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Narava sama uniči vsakogar,
ki ne pozna meja svojih moči.
/ Tone Svetina /
UVODNE MISLI – »PRIDELOVATI V SOŽITJU Z NARAVO«
Spoštovani kmetovalci!
Smo v iztekajočem programskem obdobju 2014-2020, pripravljajo se že novi strateški dokumenti, nova
Skupna kmetijska politika po letu 2020. Kaj nam prinaša po prvih napovedih? Skupna EU finančna
ovojnica za kmetijstvo se manjša, pričakovati je višje zahteve glede izpolnjevanja zahtev navzkrižne
skladnosti, znotraj PRP-ja se obeta več spodbud za mlade kmete, ostajajo spodbude za male kmetije ter
investicijske podpore, s poudarkom na prilagajanju na podnebnih spremembah, namakanju, ostaja
prestrukturiranje vinogradov, več sredstev bo za sektorske pomoči, za kmetovalce povezane v OP-jih.
O SKP po 2020 je bilo govora na Lombergarjevih dnevih v začetku decembra, s katerimi smo otvorili
sezono zimskih izobraževanj.
Zopet spremembe, »protokoli« kako kmetovati, usmeritve ali omejitve v tehnoloških postopkih, novosti,
zagotovo še več administracije, ki si je, tako kot ne vi, tudi mi, ki delamo z vami, želimo čim manj. Pa
vendarle se ji ne bo moč popolnoma ogniti, le to zahteva trg, potrošniki, kajti niso vse prakse in pridelki,
ki prihajajo na trg »poštene« in znanega porekla. Na trgovskih policah je vedno večja ponudba hrane,
kako potrošnika prepričati, da bo kupil domače, lokalno, da bo dal v košarico zelenjavo, sadje, meso
slovenskega porekla. Ima dovolj informacij o naši kmetijski proizvodnji, dajemo potrošniku dovolj
informacij, smo prepričljivi zakaj je naš pridelek boljši, čeprav nekoliko dražji? Potrošnik pričakuje zdravo
hrano, njegove navade se spreminjajo, ponudba iz vsega sveta je velika, ravno zato se mu je, bolj kot
kadarkoli prej, potrebno prilagajati in to na vseh segmentih, od vinogradništva, sadjarstva,
zelenjadarstva, živinoreje… Pridelava v kmetijstvu postaja vedno bolj zahtevna, na eni strani
spremenjeni pridelovalni pogoji, ujme, omejeni resursi za kmetijsko pridelavo, pomanjkanje delovne sile,
na drugi strani visoka pričakovanja potrošnikov in nizka kupna moč.
Na podeželju je v teh zadnjih 20-letih čutiti velike strukturne spremembe, na eni strani zmanjševanje
števila kmetij, na drugi strani večanje posesti, menjava generacij in vedno večja potreba po uporabnem
tehnološkem znanju, ki mora biti podkrepljeno z ekonomiko pridelave in naravovarstvenimi zahtevami.
Vzpostavlja se »AKIS« –Sistem inovacij in prenosa znanja v kmetijstvu. Novost, ki jo je urgentno
potrebno vpeljati v vseh evropskih državah, saj se kmetijstvo v EU v primerjavi z ostalimi celinami,
globalno gledano razvija prepočasi, zaostaja. Končno je politika le prišla do spoznanja, da je potrebno
več vlaganja v znanje in razvoj, vse v cilju ohranjanja konkurenčnosti, prilagajanja na klimatske
spremembe ter varovanja narave. Proizvodnja potrebuje nove tehnologije in inovacije. Posebej
pomembno pa je, da se uporabno znanje iz inštitucij in fakultet, kjer se preizkušajo sodobne tehnologije,
prek kmetijske svetovalne službe, ki je organizirana tudi v drugih državah EU, prenese do kmeta.
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
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strokovni inštituciji, prikazi tehnoloških ukrepov v zimskem času in vegetaciji ter ogledi dobrih praks v
domačem okolju in tujini.
V urniku ni obveznih izobraževalnih vsebin. O obveznih izobraževalnih vsebinah za potrebe
izpolnjevanja zahtev KOPOP in ekološkega kmetovanja, vas bomo obveščali naknadno.
O strokovnem delu in aktivnostih vas sproti obveščamo na spletni strani zavoda, 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:
Hauptman Simona

Najstarejša trta na Lentu v Mariboru - simbol tradicije kmetijstva v Sloveniji in Podravju
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Aktualno varstvo pečkarjev
/mag. Jože Miklavc, mag. Boštjan Matko, Miro Mešl,

