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Kdor še nikoli ni naredil napake, še nikoli ni poskusil česa novega.
/Albert Einstein/
UVODNE MISLI –
»IZZIVI SODOBNEGA KMETIJSTVA, PRILAGAJANJE, NOVE TEHNOLOGIJE«
Spoštovani kmetovalci!
Pred vami je knjižica - Urnik zimskih izobraževanj za izobraževalno sezono 2018, ki ga prav vsako leto,
posebej za vas pripravi kmetijska svetovalna služba pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor. Gre
izključno za strokovne vsebine, ki so posledica potreb ter vaših pobud. O vsebinah, ki so vaša obveza,
kot posledica vključitve v katerega izmed KOPOP operacij, vključenosti v ukrep Dobrobit živali ali
vključitev v Ekološko kmetovanje, vas bomo obveščali v skladu z javnimi naročili naknadno, po pošti.
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, vode, tal in podnebja, posodobitve ter investicijska vlaganja, razvijanje dopolnilnih
dejavnosti, administrativni postopki in zakonske ovire, zagotavljanje dodane vrednosti in zagotavljanje
novih delovnih mest na kmetijah, zahteva od vas spoštovani kmetovalci, vedno več strokovnega znanja
in inovativnih pristopov, ki so nujno potrebni pri realizaciji vaših zastavljenih ciljev.
Prepričani smo, da bo prav vsak izmed vas v tem izredno širokem naboru izobraževanj, našel ustrezno
vsebino in nadgradil svoje dosedanje znanje. V urniku lahko izbirate med predavanji, ki se bodo odvijala
na sedežu zavoda kot tudi predavanji, ki bodo organizirana na kateri izmed vaših kmetij.
V prvem delu urnika je nabor predavanj, ki jih svetovalna služba izvaja v okviru javnega programa in so
za vas brezplačna, poleg tega pa organiziramo oglede dobrih praks, praktične delavnice in tečaje, pri
katerih bo potrebna kotizacija za kritje nastalih materialnih stroškov.
V drugem delu urnika vas želimo informirati o možnostih opravljanja raznih tečajev, NPK-jev,
računovodskih storitev in laboratorijskih meritvah, kot so analize zemlje, vina in ostalih pijač, prav tako
pa vas opozarjamo na pomembne roke, ki jih ne smete spregledati.
Oblik izobraževanj, svetovanj in informiranj bo veliko, v letu 2018 bomo dali še večji poudarek
izobraževanju v skupinah in izobraževanju v obliki KROŽKOV. Želimo, da bi tovrstna oblika
izobraževanj postala sprejemljiva oblika izmenjave strokovnih izkušenj, posebej za mlade prevzemnike
in mlajše kmetovalce. Vabljeni k sodelovanju!
Oblik izobraževanj in informiranj je veliko, poleg izobraževanj v skupinah, strokovnega dela s panožnimi
krožki in društvi, pa ostaja na prvem mestu še vedno osebni stik - osebno svetovanje na kmetiji ali v
pisarni. Zagotavljamo vam, da se bomo odzvali vašim potrebam in poskušali najti za vas ugodno rešitev.
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.
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O strokovnem delu in aktivnostih vas sproti obveščamo na spletni strani, zato vas vljudno vabimo, da
postane obisk naše spletne strani (http://www.kmetijski-zavod.si) in tudi facebooka, stalnica v vašem
delovnem procesu.
Prisrčno vabljeni, veselimo se srečanj z vami.
Vodja kmetijske svetovalne službe s sodelavci:
Simona Hauptman

Foto: Matej Lozar, »Srce med vinogradi«, Špičnik
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Krožek zimske rezi v gostem nasadu jablan
/ mag. Zlatka Gutman KOBAL, Andrej SORŠAK

DATUM IN URA
4. januar, 10.00

LOKACIJA
nasad BTŠ Maribor

Prilagajanje podnebnim spremembam,
tehnološki ukrepi in izzivi pri različnih
pridelavah grozdja

5. januar, 9.00

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

Izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti na
kmetijskem gospodarstvu / Katarina KRESNIK

8. januar, 9.00

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

Nega vina z delovno pokušnjo
(s seboj prinesite vzorce vina) / Tadeja VODOVNIK

8. januar, 12.00

Izletniška kmetija
SLANIČ, Žikarce
37, Zg. Korena

Aktualno varstvo pečkarjev
/ mag. Jože MIKLAVC, mag. Boštjan MATKO, Miro

10. januar, 9.00

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

Aktualno varstvo vinske trte
/ mag. Jože MIKLAVC, mag. Boštjan MATKO, Miro

11. januar, 9.00

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

Predstavitev priporočenih bikov za
osemenjevanje pri lisasti in črno beli pasmi za
leto 2018 / dr. Marija KLOPČIČ, Jože SMOLINGER,

12. januar, 10.00

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

Kletarska evidenca in najpogostejše napake
pri prometu z vinom
Nega vina z delovno pokušnjo

JANUAR

(s seboj prinesite vzorce vina)
/ Roman ŠTABUC, Tadeja VODOVNIK PLEVNIK

PLEVNIK

MEŠL, Marjeta MIKLAVC

MEŠL, Marjeta MIKLAVC

Daniel SKAZA
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Zahteve sodobnega trženja, pogoji za
registracijo dejavnosti in tržna kakovost vina
/ Simona HAUPTMAN, Marija KOVAČEC,

