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»COVID 19« JE POSEGEL TUDI V IZOBRAŽEVALNI PROCES V KMETIJSTVU USPOSABLJANJE PREKO SPLETA
Spoštovani,
oddelek javne službe kmetijskega svetovanja izvede večino izobraževanj v zimskem času, gre
za kmetijstvo malo bolj umirjeno sezono, ko se kak dan lahko nameni tudi izobraževanju. Večina
izobraževanj izvedemo v predavalnici na Zavodu, na Vinarski 14, pod Kalvarijo ali jih izvedemo
na tudi na kateri od vaših kmetij. Najbolje pa so obiskane delavnice na terenu, ko izvedemo
praktični prikaz, si ogledamo kakšne dobre prakse, ko si na terenu ogledamo konkretno stanje
v nasadu ali njivi, ter skupaj z vami prekomentiramo problem in izmenjamo strokovna stališča.
Običajno smo na vaše domove v tem mesecu poslali Urnik izobraževanj v tiskani obliki.
Obveščamo vas, da je Covid 19 zaradi prepovedi zbiranja in sklicevanja ljudi, posegel in močno
spremenil tudi sam potek zimskih izobraževanj.
Urnik izobraževanj smo tudi letos pripravili, vendar bo objavljen samo na spletni strani zavoda.
To pa iz razloga, ker na današnji dan ne moremo točno vedeti na kakšen način bo možno izvesti
izobraževanje: ali vas bomo lahko povabili v učilnico ali ne.
Korona v naša življenja prinaša trajne spremembe, vse se seli na splet, izobraževanje v šolah,
pridobivanje informacij, spletno nakupovanje…..
Zavedamo se, da marsikatera kmetija leži na območju, kjer je zelo slaba pokritost z internetom
in s tem možnost pridobivanja informacij preko spleta. Raba IT tehnologij, spletnih aplikacij in
spleta nasploh je postala realnost, ki je preplavila ves svet.
Spoštovani, tako kot je uporaba pametnih telefonov in brskanje po raznih socialnih omrežjih
zajela vse generacije, tudi podeželje, sem prepričana, da se bodo te nove metode prenosa
znanja preko spleta kar hitro osvojile, kajti: »Izobraževanje je stalnica pri vseh generacijah«.
Zato vas vljudno vabimo, da redno spremljate objave na naši spletni strani http://www.kmetijskizavod.si/ in spremljate objave na facebooku https://www.facebook.com/KGZMB/, si pogledate
celoten urnik izobraževanj in se morda udeležite katerega od spletnih predavanj kar iz vašega
doma. V kolikor pri vzpostavitvi povezave do spletnega predavanja potrebujete pomoč, se
obrnite na vašega svetovalca.
Še enkrat, izvedbo izobraževanj bomo prilagajali glede na stanje in priporočila Covid,
spremljajte tudi https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ .
Ostanite zdravi!
Zapisala:
HAUPTMAN SIMONA s sodelavci,
Oddelek Javne službe kmetijskega svetovanja pri KGZS - Zavodu Maribor
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DECEMBER
2020

MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

Preusmeritev kmetij v ekološko
kmetovanje, vključitev v kontrolo,
predstavitev dveh dobrih ekoloških
praks

15. december2020
 9.00

LOKACIJA

/dr. Tamara Korošec/
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

LOKACIJA

Delavnica: Nega vina s pokušnjo in
strokovnim komentarjem

6. januar 2021
 9.00

KGZS – Zavod
Maribor,
Vinarska ulica
14, 2000 Maribor

7. januar 2021
 11.00

Izletniška kmetija
Slanič, Žikarce
37, 2242 Zgornja
Korena

7. januar 2021
 9.00 – 13.00

predavanje preko
zoom-a,
povezava bo
dostopna na
internetni strani
KGZS Zavod
Maribor

Zbiranje vzorcev bo 5. januarja 2021 od 11.00
do 14.00 ure v knjižnici, pritličje levo.
Vzorce vina opremite z imenom, priimkom in
naslovom pridelovalca ter sorto.