DATUM IN URA
7. januar, 9.00

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

Aktualno varstvo vinske trte
/mag. Jože Miklavc, mag. Boštjan Matko, Miro Mešl,

8. januar, 9.00

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

Srečanje turističnih kmetij- aktualna
tematika /Marija Kovačec, Martina Gomzi/

8. januar, 18.00

Turistična kmetija
Firbas,
Cogetinci 60,
Cerkvenjak

Legalizacija objektov na kmetiji

9. januar, 10.00

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

Siliranje krme – kako pridelati kakovostno
krmo za prežvekovalce

10. januar, 10.00

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

Marjeta Miklavc/

Marjeta Miklavc/

JANUAR

/Bojan Kogal in predstavnice UE Maribor/

/mag. Anton Hohler/

Kletarska evidenca in najpogostejše napake 11. januar, 12.00
pri prometu z vinom

Izletniška kmetija
Slanič, Žikarce 37,
Zgornja Korena

Nega vina z delovno pokušnjo (s seboj

prinesite vzorce vin) /Tadeja Vodovnik Plevnik/

Predstavitev priporočenih bikov za
osemenjevanje pri lisasti in črno beli pasmi
za leto 2019 /dr. Marija Klopčič, Jože Smolinger,

15. januar, 10.00

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

Razsek mesa prašiča in izdelava izdelkov

15. januar, 9.30

Kmetija Janez
Golob,
Zlatoličje 123,
Starše

Daniel Skaza/

/Irena Kos, Marija Kovačec, Martina Gomzi/

Predprijave zbira Marija Kovačec, tel. 041 818 358.

Tehnološki ukrepi za učinkovito prilagajanje 15. januar, 9.00
vinogradnikov na podnebne spremembe
(zaščita pred točo, slano, sušo, esco,…predstavitev
t.im. mehke rezi vinske trte) /Roman Štabuc/

Turistična kmetija
Protner Bojan,
Dragučova 65,
Pernica
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Zimska rez v jablanovih nasadih (krožek)

DATUM IN URA
17. januar,
9.30-13.00

LOKACIJA
Kmetija Skok,
Rošpoh del 94,
Kamnica

Pridelava solatnic in zdravstveno varstvo
solatnic /Miša Pušenjak, Marjeta Miklavc/

21. januar, 9.00

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

Značilnosti pridelave in trženje jabolk
evropskih držav /Andrej Soršak/

22. januar,
9.00-13.00

Predavalnica in
nasad Sadjarski
center Maribor,
Gačnik 77,
Pesnica pri
Mariboru

22. januar, 9.00

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

Izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti
na kmetijskem gospodarstvu /Katarina

24. januar, 10.00

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

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

29. januar,
9.00-13.00

Predavalnica in
nasad Sadjarski
center Maribor,
Gačnik 77, Pesnica
pri Mariboru

(priporočamo primerno obutev in oblačila)
/mag. Zlatka Gutman Kobal, Andrej Soršak/

Kaj prinaša leto 2019 na področju
investicijskih podpor? /Andrej Jamšek/
Predstavitev izvajanja introdukcije sort
jabolk s poudarkom na tržno zanimivih
sortah in klonih za Slovenijo

JANUAR

/Biserka Donik Purgaj/

Prilagajanje gojitvene oblike ozkega vretena
sortam jablan, protitočnim mrežam,
namakanju in oroševanju, znanju rezačev,
mehanizaciji in pedoklimatskim razmeram
(priporočamo primerno obutev in oblačila) /mag.
Zlatka Gutman Kobal/

Tehnologija pridelave in ekonomika pri
vodilnih poljščinah /Draga Zadravec/
Integrirano varstvo poljščin /Marjeta Miklavc/
Novosti pri kmetijski mehanizaciji za
pridelavo poljščin /Timotej Horvat/

Kresnik, Boštjan Kristan/

Marjeta Miklavc/
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JANUAR

MESEC

MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Optimizacija krmnih obrokov pri kravah
molznicah /dr. Andrej Toplak/

DATUM IN URA
29. januar, 10.00

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

DATUM IN URA
4. februar, 9.00

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

6. februar, 9.00

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

Postavitev hotela za žuželke in izvedba
delavnice biotični načini varstva rastlin

11. februar, 9.00

Kmetija Skok,
Rošpoh del 94,
Kamnica

FADN Knjigovodstvo – obveznost javnih
razpisov /Renata Jesih, Irena Merc/

12. februar, 10.00

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

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Možnosti uporabe enoloških sredstev za
ohranitev kakovosti in stabilnosti vina
/Tadeja Vodovnik Plevnik, Iztok Gruntar/
(Po predavanju bo v sodelovanju s podjetjem
Jurana d.o.o. potekala delavnica pokušnje vin z
dodatki različnih taninov in manoproteinov.
S seboj prinesite vzorce različnih vin.)
Predprijave zbira Tadeja Vodovnik Plevnik,
do 31. januarja 2019, tel. 051 337 092 ali
02 228 49 12.
.

Rast pujskov v laktaciji in vzreji /mag. Darja
FEBRUAR

Prevalnik/

Vodenje prehrane plemenskih svinj
/Peter Pribožič/

S presejalnim testom bomo preverili debelino
mletja krme, zato prinesite vzorce končne
mešanice krmil.