DATUM IN URA
16. januar, 9.30

LOKACIJA
Vinogradniška
kmetija Matjaža
RAMŠAK-a,
Počehova 35,
Maribor

19. januar, 9.00

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

Varstvo kapusnic pred boleznimi in škodljivci
/ Miša PUŠENJAK, Marjeta MIKLAVC

22. januar, 9.00

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

Možnosti uporabe enoloških sredstev za
ohranitev kakovosti in stabilnosti vina

24. januar, 9.00

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

Tadeja VODOVNIK PLEVNIK

Novosti pri rezi vinske trte (poudarek na
zmanjšanju nevarnosti nastanka škod po
pozebi,…) / Roman ŠTABUC
(priporočamo tržnim vinogradnikom)

Vpliv apnenja, gnojenja in drugih
agrotehničnih ukrepov na kakovost in varnost
pridelkov poljščin / Draga ZADRAVEC

JANUAR

Pridelava in predelava oljnic (oljne buče, oljna
ogrščica, konoplja, soja, sončnice)
/ Draga ZADRAVEC
Integrirano varstvo poljščin (žita, koruza, oljne
buče, oljna ogrščica, soja) / Marjeta MIKLAVC

Po predavanju bo v sodelovanju s podjetji Jurana d.o.o.
in Enologija d.o.o. potekala delavnica pokušnje vin z
dodatki različnih taninov in manoproteinov ter sredstev
za bistrenje in lepšanje vina.
S seboj prinesite vzorce različnih vin.
/ Tadeja VODOVNIK PLEVNIK, Iztok GRUNTAR, Miha
TRAMŠEK
Zaradi lažje izvedbe delavnice je potrebna prijava do
ponedeljka, 22. januarja 2018 na tel.: 02 228 49 12 ali
051 337 092.
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JANUAR

MESEC

FEBRUAR

MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Kako pridelati kakovostno travno in koruzno
silažo?

DATUM IN URA
26. januar, 10.00

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

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Sodobna mehanizacija na travinju in v
poljedelstvu med željami in možnostmi
/ dr. Stane KLEMENČIČ, mag. Marjan DOLENŠEK

DATUM IN URA
1. februar, 9.00

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

Knjigovodstvo FADN – pomen, kdaj in zakaj?
/ Renata JESIH

6. februar, 9.00

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

Predstavitev ukrepov kmetijske politike v letu
2018 / Katarina KRESNIK

9. februar, 9.00

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

Predstavitev ukrepov kmetijske politike v letu
2018 / Katarina KRESNIK

14. februar, 9.00

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

Preventivni ukrepi v rejah prežvekovalcev –
prva obramba pred boleznimi
/ dr. Dominika ŠTABUC STARČEVIČ

15. februar, 10.00 KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica I

Apnenje in gnojenje travnikov
Invazivni pleveli na travinju / Draga ZADRAVEC

16. februar, 10.00 Okrepčevalnica
Pajtler, Šober 2,
Bresternica

Specialna mehanizacija v zelenjadarstvu, s
poudarkom na uporabi mehanizacije v
rastlinjaku / mag. Marjan DOLENŠEK

19. februar, 10.00 KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica I

Prireja govejega mesa na travnatem svetu je
lahko ekonomsko zanimivo
/ mag. Anton HOHLER
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FEBRUAR

MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti na
kmetijskem gospodarstvu / Katarina KRESNIK

DATUM IN URA
20. februar, 9.00

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

Skupinska reja plemenskih svinj
/ Peter PRIBOŽIČ
Sinhronizacija odstavitev
/ mag. Darja PREVALNIK
Spremljanje produktivnosti svinj
/ mag. Darja PREVALNIK

22. februar, 10.00 KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica I

Delavnica s predavanjem:

Selekcija v prihodnosti;

Degustacija vin slovenskih klonov;

Rez vinske trte.
/ mag. Tanja VAUPOTIČ, Radojko PELENGIĆ, Tadeja

22. februar, 9.30

Dom kulture
Ivanjkovci

VODOVNIK PLEVNIK, Roman ŠTABUC

Prehrana domačih živali za povečanje
kakovosti živalskih proizvodov /

26. februar, 10.00

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

Predstavitev ukrepov kmetijske politike v letu
2018 / Katarina KRESNIK

27. februar, 9.00

KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14

Uvajanje tehnoloških novosti v tržno
pridelavo jabolk – prednosti in slabosti
/ mag. Zlatka GUTMAN KOBAL, Andrej SORŠAK

28. februar, 10.00

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

dr. Tamara KOROŠEC
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Krožek zimske rezi v travniškem nasadu
/ mag. Zlatka GUTMAN KOBAL, Andrej SORŠAK
Tečaj predelave mleka / Stane LEVART

MAREC

Zaradi lažje izvedbe tečaja je potrebna prijava do srede,
28. februarja 2018 na tel.: 02 228 49 46 ali 041 818 358

DATUM IN URA
2. marec, 10.00

objavljena na naši
spletni strani

LOKACIJA
kmetija Jožeta
FERLINCA,
Fala 40, Fala
objavljena na naši
spletni strani

Pridelava zelišč v zelenjadarskem kolobarju
/ Miša PUŠENJAK

5. marec, 9.00

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

Biološko dinamično kmetovanje, predstavitev
primerov dobrih praks iz tujine / Vesna ČUČEK

6. marec, 9.00

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

Orehi, lešniki in kostanji, vse bolj priljubljene
sadne vrste / dr. Anita SOLAR

7. marec,9.00

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

Gradnja govejih hlevov – ogled dobrih praks
/ Bojan KOGAL

13. marec,9.00

zbirališče KGZSZavod Maribor,
Vinarska ul. 14
(lasten prevoz)

