetovanje 

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

KLEMENČIČ 
KOSI 

Stanka 
mag., 
univ.dipl.ekon. 
 

KGZS – Zavod Maribor,  
Projektno in raziskovalno delo 

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

KGZS – Zavod Maribor, direktor, 
specialist za travništvo 

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

Univerza v Ljubljani  
Biotehniška fakulteta v Ljubljani, 
Oddelek za zootehniko 
 

KOS Irena 
 
univ. dipl. inž. živil. tehnol. 
 

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

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 

KRMELJ Vlasta dr. 
Energap Maribor, 
direktorica 

LEBER VRAČKO Alenka 
kmet. tehnik 
kmetovalka 

Kmetija Leber-Vračko, 
Jedlovnik 28, Zgornja Kungota 

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 
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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 opazovalno napovedovalno službo 

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

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

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

PODJAVORŠEK Andrej dr. Biotehniška šola Maribor 

PREVALNIK Darja univ.dipl.inž.kmet. 
Selekcija prašičev pri  
KGZS-Zavodu Ptuj 

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 

ROJS Marko dipl. inž. 
Energap Maribor, 
strokovni delavec 

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

SOLAR Anita dr. 
Univerza v Ljubljani, 
Izpostava Biotehniške fakultete, 
Vinarska ulica 14, Maribor 

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 
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 
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TEKAVEC Simona dipl. pravnik 
Energap Maribor, 
strokovna delavka 

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

VAUPOTIČ  Tanja mag. 
KGZS – Zavod Maribor,  
vodja STS Ivanjkovci 

VIDOVIČ  Alenka  
KGZS-Zavod Ptuj, 
vodja FADN pisarne 

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 

ŽELEZNIK Romana učiteljica praktičnega pouka 
Srednja šola za gostinstvo in turizem  
Maribor 
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PROGRAM STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA KMETOVALCEV ZA LETO 2014/15 

Naslov: URNIK ZIMSKIH IZOBRAŽEVANJ 2014/15 

Zastopa: direktor, dr. Stane KLEMENČIČ 

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: Grafiti studio d.o.o. 

Naklada: 2400 izvodov 

Leto izdaje: december 2014 
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