/Miša Pušenjak, Marjeta Miklavc in gosti/
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Kmetijska vozila na cesti (kabine,
dimenzije, onesnaženje cest)

DATUM IN URA
13. februar, 10.00

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

14. februar, 9.30

Dom kulture
Ivanjkovci,
Ivanjkovci 1,
Ivanjkovci

15. februar, 9.00

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

Parazitoze pašnih živali
/dr. Dominika Štabuc Starčevič/

19. februar, 10.00

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

Vzreja telet /mag. Anton Hohler/

20. februar, 10.00

Vpliv klimatskih sprememb na
proizvodnjo voluminozne krme

21. februar, 10.00

Okrepčevalnica
Pajtler, Šober 2,
Bresternica
KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,
predavalnica I

Kmetijska tehnika prihodnosti –
avtomatizacija/digitalizacija/elektrifikacija
/mag. Marjan Dolenšek/

Predstavitev rezultatov dela strokovnih
nalog javne službe za vinogradništvo v
Podravju in Posavju /mag. Tanja Vaupotič,
dr. Franc Čuš/

Vodena degustacija vin (mikrovinifikacije
STS in KIS) /Tadeja Vodovnik Plevnik/
Rez vinske trte /Roman Štabuc/

FEBRUAR

Predstavitev ukrepov kmetijske politike v
letu 2019 /Katarina Kresnik/
Spoznavanje in preprečevanje širjenja
invazivnih rastlin /Marjeta Miklavc/

/dr. Stane Klemenčič/

Spoznavanje in preprečevanje širjenja
invazivnih rastlin /Draga Zadravec/
Predelava mleka – začetni tečaj
Predprijave zbirata Marija Kovačec, 041 818 358 in
Martina Gomzi, tel. 041 323 458.

21. februar, 10.00

objavljena bo na
naši spletni strani
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Predstavitev ukrepov kmetijske politike v
letu 2019 /Katarina Kresnik/

DATUM IN URA
22. februar, 9.00

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

Možnosti uporabe biostimulatorjev pri
pridelavi zelenjave /Miša Pušenjak/

25. februar, 9.00

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

Ogled dobrih praks gradnje hlevov

27. februar, 9.00

KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ul. 14,

28. februar, 9.00

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

FEBRUAR

Spoznavanje in preprečevanje širjenja
invazivnih rastlin /Draga Zadravec/

/Bojan Kogal/

Prevoz organizirajo udeleženci v lastni režiji.

Predstavitev ukrepov kmetijske politike v
letu 2019 /Katarina Kresnik/
Spoznavanje in preprečevanje širjenja
invazivnih rastlin /Marjeta Miklavc/
Žganjekuha (delavnica)

/dr. Andrej Podjavoršek, Andrej Soršak/
Predprijave zbira Andrej Soršak, tel. 041 279 072

MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Zakonodajne podlage za pridelavo in
predelavo zelišč /Jožica Kapun Maršik/

februar,
Šolsko posestvo
9.00-13.00
BTŠ Maribor
objavljen bo na naši
spletni strani

DATUM IN URA
11. marec, 9.00

MAREC

Zelišča pomagajo vrtninam /Miša Pušenjak/

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

Svetovni dan voda v Bohovi: gnojenje
22. marec, 9.00
poljščin z dušikom in varstvo rastlin na
vodovarstvenem območju, meritve dušika
v tleh /Draga Zadravec, Marjeta Miklavc, Timotej

Bohova, pri
črpališču vode

Predstavitev pravilne oskrbe travniških
nasadov z demonstracijo zimske rezi
visokodebelnih dreves (delavnica)
/mag. Zlatka Gutman Kobal, Andrej Soršak,

Drevesnica Planta,
Črešnjevec ob
Dravi 34a,
Selnica ob Dravi

Horvat/

Vlado Dolinšek/

22. marec,
10.00-13.00
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Poljedelski krožek-delavnica:
Spomladanski ukrepi na njivah in travinju

DATUM IN URA, LOKACIJA
3. april, 10.00
Pri Kmetijski
zadrugi v
Jakobskem Dolu

Poljedelski krožek-delavnica:
Spomladanski ukrepi na njivah in travinju

4. april, 10.00

Deponija v Račah
v smeri avtoceste

Aktualni ukrepi uravnavanja rodnosti
jablanovih nasadov /v organizaciji Biserke

9. april,
9.00-13.00

Predavalnica in
nasad Sadjarski
center Maribor,
Gačnik 77,
Pesnica pri
Mariboru

/Draga Zadravec, Marjeta Miklavc, Timotej Horvat/

/Draga Zadravec, Marjeta Miklavc, Timotej Horvat/

APRIL

Donik Purgaj s tujimi in domačimi predavatelji/

Izvedba hitrih rastlinskih testov za žita,
april,
objavljena bo na
svetovanje pri dognojevanju žit z dušikom objavljen bo na naši naši spletni strani
ter varstvo žit /Draga Zadravec, Marjeta
spletni strani
Miklavc, Miša Pušenjak, Timotej Horvat/