Krožek - zorenje mesa v teoriji in praksi
(z degustacijo)

13. marec, 10.00

izletniška ekološka
kmetija Uranjek Pri Baronu,
Planica 6, Fram

23. marec, 10.00

Mariborski
vodovod pri
črpališču v Bohovi

Želite dvigniti gurmansko izkušnjo svojih
kupcev na višjo raven?
/ Tomaž MOČNIK s sodelavci
Svetovni dan voda v Bohovi: gnojenje
poljščin z dušikom in varstvo rastlin na
vodovarstvenem območju, meritve dušika v
tleh / Draga ZADRAVEC, Marjeta MIKLAVC
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MAREC

MESEC

APRIL

MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Delavnica o žganjekuhi sadja
/ ŠABANOVIĆ Esad, Andrej SORŠAK
Prijave zbiramo v sadjarski pisarni do 10. marca 2018,
tel. 02 228 49 17.

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Poljedelski krožek-delavnica: Spomladanska
oskrba žit / Draga ZADRAVEC, Marjeta MIKLAVC

DATUM IN URA, LOKACIJA
5. april, 10.00
pri Kmetijski
zadrugi v
Jakobskem Dolu

Poljedelski krožek-delavnica: Spomladanska
oskrba žit / Draga ZADRAVEC, Marjeta MIKLAVC

6. april, 10.00

Izvedba hitrih rastlinskih testov za žita,
svetovanje pri dognojevanju žit z dušikom ter
varstvo žit / Draga ZADRAVEC, Marjeta MIKLAVC
Krožek redčenja cvetov in plodičev jablan
/ mag. Zlatka GUTMAN KOBAL, Andrej SORŠAK

MAJ

MESEC

DATUM IN URA, LOKACIJA
objavljena na naši
objavljena na naši
spletni strani
spletni strani

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Dognojevanje okopavin z dušikom na podlagi
hitrih talnih testov in varstvo poljščin
(prinesite ohlajene vzorce tal)
/ Draga ZADRAVEC, Marjeta MIKLAVC
Ekološka pridelava grozdja in vina (vzorce
ekološkega vina prinesite s seboj)
/ Roman ŠTABUC, Marjeta MIKLAVC, Tadeja
VODOVNIK PLEVNIK, Tamara KOROŠEC

objavljena na naši
spletni strani
16. april, 9.00

DATUM IN URA
objavljena na naši
spletni strani

29. maj, 9.00

deponija v Račah v
smeri avtoceste
objavljene na naši
spletni strani
nasad BTŠ Maribor

LOKACIJA
objavljene na naši
spletni strani

ekološka kmetija
Mitje Lo Duca,
Svečina 22,
Zg. Kungota,
ogled bližnjega
ekološkega
vinograda v Avstriji
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Dan žit 2018 – ogled sortnega poskusa
pšenice / Draga ZADRAVEC, Marjeta MIKLAVC

DATUM IN URA
1. junij, 9.30

LOKACIJA
BTŠ Ptuj,
posestvo Turnišče

Ogled sortnega poskusa ječmena na območju
Cerkvenjaka, pridelovalec Tadej ROJS
/ Draga ZADRAVEC, Marjeta MIKLAVC

6. junij, 9.30

pri turistični kmetiji
FIRBAS,
Cogetinci 60,
Cerkvenjak

Dan sadjarjev in vinogradnikov
/ mag. Zlatka GUTMAN KOBAL, Andrej SORŠAK,

8. junij, 9.00

nasad BTŠ Maribor

Delavnica pridelave jagodičastega sadja
/ mag. Zlatka Gutman KOBAL, Andrej SORŠAK

15. junij, 9.00

kmetija Ane
GRIČNIK, Planina
na Pohorju 36,
Zreče

16. junij, 9.00

KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica I,
ogled na terenu z
lastnim prevozom

JUNIJ

Simona HAUPTMAN, Roman ŠTABUC v soorganizaciji
z BTŠ Maribor

Prijave zbiramo v sadjarski pisarni do 10. junija 2018,
tel. 02 228 49 17.

Zelenjadarski krožek na terenu s pregledom
škodljivcev in bolezni vrtnin
/ Miša PUŠENJAK, Marjeta MIKLAVC
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Krožek: Spoznajmo invazivne rastline in
možnosti zatiranja
/ Draga ZADRAVEC, Marjeta MIKLAVC, dr. Tamara

DATUM IN URA
20. julij, 9.00

LOKACIJA
KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica I,
ogled na terenu z
lastnim prevozom

Poljedelski krožek - delavnica: Ukrepi na
strnišču, apnenje, zatiranje plevelov, koruzni
hrošč, koruzna vešča
/ Draga ZADRAVEC, Marjeta MIKLAVC

26. julij, 9.00

KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica I,
ogled na terenu z
lastnim prevozom

JULIJ

KOROŠEC

AVGUST

MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Krožek kontrole kakovosti in zrelosti jabolk
/ mag. Zlatka GUTMAN KOBAL, Andrej SORŠAK

DATUM IN URA
LOKACIJA
17. avgust, 9.00 sadjarska kmetija
Vinka MEDVEDA,
Žikarce 74 in
kmetija Franca
KRAJNCA, Zimica
89, Zg. Korena

Delavnica s predavanjem:

Ogled baznih matičnih nasadov
(matičnjak, trsnica in matični nasad);

23. avgust, 9.00

Selekcijsko
trsničarsko središče
Ivanjkovci

objavljena na naši
spletni strani

objavljena na naši
spletni strani



Vodena degustacija vin
(mikrovinifikacija STS in KIS).

/ mag. Tanja VAUPOTIČ, Radojko PELENGIĆ, Tadeja
VODOVNIK PLEVNIK, Roman ŠTABUC

Regijsko tekmovanje oračev
/ dr. Stane KLEMENČIČ
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SEPTEMBER

MESEC

OKTOBER

MESEC

DATUM IN URA
objavljena na naši
spletni strani

LOKACIJA
Rošnja,
Slovenska Bistrica,

Letina 2018 – tehnologije pridelave različnih
stilov vin / Tadeja VODOVNIK PLEVNIK

objavljena na naši
spletni strani

objavljena na naši
spletni strani
KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica I

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Delavnica predelave eko sadja s poudarkom
na jabolkah / mag. Zlatka GUTMAN KOBAL, Andrej
SORŠAK, Tadeja VODOVNIK PLEVNIK

DATUM IN URA
LOKACIJA
26. oktober,9.00 sadjarska kmetija
Jožeta FERLINCA,
Fala 40, Fala

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Razstava in degustacija jabolk

DATUM IN URA
20.novem.,9.00

LOKACIJA
Sadjarski center
Maribor, Gačnik 77,
Pesnica pri
Mariboru

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Nega mladega vina z delovno pokušnjo
(s seboj prinesite vzorce vin)

DATUM IN URA
objavljena na naši
spletni strani

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

NOVEMBER

MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Dan koruze 2018
/ Draga ZADRAVEC, Marjeta MIKLAVC

DECEMBER

MESEC

Kletarska evidenca in najpogostejše napake
pri prometu z vinom / Tadeja VODOVNIK PLEVNIK
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OGLED DOBRIH PRAKS ZA MLADE
Za mlade na kmetijah (do 40 let) organiziramo ogled dobrih praks – ogled hleva za krave molznice,
predelavo mleka, predelavo sadja in vinogradništvo s turistično dejavnostjo.
Ogled bo izveden na gregorjevo,12. marca 2018.
Prijave zbiramo do 28. februarja 2018, na telefonski številki 02 228 49 46 ali 041 818 358.
Dodatne informacije bodo objavljene na naši spletni strani.

POHOD ZA KMEČKE ŽENE
Ob dnevu žena, 8. marca 2018 organiziramo pohod po svečinskih goricah, ki je namenjen vsem tistim
ženam, ki si želite druženja med ženskami vseh društev na območju KGZS- Zavoda Maribor.
Prijave zbiramo do 26. januarja 2018, na telefonski številki 02 228 49 46, ali 041 818 358.
Dodatne informacije bodo objavljene na naši spletni strani.

52. VINSKI LETNIK VINORODNE DEŽELE PODRAVJE
Tradicionalna prireditev prerez vinskega letnika se bo odvijala 16. maja 2018 na KGZS-Zavod-u
Maribor, pod imenom »Vinski letnik 2017«, na katerega bodo k sodelovanju povabljeni vinarji iz celotne
vinorodne dežele Podravje.
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POMEMBNA OBVESTILA

Pavšalno nadomestilo DDV

Rok za oddajo vloge do konca januarja 2018, za
preteklo leto na FURS.

Zbirne vloge za leto 2018

Predviden rok za oddajo vloge je od 26. 02. 2018
do 06. 05. 2018 ( po tem datumu bo možen vnos
še do konca maja z vsakodnevnimi odbitki).

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

Rok za oddajo vlog je do 05. 02. tekočega leta za
vlaganja v preteklem letu, na FURS.

Trošarina TRO-A

Rok za oddajo vloge je do 30. 06. tekočega leta
za preteklo leto in možnost elektronskega
vlaganja zahtevkov.

Regijsko tekmovanje oračev

Izvedeno bo predvidoma v sredini avgusta 2018,
lokacija in datum bosta objavljena na naši spletni
strani.

52. Vinski letnik vinorodne dežele Podravje

16. 05. 2018 na KGZS-ZAVOD-u MARIBOR, pod
imenom »Vinski letnik 2017«, na katerega bodo k
sodelovanju povabljeni vinarji iz celotne
vinorodne dežele Podravje.

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






pridelovalec, ki obdeluje več kot 10 arov vinograda, mora vsako leto, najpozneje do 20.
novembra tekočega leta prijaviti celoten pridelek grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov,
vključno s pridelkom, namenjenim lastni porabi;
prijava pridelka grozdja, mošta, vina in izvedenih enoloških postopkov na pridelku se
praviloma opravi istočasno;
pridelovalec, ki ne prodaja grozdja, mošta, oz. vina z oznako sorte vinske trte, tega pridelka
ne rabi prijaviti ločeno po posameznih sortah;
pridelovalec, ki je vpisan v register in prijavlja pridelek mora do 7. septembra prijaviti
zaloge vina na dan 31. julij v letu prijave.
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PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADOV
SAJENJE VINSKE TRTE – OBVEZNA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA ZASADITEV IN MOŽNOST
UVELJAVLJANJA PODPORE
1)