Redčenje odvečnih cvetov in plodičev
jablan (krožek) /mag. Zlatka Gutman Kobal,

16. april,
9.00-13.00

Predavalnica in
nasad Sadjarski
center Maribor,
Gačnik 77,
Pesnica pri
Mariboru

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Postavitev zeliščnega vrta in učni poligon
za vrtnine (visoke grede, kombiniranje
zelišč in vrtnin) /Miša Pušenjak, Marjeta

DATUM IN URA
15. maj, 9.00

LOKACIJA
Vinotoč Pliberšek,
Svečina 4,
Zgornja Kungota

Strokovni ogled sejma DAN TEHNIKE
/mag. Zlatka Gutman Kobal, Andrej Soršak/

24. maj,
7.00-17.00

Avstrija,
Izobraževalni
center za
sadjarstvo in
vinogradništvo
Silberberg

Andrej Soršak/

(priporočamo primerno obutev in oblačila)

MESEC

MAJ

Miklavc, Timotej Horvat/

Predprijave zbirata Andrej Soršak, tel. 041 279 072
in Zlatka Gutman Kobal, tel. 041 281 524;
prevoz organizirajo udeleženci v lastni režiji.
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Ekološka pridelava grozdja in vina

/Roman Štabuc, Marjeta Miklavc, Tadeja Vodovnik
Plevnik, dr. Tamara Korošec/

28. maj, 9.00

(vzorce ekološkega vina prinesite s seboj)

Delavnica o dognojevanju okopavin z
dušikom na podlagi hitrih talnih testov in
varstvo poljščin /Draga Zadravec, Marjeta
MAJ

Miklavc, Timotej Horvat/

Ekološka kmetija
Srečko Šumenjak,
Spodnje Hlapje 23,
Jakobski Dol

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

(prinesite ohlajene vzorce tal)

Ogled dobrih praks na kmetijah s
predelavo mleka
/Marija Kovačec, Martina Gomzi/

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

Predprijave zbirata Marija Kovačec,
tel. 041 818 358 in Martina Gomzi,
tel. 041 323 458;
prevoz organizirajo udeleženci v lastni režiji.

MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Strokovni ogled pridelave jagodičastega
sadja in namiznega grozdja /mag. Zlatka
Gutman Kobal, Andrej Soršak/

JUNIJ

Predprijave zbirata Andrej Soršak, tel. 041 279 072
in Zlatka Gutman Kobal, tel. 041 281 524;
prevoz organizirajo udeleženci v lastni režiji.

DATUM IN URA
LOKACIJA
začetek junija 2019 Sadjarska kmetija
7.00-17.00,
Krošelj v Posavju
objavljen bo na naši
spletni strani

Dan žit 2019 /Draga Zadravec, Marjeta Miklavc,

4. junij, 9.00

Njiva pri
Srednješolskem
centru na Ptuju

Zelenjadarski krožek na terenu s
pregledom škodljivcev in bolezni vrtnin

10. junij, 9.00

objavljena bo na
naši spletni strani

Dan sadjarjev in vinogradnikov /Simona

14. junij,
9.00-14.00

Šolsko posestvo
BTŠ Maribor

Timotej Horvat/

/Miša Pušenjak, Marjeta Miklavc/

Hauptman, Roman Štabuc, Andrej Soršak,
mag. Zlatka Gutman Kobal, mag. Boštjan Matko,
Biserka Donik Purgaj s sodelavci v soorganizaciji
z BTŠ Maribor/
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JULIJ

MESEC

MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Poljedelski krožek-delavnica:
Ukrepi na strnišču, apnenje, zatiranje
plevelov, koruzni hrošč, koruzna vešča

DATUM IN URA
julij,
objavljen bo na
naši spletni strani

LOKACIJA
objavljena bo na
naši spletni strani

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Delavnica: Kontrola zrelosti in kakovosti
nove letine jabolk v nasadih Podravja
/mag. Zlatka Gutman Kobal, Andrej Soršak, glede

DATUM IN URA
20. avgust,
9.00-13.00

LOKACIJA
Predavalnica in
nasad Sadjarski
center Maribor,
Gačnik 77, Pesnica
pri Mariboru

Ogled baznih matičnih nasadov in
tehnoloških poskusov /mag. Tanja Vaupotič,

21. avgust, 9.00

Selekcijsko
trsničarsko središče
Ivanjkovci,
Ivanjkovci 5,
Ivanjkovci

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Letina 2019 - tehnologije pridelave
različnih stilov vin /Tadeja Vodovnik Plevnik/

DATUM IN URA
september,
objavljen bo na
naši spletni strani

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

Dan koruze 2019 /Draga Zadravec,

september,
objavljen bo na
naši spletni strani

objavljena bo na
naši spletni strani

/Draga Zadravec, Marjeta Miklavc, Timotej Horvat/

AVGUST

na opravljene strojne analize parametrov v izvedbi
Biserke Purgaj Donik/

dr. Franc Čuš/

Varstvo vinske trte v letu 2019 /mag. Jože
Miklavc/

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

SEPTEMBER

MESEC

Marjeta Miklavc, Timotej Horvat/
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OKTOBER

MESEC

DECEMBER

MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Delovna degustacija jabolčnih vin, sokov,
kisov, destilatov in krhljev /Tadeja Vodovnik

DATUM IN URA
25. oktober,
9.00-13.00

LOKACIJA
Sadjarska kmetija
Grahor, Črešnjevec
ob Dravi 25,
Selnica ob Dravi

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ
Nega mladega vina z delovno pokušnjo

DATUM IN URA
december,
objavljen bo na
naši spletni strani

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

Plevnik, Lucija Grahor, Andrej Soršak, mag. Zlatka
Gutman Kobal/

(s seboj prinesite vzorce vin)

Kletarska evidenca in najpogostejše
napake pri prometu z vinom /Tadeja
Vodovnik Plevnik/
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POMEMBNA OBVESTILA

Pavšalno nadomestilo DDV

Zbirne vloge za leto 2018

Obračun pavšalnega nadomestila mora imetnik
dovoljenja predložiti davčnemu organu do 31.
januarja tekočega leta za preteklo koledarsko
leto, in sicer ne glede na to, ali je opravil kako
dobavo na podlagi dovoljenja ali ne.
Obračun imetnik dovoljenja predloži davčnemu
organu elektronsko preko storitev elektronskega
poslovanja FURS eDavki.
Predviden rok za oddajo vloge je od 25. 2. 2019
do 6. 5. 2019 (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, ki se predloži v fizični obliki
(osebno ali po pošti) ali pa v elektronki obliki
(podpisana z varnim elektronskim podpisom).

Regijsko tekmovanje oračev

Izvedeno bo predvidoma v sredini avgusta 2019,
lokacija in datum bosta objavljena na naši spletni
strani.

53. Vinski letnik vinorodne dežele Podravje

Predvidoma maja 2019 bo izvedena prireditev
»Vinski letnik 2018«, na katerega bodo k
sodelovanju povabljeni vinarji iz celotne
vinorodne dežele Podravje.
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53. VINSKI LETNIK VINORODNE DEŽELE PODRAVJE
Tradicionalna prireditev prerez vinskega letnika se bo odvijala predvidoma maja 2019 na KGZS-Zavod-u
Maribor, pod imenom »Vinski letnik 2018«, na katerega bodo k sodelovanju povabljeni vinarji iz celotne
vinorodne dežele Podravje.