DOVOLJENJE ZA ZASADITEV VINSKE TRTE

V skladu z veljavno EU zakonodajo in Uredbo o sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte je potrebno
za sajenje vinogradov predhodno pridobiti dovoljenje za zasaditev vinske trte. Izjema so le tisti vinogradi,
ki so manjši od 0,1 ha in so namenjeni izključno za pridelavo vina, namenjenega porabi v vinogradnikovi
družini.
Vlogo za pridobitev dovoljenja za zasaditev vinske trte se vloži na upravno enoto, kjer je pridelovalec
vpisan v register pridelovalcev grozdja in vina, do 30. junija pred vinskim letom, v katerem se bo izvedlo
sajenje novega vinograda (npr. za sajenje jeseni 2017 ali spomladi 2018 je treba vlogo vložiti do 30. 6.
2017). Vloge za pridobitev dovoljenja za zasaditev vinske trte na podlagi predhodne krčitve vinograda,
pa se lahko vloži kadarkoli pred začetkom sajenja vinograda.
V vlogi se navede podatke o velikosti in lokaciji površine ter o vinski trti, ki se bo zasadila, in pa podatke
o vinogradu v krčitvi, če se bo predhodno izvedla krčitev obstoječega vinograda. Podatek o lokaciji je
grafični prikaz zemljišča, ki se vriše na upravni enoti.
Na podlagi vloge za izdajo dovoljenja upravna enota izda:
Dovoljenje za ponovno zasaditev vinske trte (za površino, ki je enaka površini vinograda, ki
se krči) in/ali
Dovoljenje za novo zasaditev vinske trte (za novo površino, na kateri se sadi nov vinograd
oz. se širi obstoječi vinograd).
2)

PODPORE ZA SAJENJE VINSKE TRTE

2.1.) Za zasaditev vinske trte, ki se izvaja na podlagi dovoljenja za ponovno zasaditev vinske trte, je
možno uveljavljati PODPORO ZA PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADOV.
Ta vključuje:
zamenjavo sort, spremembo lokacije vinograda ali izboljšavo tehnologije, pri čemer mora biti
pri nadomestitvi obstoječega vinograda ta starejši od 10 let, mlajši pa le, če je bil uničen
zaradi naravne nesreče ali posledic izrednih vremenskih pojavov, ali
zamenjavo sort s precepljanjem v vinogradu, ki ni mlajši kot 5 let ali starejši kot 15 let.
Podporo lahko uveljavljajo pridelovalci, ki:
prestrukturirajo najmanj 0,1 ha strnjene površine,
obdelujejo skupaj s površino, ki je predmet prestrukturiranja, najmanj 0,85 ha vinogradov
oziroma 0,6 ha vinogradov na območju vinorodnih okolišev Kras, Dolenjska, Bela krajina in
Prekmurje ter vinorodnega podokoliša Haloze,
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-

imajo za to prestrukturiranje izdano dovoljenje za ponovno zasaditev vinske trte1 s strani
upravne enote (razen v primeru zamenjave sort s precepljenjem).

Vlogo za podporo se vloži na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana, med 1. aprilom in 15. junijem pred letom, v katerem se bo izvedlo prestrukturiranje (kar
pomeni, da je potrebno za prestrukturiranje, ki se bo izvedlo jeseni tekočega leta ali spomladi
naslednjega leta, vlogo vložiti do 15. junija 2018), pri tem je pomembno, da ima pridelovalec že pred
oddajo vloge izdano dovoljenje za zasaditev te površine.
POMEMBNO: Po oddaji vloge za podporo opravi Agencija ogled in izmero vinograda, ki se ga
namerava izkrčiti zaradi prestrukturiranja. Izkrčitev vinograda se lahko izvede šele po opravljenem
ogledu vinograda s strani Agencije. Če se izvede prej, pridelovalec ni upravičen do podpore.2
Za pridobitev podpore je potrebno med 1. aprilom in 15. junijem v letu izvedbe prestrukturiranja na
Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, poslati izjavo o
uveljavljanju podpore za prestrukturiranje (za prestrukturiranje, ki se izvaja spomladi 2018, je treba
izjavo poslati do 15. junija 2018).
Če ob oddaji izjave o uveljavljanju podpore prestrukturiranje še ni zaključeno, mora pridelovalec na
poziv ARSKTRP položiti varščino v višini 80 % predvidene podpore, ki se pridelovalcu vrne po
zaključenem prestrukturiranju (prestrukturiranje je treba zaključiti najpozneje v dveh letih po prejemu
podpore).
V primeru, da za zaključitev prestrukturiranja manjka le še postavitev opore, ima pridelovalec tri
možnosti:
- ali se temu delu podpore odpove,
- ali za ta del podpore položi varščino v višini 80 % predvidene podpore,
- ali pa se že ob oddaji vloge za podporo opredeli, da bo podporo za oporo uveljavljal pozneje.
Obrazec, na katerem se odda vloga za podporo in izjava o uveljavljanju podpore, se dobi:
- na spletni strani MKGP,
- na spletni strani ARSKTRP in
- pri kmetijskih svetovalcih, ki pokrivajo področje vinogradništva.
Pomembno je, da se na izjavi o uveljavljanju podpore navede površina, na kateri je/bo dejansko
izvedeno prestrukturiranje.
Po prejemu izjave o uveljavljanju podpore ARSKTRP opravi ogled prestrukturirane površine, ki je
osnova za izplačilo podpore. O času ogleda ARSKTRP obvesti pridelovalca (pisno ali po telefonu). Pri
ogledu mora biti prisotna oseba, ki je oddala vlogo za podporo oziroma oseba, ki jo pridelovalec za to
pisno pooblasti.