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






pridelovalec, ki obdeluje več kot 10 arov vinograda, mora vsako leto, najpozneje do 20.
novembra tekočega leta prijaviti celoten pridelek grozdja, mošta, vina in drugih proizvodov,
vključno s pridelkom, namenjenim lastni porabi;
prijava pridelka grozdja, mošta, vina in izvedenih enoloških postopkov na pridelku se
praviloma opravi istočasno;
pridelovalec, ki ne prodaja grozdja, mošta, oz. vina z oznako sorte vinske trte, tega pridelka
ne rabi prijaviti ločeno po posameznih sortah;
pridelovalec, ki je vpisan v register in prijavlja pridelek mora do 7. septembra prijaviti
zaloge vina na dan 31. julij v letu prijave.
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PODPORA ZA PRESTRUKTURIRANJE IN PREUSMERITEV VINOGRADOV
NAMEN UKREPA
Namen podpore je povečati konkurenčnost in kakovost pridelave v vinogradih s povečanjem obsega
prestrukturiranih vinogradov in izboljšavo tehnologije obdelovanja.
UPRAVIČENCI
Upravičenci do podpore za prestrukturiranje vinogradov so pridelovalci, ki:
• so vpisani v RPGV in so nosilci kmetijskega gospodarstva.
• skupaj s površino, za katero vlagajo zahtevo za podporo, obdelujejo najmanj 0,85 ha vinogradov.
• podporo za prestrukturiranje lahko uveljavljajo tudi pridelovalci, ki skupaj s površino, za katero vlagajo
zahtevo za podporo, obdelujejo najmanj 0,6 ha vinogradov in:
- prestrukturirajo vinograd v vinorodnem okolišu Kras, Dolenjska, Bela krajina, Prekmurje ali
vinorodnem podokolišu Haloze, ali
- prestrukturirajo vinograd, ki je bil uničen zaradi naravne nesreče, ugotovljene v skladu s predpisom, ki
ureja odpravo posledic naravnih nesreč.
• vlagajo vlogo za podporo za prestrukturiranje strnjene površine, velike najmanj 0,1 ha, določene v
skladu s prvim odstavkom 44. člena uredbe 1150/2016/EU.
• prestrukturirajo vinograd za katerega je bilo izdano dovoljenje za ponovno zasaditev vinske trte ali
dovoljenje za zasaditev vinske trte na podlagi pretvorbe pravice za obnovo vinograda v skladu z 68.
členom Uredbe 1308/2013/EU, razen pri zamenjavi sort s precepljanjem.
• ob oddaji vlog za podporo mora biti kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev,
v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijstvo.
ROKI
POMEMBNO !!!
Pridelovalce, ki uveljavljajo podporo za prestrukturiranje na podlagi dovoljenja za zasaditev vinske trte
na podlagi pretvorbe pravic opozarjamo, da so ta dovoljenja veljavna najdlje do 31.12.2018. Trsne
cepljenke morajo biti v vinogradu zasajene v času veljavnosti dovoljenja za zasaditev vinske trte.
Pridelovalci, ki vlagajo vlogo za podporo med 1.4. in 15.6.2018 na podlagi izjeme, s katero je še zadnjič
omogočena oddaja vloge za podporo za prestrukturiranje v letu sajenja, morajo posaditev cepljenk
izvesti v vinskem letu 2017/2018 (t.j. do 31.7.2018).
Po posaditvi trsnih cepljenk v vinogradu, mora pridelovalec podatke o dejanskem stanju vinograda
prijaviti v register kmetijskih gospodarstev, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih
gospodarstev.
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ROK ZA ODDAJO VLOGE ZA PODPORO ZA PRESTRUKTURIRANJE
Med 1. aprilom in 15. junijem pred tržnim letom, v katerem se začne izvajati prestrukturiranje je potrebno
vložiti VLOGO ZA PODPORO ZA PRESTRUKTURIRANJE na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja, p.p. 189, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju: ARSKTRP). Vlogo in morebitne dopolnitve vloge je
priporočljivo poslati kot priporočeno poštno pošiljko.
Vlogo se lahko vloži tudi do 31. oktobra v vinskem letu, v katerem se začne izvajati prestrukturiranje, če
je bil vinograd uničen zaradi posledic izrednih vremenskih pojavov in poškodovanost presega 50 %.
Če se v vinogradu hkrati obnavljata ločena dela, za katera sta bili podani ločeni vlogi za izdajo
dovoljenja za zasaditev vinske trte, se za vsak del vinograda vloži ločena vloga za podporo za
prestrukturiranje.
V primeru precepljanja na delu GERK-a je potrebno vlogi priložiti tudi skico z označbo na katerem delu
vinograda se bo precepljanje izvajalo.
Za vinograde, za katere je bilo dovoljenje za ponovno zasaditev vinske trte izdano po 20.5.2017,
ARSKTRP pred krčitvijo starega vinograda opravi ogled in izmero vinograda, ki se ga namerava izkrčiti
zaradi prestrukturiranja. Ogled in izmera se opravita po oddaji vloge za podporo, vendar najpozneje do
1. septembra istega leta. Izkrčitev vinograda se lahko izvede šele po opravljenem ogledu vinograda s
strani ARSKTRP, če se izvede prej, pridelovalec ni upravičen do podpore za prestrukturiranje.
Po novem je obvezno ARSKTRP sporočiti spremembe do 31.3. pred oddajo izjave o uveljavljanju
podpore za prestrukturiranje, če bo sajenje izvedeno na drugačen način, kot napovedano v vlogi za
podporo za prestrukturiranje. Obvezno sporočanje sprememb se nanaša na:
- podatek o sorti (če bo sajena druga sorta, kot je bila navedena na vlogi za podporo, in posameznik
sadi na isti lokaciji, kot se je krčil star vinograd. Če se sadi na drugi lokaciji, spremembe sorte ni treba
sporočiti);
- lokacijo (če se po oddaji vloge spremeni lokacija predvidene zasaditve, predpogoj je sprememba
dovoljenja na UE);
- ureditev nasada (terasa/vertikala - če se spremeni napovedana zasaditev).
ROK ZA ODDAJO IZJAVE O UVELJAVLJANJU PODPORE ZA PRESTRUKTURIRANJE
Pridelovalec, ki je vložil vlogo za podporo za prestrukturiranje, pošlje v naslednjih dveh letih po
vložitvi vloge med 1. aprilom in 15. junijem IZJAVO O UVELJAVLJANJU PODPORE ZA
PRESTRUKTURIRANJE na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1001 Ljubljana.
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SMERNICE DOBRE HIGIENSKE PRAKSE ZA PREDELAVO GROZDJA V VINO
S smernicami vinar vzpostavi svoj sistem dobre higienske prakse in izpolni vse zahteve veljavne
zakonodaje, ki jih mora spoštovati.
V kolikor vinar uporablja Smernice dobre higienske prakse pri pridelavi vina, je tudi nadzorni organ pri
izvajanju nadzora dolžan kontrolirati po smernicah. Tako veljajo smernice za učinkovit in najcenejši
način vzpostavitve obvladovanja tehnološke higiene in enostaven način vodenja kletarske evidence pri
predelavi vina.
Uredba daje nosilcu živilske dejavnosti možnost, da za doseganje skladnosti osnuje lasten, oz.
individualen sistem, ki temelji na načelih HACCP ali pa, da se sklicuje na uradno odobrene smernice
dobre higienske prakse in izvaja postopke, ki jih narekujejo te smernice.
Vinar, ki je odgovoren za izvajanje postopkov po načelih HACCP, je dolžan voditi tudi zapise (evidence
o usposabljanju), kako se usposablja sam ali pa usposabljajo osebe, ki delajo na njegovem obratu.
Seminar traja 3 do 4 šolske ure.
Izveden bo le v primeru zadostnega števila zainteresiranih pridelovalcev. Udeleženci seminarja prejmejo
delovni zvezek Smernic in potrdilo o udeležbi. Informacij o seminarju lahko dobite po telefonu na štev.
(02) 228 49 12 in (02) 228 49 53.
Cena seminarja znaša 36,00 EVR po udeležencu. Seminar je namenjen vsem vinogradnikom, ki
predelujejo grozdje v vino in ga tržijo
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TEČAJ VINARSTVO – OSNOVE VINARSTVA ZA DONEGOVANJE IN STEKLENIČENJE VINA
V skladu s pooblastilom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Sektor za kmetijsko svetovanja
Ljubljana (štev. 1/2001-SKS/MN z dne 09. 01. 2001) organiziramo tečaj za vinogradnike - vinarje, ki
želijo pridobiti strokovno znanje in s tem tudi pogoje za stekleničenje vina Zakona o vinu in drugih
proizvodih iz grozdja in vina Ur. list RS št. 105/2006.
Tečaja se lahko udeležijo državljani Republike Slovenije, ki to želijo. Vsi, ki uspešno opravijo preizkus
znanja dobijo ustrezno potrdilo. Predmetnik tečaja obsega 42 šolskih ur (42-urni tečaj).
Udeleženci naj organizatorju tečaja pisno posredujejo naslednje podatke:
1. Priimek in ime (tudi dekliški priimek);
2. Naslov stalnega bivališča, telefonsko številko;
3. Rojstni podatki (dan, mesec, leto, kraj).
Informacije glede tečaja lahko dobite po telefonu na telefonski štev.: (02) 228 49 512;
051 337 092 ali na e-naslovu: tadeja.vodovnik@kmetijski-zavod.si
Začetek tečaja: 9. 1. 2019 do 18. 1. 2019