Podporo se lahko uveljavlja tudi na podlagi dovoljenj, ki so bila izdana pred letom 2016 in v skladu z
Uredbo o sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte pretvorjena v dovoljenja po novem sistemu dovoljenj
za zasaditev vinske trte.
2 Določba v zvezi s prepovedjo izkrčitve vinograda do ogleda Agencije ne velja za izkrčitev tistih
vinogradov, za katere je bilo dovoljenje za zasaditev vinske trte pridobljeno pred uveljavitvijo Uredbe o
spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (UL RS
23/17), to je pred 20. 5. 2017.
1
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2.2. Za zasaditev vinske trte, ki se izvaja na podlagi dovoljenja za novo zasaditev vinske trte, pa je
možno uveljavljati podporo v okviru ukrepov za naložbe v kmetijska gospodarstva Programa razvoja
podeželja 2014-2020.
Informacije o pogojih in javnih razpisih so na voljo na http://www.program-podezelja.si .
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

LOMBERGARJEVI DNEVI 2018
5. december 2018 11. Vinogradniški posvet z mednarodno udeležbo
6. december 2018

5. Poljedelski posvet z mednarodno udeležbo

7. december 2018 14. Lombergarjev sadjarski posvet z mednarodno udeležbo
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IZOBRAŽEVANJA FINANCIRANA IZ PROJEKTA MED COMPOSE
1.

Kakovost lesnih goriv za čistejši zrak v naseljih
Predavatelji: dr. Nike Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije; Veronika Valentar, KGZS-Zavod Maribor; Jure
Boček, Adesco d.o.o.
Termin: februar 2018, lokacijo in natančen datum bomo sporočili naknadno.

2.

Energetski sistemi za samooskrbo gospodinjstev in kmetij z energijo: solarne elektrarne,
vetrnice, sistemi na biomaso, geotermalna energija.
Predavatelji: dr. Peter Virtič, Fakulteta za energetiko, UM; Veronika Valentar, KGZS-Zavod Maribor, Jure
Boček, Adesco d.o.o.
Termin: marec 2018, lokacijo in natančen datum bomo sporočili naknadno.

3.