TEČAJ POKUŠNJA, SPOZNAVANJE IN OCENJEVANJE VIN – 32 UR
Tečaj vinarstvo – 42 ur daje osnovno vinarsko znanje. Pokazala se je potreba nadaljnjega
izobraževanja, predvsem v poznavanju vin.
Tako smo pripravili 32-urni program izobraževanja: POKUŠNJA, SPOZNAVANJE IN OCENJEVANJE
VIN.
Progam je verificiran pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, pod številko: 400092, z dne 26.01.2004.
Tečaja se lahko udeležijo državljani Republike Slovenije, ki to želijo. Vsi, ki uspešno opravijo preizkus
znanja dobijo ustrezno potrdilo.
Predmetnik tečaja obsega 32 šolskih ur (32-urni tečaj).
Udeleženci naj organizatorju tečaja pisno posredujejo naslednje podatke:
1. Priimek in ime (tudi dekliški priimek);
2. Naslov stalnega bivališča, telefonsko številko;
3. Rojstni podatki (dan, mesec, leto, kraj). Informacije glede tečaja lahko dobite po telefonu na telefonski
štev.: (02) 228 49 512; 051 337 092 ali na e-naslovu: tadeja.vodovnik@kmetijski-zavod.si
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NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA – NPK
NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA - NPK je formalno priznana usposobljenost, potrebna za
opravljanje poklica na podlagi nacionalnega poklicnega standarda.
Pridobivanje NPK je v Sloveniji opredeljena v Zakonu o NPK.
Certifikat NPK je javno veljavna listina in si ga lahko pridobimo na dva načina:
 z dokončanjem programa poklicne, oz. strokovne izobrazbe,
 s preverjanjem in potrjevanjem NPK.
NPK je namenjen:
 odraslim, ki nimajo javno veljavne listine o poklicni ali strokovni izobrazbi,  odraslim, ki imajo poklicne
kompetence (izkušnje, znanje, spretnosti),
 tistim, ki želijo napredovati v poklicni karieri, ne da bi za to morali pridobiti tudi višjo raven poklicne
izobrazbe.
NPK se dokaže s potrjevanjem in preverjanjem strokovnih znanj in spretnosti:
 na podlagi listin pridobljenih na izobraževalnih programih,
 z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj spretnosti in sposobnosti določenih v katalogu znanj.
Preverjanje in potrjevanje opravljajo komisije za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij, ki jih
imenuje državni izpitni center.
Na KGZS - Zavodu Maribor kmetom nudimo informacije v zvezi s postopkom pridobitve NPK,
zagotovimo svetovanje in pomoč pri pripravi zbirne mape in jih informiramo o možnostih izobraževanja
za pridobitev manjkajočih znanj.
NPK za katere so izdelani standardi in je zanje možno pridobiti certifikat so:
 predelovalec/predelovalka mesa,
 predelovalec/predelovalka sadja,
 izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način,
 poljedelec/ka,
 vinogradnik/ca,
 sadjar/ka,
 vrtnar pridelovalec/ka,
 zelenjadar/ica,
 živinorejec/ka. Informacije lahko dobite osebno pri svetovalkah za dopolnilne dejavnosti in kmečko
družino, ali po telefonu na številki (02) 228 49 46.
Organiziramo in izvedemo pa tudi izobraževanja za posamezna področja, in sicer:
Tečaj vinogradnik/vinogradnica
Tečaj sadjar/sadjarka
Tečaj poljedelec/poljedelka
Tečaj zelenjadar/zelenjadarica
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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.