Strokovna ekskurzija z ogledom dobrih praks sistemov samooskrbe z energijo na kmetijah
Termin: april 2018, program in natančen datum bomo sporočili naknadno.
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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.
Informacije o seminarju na telefonski štev. (02) 228 49 12 in (02) 228 49 53.
Cena seminarja znaša 36,00 EVR po udeležencu. Seminar je namenjen vsem vinogradnikom, ki
predelujejo grozdje v vino in ga tržijo
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TEČAJ VINARSTVO – OSNOVE VINARSTVA ZA DONEGOVANJE IN STEKLENIČENJE VINA
V skladu s pooblastilom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Sektor za kmetijsko svetovanja
Ljubljana (štev. 1/2001-SKS/MN z dne 09. 01. 2001) organiziramo tečaj za vinogradnike - vinarje, ki
želijo pridobiti strokovno znanje in s tem tudi pogoje za stekleničenje vina Zakona o vinu in drugih
proizvodih iz grozdja in vina Ur. list RS št. 105/2006.
Tečaja se lahko udeležijo državljani Republike Slovenije, ki to želijo. Vsi, ki uspešno opravijo preizkus
znanja dobijo ustrezno potrdilo. Predmetnik tečaja obsega 42 šolskih ur (42-urni tečaj).
Udeleženci naj organizatorju tečaja pisno posredujejo naslednje podatke:
1. Priimek in ime (tudi dekliški priimek);
2. Naslov stalnega bivališča, telefonsko številko;
3. Rojstni podatki (dan, mesec, leto, kraj).
Informacije glede tečaja na telefonski štev.: (02) 228 49 12;
051 337092 ali na e-naslovu: tadeja.vodovnik-plevnik@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 prebivališča, telefonska številka;
3. Rojstni podatki (dan, mesec, leto, kraj).
Informacije glede tečaja na telefonski štev.: (02) 228 49 12; 051 337 092 ali na e-naslovu:
tadeja.vodovnik-plevnik@kmetijski-zavod.si
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NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA – NPK
NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA - NPK je formalno priznana usposobljenost, potrebna za
opravljanje poklica na podlagi nacionalnega poklicnega standarda.
Pridobivanje NPK je v Sloveniji opredeljena v Zakonu o NPK.
Certifikat NPK je javno veljavna listina in si ga lahko pridobimo na dva načina:
 z dokončanjem programa poklicne, oz. strokovne izobrazbe,
 s preverjanjem in potrjevanjem NPK.
NPK je namenjen:
 odraslim, ki nimajo javno veljavne listine o poklicni ali strokovni izobrazbi,
 odraslim, ki imajo poklicne kompetence (izkušnje, znanje, spretnosti),
 tistim, ki želijo napredovati v poklicni karieri, ne da bi za to morali pridobiti tudi višjo raven poklicne
izobrazbe.
NPK se dokaže s potrjevanjem in preverjanjem strokovnih znanj in spretnosti:
 na podlagi listin pridobljenih na izobraževalnih programih,
 z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj spretnosti in sposobnosti določenih v katalogu znanj.
Preverjanje in potrjevanje opravljajo komisije za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij, ki jih
imenuje državni izpitni center.
Na KGZS - Zavodu Maribor kmetom nudimo informacije v zvezi s postopkom pridobitve NPK,
zagotovimo svetovanje in pomoč pri pripravi zbirne mape in jih informiramo o možnostih izobraževanja
za pridobitev manjkajočih znanj.
NPK za katere so izdelani standardi in je zanje možno pridobiti certifikat so:
 predelovalec/predelovalka mesa,
 predelovalec/predelovalka sadja,
 izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način,
 poljedelec/ka,
 vinogradnik/ca,
 sadjar/ka,
 vrtnar pridelovalec/ka,
 zelenjadar/ica,
 živinorejec/ka.
Informacije lahko dobite osebno pri svetovalkah za dopolnilne dejavnosti in kmečko družino, ali po
telefonu na številki (02) 228 49 12 in (02) 228 49 46.
Organiziramo in izvedemo pa tudi izobraževanja za posamezna področja, in sicer:
Tečaj vinogradnik/vinogradnica
Tečaj sadjar/sadjarka
Tečaj poljedelec/poljedelka
Tečaj zelenjadar/zelenjadarka
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LABORATORIJI KGZS-ZAVOD MARIBOR
Enološki laboratorij
Smo akreditirani laboratorij po standardu SIST EN ISO/IEC 17025 za analizne postopke na področju vina
(relativna gostota, alkohol, skupni ekstrakt, skupne kisline, pH, prosto žveplo, skupno žveplo, pepel).
Izvajano tudi analize organskih kislin (vinsko, jabolčno, citronsko, jantarno, mlečno kislino), askorbinsko
kislino, metavinsko kislino, analize težkih kovin v vinu (kalij, natrij, cink, kadmij, baker, svinec, aluminij,
železo) in glicerol.
Opravljamo še meritve posameznih sladkorjev v vinu (glukoza, fruktoza, saharoza), meritve alergenov
(jajčni proteini, lizocim, kazein, histamin).
V laboratoriju opravljamo kemične analize drugih alkoholnih pijač (medena žganja, medeni likerji, alkoholne
pijače z dodatki začimb, zelišč, plodov …).
Organiziramo razna ocenjevanja (medenih pijač, žganj, drugih proizvodov iz grozdja, sadja …).
OCENJEVANJE VINA ZA PROMET
Vino in mošt ter drugi proizvodi iz grozdja in vina, namenjeni za promet, morajo biti pred oddajo v promet
ocenjeni na predpisan način. O ocenitvi in razvrstitvi vina izdamo odločbo po upravnem postopku.
Ocenitev vina oz. mošta je sestavljen iz naslednjih stopenj:
vzorčenje, kemične analize, organoleptična ocena za kakovostna vina ZGP,
kemična analiza in organoleptična ocena za namizna in deželna vina,
kemična analiza in organoleptična ocena za mošte.
Za ocenitev mošta in vina iz razreda namiznih vin, pridelanega v Republiki Sloveniji, nam pošljete
vzorec za oceno vina sami. Za oceno vina iz razreda kakovostnih vin ZGP vzorčimo vino pri vas.
Vzorčenje obsega:
ugotovitev količine pridelka ali proizvoda, ki ga predstavlja vzorec,
poenotenje vzorca-priprava vzorca tako, da predstavlja povprečje celotne količine pridelka ali
proizvoda, ki jo predstavlja vzorec,
nalivanje v steklenice in pečatenje.
Pridelovalec mora vzorcu vina predložiti izpis iz registra, kjer se preko identifikacijske številke pridelka
ugotovi:
najožja oznaka geografskega porekla pridelka oz. proizvoda,
iz katerih sort vinske trte je bil proizvod pridelan,
ali je bil za grozdje opravljen pregled dozorelosti grozdja v času trgatve, v skladu s pravilnikom o
kontroli kakovosti grozdja v času trgatve,
za pridelke, proizvode, ki niso pridelani na območju RS , preveritev listin o geografskem poreklu.
Vzorčevalec preveri skladnost podatkov na naročilnici s podatki kletarske evidence
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Za pridobitev odločbe o primernosti vina za promet:
Deželno neustekleničeno ter deželno ustekleničeno vino

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

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

prijavo pridelka,

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

(02) 228 49 53
051 393 235

simona.hauptman@kmetijski-zavod.si

GOMZI Martina
mag. kmet.,
specialistka za ekološko
kmetovanje; nadomeščanje
dr. Tamara KOROŠEC

(02) 228 49 19
041 323 458

martina.gomzi@kmetijski-zavod.si

(02) 228 49 19

tamara.korosec@kmetijski-zavod.si

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

(02) 654 29 17
041 281 524

zlatka.gutman-kobal@kmetijski-zavod.si

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

(02) 228 49 25
041 235 531

andrej.jamsek@kmetijski-zavod.si

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

(02) 228 49 49
041 818 356

branka.kac@kmetijski-zavod.si

KOGAL Bojan
dipl. inž. gradb.,
specialist

(02) 228 49 25
041 279 075

bojan.kogal@kmetijski-zavod.si

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

(02) 228 49 46
041 818 358

manca.kovacec@kmetijski-zavod.si

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

(02) 228 49 47
051 342 308

katarina.kresnik@kmetijski-zavod.si

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

(02) 228 49 48
041 817 675

irena.merc@kmetijski-zavod.si

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

(02) 228 49 19
031 772 233

misa.pusenjak@kmetijski-zavod.si
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okrasne rastline
RIHTER Ludvik
dipl. inž. zoot.,
terenski svetovalec

(02) 228 49 49
041 817 359

ludvik.rihter@kmetijski-zavod.si

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

(02) 640 10 35
041 817 674

marika.rotvajn@guest.arnes.si

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

(02) 288 49 17
041 279 072

andrej.sorsak@kmetijski-zavod.si

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

(02) 228 49 48
041 817 954

ivan.sket@kmetijski-zavod.si

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

(02) 228 49 12
041 281 531

roman.stabuc@kmetijski-zavod.si

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

(02) 228 49 12
051 337 092

tadeja.vodovnik-plevnik@kmetijski-zavod.si

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

(02) 228 49 19
041 281 527

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

Vesna

univ.dipl.inž.agr.,
univ.dipl.ekon.