LOMBERGARJEVI DNEVI 2019
4. december 2019 12. Vinogradniški posvet z mednarodno udeležbo
5. december 2019

5. Zelenjadarski posvet z mednarodno udeležbo

6. december 2019 15. Lombergarjev sadjarski posvet z mednarodno udeležbo
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JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA KGZS- ZAVOD MARIBOR
HAUPTMAN Simona,
univ. dipl. inž. kmet.,
vodja kmetijske svetovalne službe,
specialistka za vinogradništvo in
razvoj podeželja

(02) 228 49 53
051 393 235

simona.hauptman@kmetijski-zavod.si

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

(02) 228 49 46
041 323 458

martina.gomzi@kmetijski-zavod.si

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

(02) 654 29 17
041 281 524

zlatka.gutman-kobal@kmetijski-zavod.si

HORVAT Timotej
mag. kmet.,
pripravnik

(02) 228 49 30
031 244 982

timotej.horvat@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

KRISTAN Boštjan
univ. dipl. inž. kmet.,
pripravnik

(02) 228 49 47
031 841 352

bostjan.kristan@kmetijski-zavod.si

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

(02) 228 49 48
041 817 675

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

(02) 228 49 19
031 674 248

marjeta.miklavc@kmetijski-zavod.si

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

(02) 228 49 19
031 772 233

misa.pusenjak@kmetijski-zavod.si

RIHTER Ludvik
dipl. inž. zoot.,
terenski svetovalec

(02) 228 49 49
041 817 359

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

27

Urnik izobraževanj 2019
SEZNAM PREDAVATELJEV
ČUŠ

Franc

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

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.

KAC

Branka

univ.dipl.inž.agr.

KAPUN MARŠIK

Jožica

univ.dipl.inž.agr.

KLEMENČIČ

Stane

dr.,mag.,
univ.dipl.inž.kmet.

KLOPČIČ

Marija

dr.,univ.dipl.inž.zoot.

KOGAL

Bojan

dipl.inž.gradb.

KOS

Irena

univ.dipl.inž.živ.tehnol.

KOVAČEC

Marija

univ.dipl.inž.agr.

KOROŠEC

Tamara

dr.,univ.dipl.inž.zoot.

KRESNIK

Katarina

univ.dipl.inž.kmet.

MATKO

Boštjan

mag.,univ.dipl.inž.kmet.

MERC

Irena

univ.dipl.inž.agr.

MEŠL

Miro

univ.dipl.inž.kmet.

Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana
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
KGZS – Zavod Ptuj
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
terenska svetovalka
KGZS – Zavod Murska Sobota, JSKS,
specialist za zelišča
KGZS – Zavod Maribor, direktor
Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta v Ljubljani,
Oddelek za zootehniko
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialist
KGZS – Zavod Celje, JSKS
specialistka II za predelavo mesa
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
svetovalka za KD in DD
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialistka za ekološko kmetovanje
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
terenska svetovalka
KGZS – Zavod Maribor,
Oddelek za varstvo rastlin, 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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MIKLAVC

Jože

mag.,
univ.dipl.inž.kmet.

MIKLAVC

Marjeta

univ.dipl.inž.kmet.

PODJAVORŠEK

Andrej

dr.

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.

ŠKET

Ivan

univ.dipl.inž.kmet.

ŠTABUC

Roman

univ.dipl.inž.kmet.

ŠTABUC STARČEVIČ

Dominika

dr.vet.med.

TOPLAK

Andrej

dr.,univ.dipl.inž.zoot.,
dr. vet. med.

VAUPOTIČ

Tanja

mag.,univ.dipl.inž.kmet.

VODOVNIK PLEVNIK

Tadeja

univ.dipl.inž.kmet.

ZADRAVEC

Draga

univ.dipl.inž.kmet.

KGZS – Zavod Maribor,
Vodja oddelka za varstvo rastlin,
specialist za varstvo rastlin
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialistka za varstvo rastlin
BTŠ Maribor
KGZS-Zavodu Ptuj,
Selekcija prašičev
KGZS – Zavod Ptuj, JSKS,
vodja oddelka za kmetijsko
svetovanje, specialist za prašičerejo
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialistka za zelenjadarstvo
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
terenski svetovalec
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
terenska svetovalka
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialist za sadjarstvo
KGZS – Zavod Ptuj,
vodja selekcije in kontrole
proizvodnosti
KGZS – Zavod Ptuj,
selekcijska služba,
strokovni vodja za lisasto pasmo
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
terenski svetovalec
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialist za vinogradništvo
Nacionalni veterinarski inštitut,
enota Maribor-Ptuj
KGZS – Zavod Ptuj, JSKS
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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