GOMZI

Martina

mag.kmet.

GUTMAN KOBAL

Zlatka

mag.,
univ.dipl.inž.kmet.

GRUNTAR

Iztok

DONIK PURGAJ

Biserka

dipl.inž.kmet.

HAUPTMAN

Simona

univ.dipl.inž.kmet.

HOHLER

Anton

mag.,
univ.dipl.inž.zoot.

JAMŠEK

Andrej

dipl.inž.kmet.

JESIH

Renata

univ.dipl.inž.kmet.

KGZS – Zavod Ptuj

KAC

Branka

univ.dipl.inž.agr.

KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
terenska svetovalka

KLEMENČIČ

Stane

dr.,mag.,
univ.dipl.inž.kmet.

KGZS – Zavod Maribor, direktor

KLOPČIČ

Marija

dr.,univ.dipl.inž.zoot.

KOGAL

Bojan

dipl.inž.gradb.

KOVAČEC

Marija

univ.dipl.inž.agr.

KOROŠEC

Tamara

dr.,univ.dipl.inž.zoot.

KRESNIK

Katarina

univ.dipl.inž.kmet.

LEVART

Stane

univ.dipl.inž.kmet.

MATKO

Boštjan

mag.,univ.dipl.inž.kmet.

MERC

Irena

univ.dipl.inž.agr.

MEŠL

Miro

univ.dipl.inž.kmet.

KGZS-Zavod Celje, vodja oddelka I
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialistka za ekološko kmetovanje
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialistka za sadjarstvo
Jurana d.o.o., Limbuška cesta 64a,
Maribor
KGZS – Zavod Maribor, Sadjarski
center Maribor, vodja SC Maribor
KGZS – Zavod Maribor, JSKS, vodja
svetovalne službe, specialistka za
vinogradništvo in razvoj podeželja
KGZS – Zavod Ptuj, JSKS,
specialist za prehrano živali
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialist za ekonomiko

Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta v Ljubljani,
Oddelek za zootehniko
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialist
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
svetovalka za KD in DD
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialistka za ekološko kmetovanje
(nadomeščanje)
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
terenska svetovalka
KGZS – Zavod Ptuj
KGZS – Zavod Maribor,
Oddelek za varstvo rastlin, specialist
za varstvo rastlin
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
terenska svetovalka
KGZS – Zavod Maribor,
Oddelek za varstvo rastlin, specialist
za varstvo rastlin
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KGZS – Zavod Maribor,
Vodja oddelka za varstvo rastlin,
specialist za varstvo rastlin
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialistka za varstvo rastlin
KGZS-Zavod Ljubljana,
Vodja oddelka za kmetijsko
svetovanje
KGZS-Zavodu Ptuj,
Selekcija prašičev
KGZS – Zavod Ptuj, JSKS,
vodja oddelka za kmetijsko
svetovanje, specialist za prašičerejo
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialistka za zelenjadarstvo
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
terenski svetovalec
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
terenska svetovalka

MIKLAVC

Jože

mag.,
univ.dipl.inž.kmet.

MIKLAVC

Marjeta

univ.dipl.inž.kmet.

MOČNIK

Tomaž

univ.dipl.inž.zoot.

PREVALNIK

Darja

mag., univ.dipl.inž.kmet.

PRIBOŽIČ

Peter

univ.dipl.inž.kmet.

PUŠENJAK

Miša

univ.dipl.inž.kmet.

RIHTER

Ludvik

dipl.inž.zoot.

ROTVAJN

Marija

univ.dipl.inž.agr.

SORŠAK

Andrej

univ.dipl.inž.kmet.

SKAZA

Daniel

univ.dipl.inž.zoot.

SMOLINGER

Jože

dipl.inž.zoot.

ŠABANOVIĆ

Esad

univ.dipl.inž.živ.tehnol.

specialist za žganjekuho

ŠKET

Ivan

univ.dipl.inž.kmet.

KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
terenski svetovalec

ŠTABUC

Roman

univ.dipl.inž.kmet.

ŠTABUC STARČEVIČ

Dominika

dr.vet.med.

TRAMŠEK

Miha

VAUPOTIČ

Tanja

mag.,univ.dipl.inž.kmet.

VODOVNIK PLEVNIK

Tadeja

univ.dipl.inž.kmet.

ZADRAVEC

Draga

univ.dipl.inž.kmet.

KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialist za sadjarstvo
KGZS – Zavod Ptuj,
vodja selekcije in kontrole
proizvodnosti
KGZS – Zavod Ptuj,
selekcijska služba,
strokovni vodja za lisasto pasmo

KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialist za vinogradništvo
Nacionalni veterinarski inštitut,
enota Maribor-Ptuj
Enologija d.o.o., Pesniški Dvor 11,
Pesnica pri Mariboru
KGZS – Zavod Maribor,
vodja STS Ivanjkovci
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialistka za vinarstvo in pridelavo
sadjevca
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialistka za poljedelstvo
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