JANUAR 2021

Tadeja Vodovnik Plevnik bo vsak vzorec
poskusila, zapisala strokovno mnenje in potrebne
ukrepe za nadaljnjo nego vina. Zaradi ukrepov za
omejitev epidemije Covid-19 na delavnici ne
boste mogli biti prisotni, tako vam bo mnenje
posredovano preko elektronske ali navadne
pošte.
/Tadeja Vodovnik Plevnik/

Delavnica: Nega vina s pokušnjo in
strokovnim komentarjem
Zbiranje vzorcev bo 6. januarja 2021 od 17.00
do 19.00 ure na Izletniški kmetiji Slanič.
Vzorce vina opremite z imenom, priimkom in
naslovom pridelovalca ter sorto.
Tadeja Vodovnik Plevnik bo vsak vzorec
poskusila, zapisala strokovno mnenje in potrebne
ukrepe za nadaljnjo nego vina. Zaradi ukrepov za
omejitev epidemije Covid-19 na delavnici ne
boste mogli biti prisotni, tako vam bo mnenje
posredovano preko elektronske ali navadne
pošte.
/Tadeja Vodovnik Plevnik/

Integrirano varstvo jablan

/mag. Jože Miklavc, mag. Boštjan Matko,
Miro Mešl, Leonida Lešnik, dr. Mario Lešnik/
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

LOKACIJA

Sadjarski krožek: Zimska rez jablan

8. januar 2021
 10.00 – 13.00

Kmetija Grmek,
Rošpoh-del 57,
2351 Kamnica

8. januar 2021
 12.00

Taborniški dom,
Ulica nad kanalom
7, 2204 Miklavž
na Dravskem
polju

Integrirano varstvo vinske trte

11. januar 2021
 9.00 – 13.00

predavanje preko
zoom-a,
povezava bo
dostopna na
internetni strani
KGZS Zavod
Maribor

Esca – reševanje težav v vinogradih

12. januar 2021
 10.00

predavanje
preko zoom-a,
povezava bo
dostopna na
internetni strani
KGZS Zavod
Maribor

/mag. Zlatka Gutman Kobal, Andrej Soršak/

V kolikor delavnice zaradi Covid ukrepov ne bo
možno izvesti na terenu, bomo to objavili na spletni
strani zavoda.
V tem primeru bo prikaz zimske rezi na kmetiji Grmek
izveden, vsebina pa bo predvajana naknadno preko
spletnih kanalov.

Delavnica: Nega vina s pokušnjo in
strokovnim komentarjem

JANUAR 2021

Zbiranje vzorcev bo 7. januarja 2021 od 17.00 do
19.00 ure v Taborniškem domu.
Vzorce vina opremite z imenom, priimkom in
naslovom pridelovalca ter sorto.
Tadeja Vodovnik Plevnik bo vsak vzorec poskusila,
zapisala strokovno mnenje in potrebne ukrepe za
nadaljnjo nego vina. Zaradi ukrepov za omejitev
epidemije Covid-19 na delavnici ne boste mogli biti
prisotni, tako vam bo mnenje posredovano preko
elektronske ali navadne pošte.
/Tadeja Vodovnik Plevnik/

/mag. Jože Miklavc, mag. Boštjan Matko,
Miro Mešl, Leonida Lešnik/

/mag. Jože Miklavc, Roman Štabuc/

Predstavitev uporabe dronov in
digitalne zaznave esce v vinogradih
/Krajnc Sergej/
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

LOKACIJA

Integrirano varstvo poljščin s
poudarkom na preventivnih ukrepih

14. januar 2021
 10.00

predavanje
preko zoom-a,
povezava bo
dostopna na
internetni strani
KGZS Zavod
Maribor

Predstavitev kataloga priporočenih
bikov lisaste in črno bele pasme

15. januar 2021
 10.00

predavanje preko
zoom-a,
povezava bo
dostopna na
internetni strani
KGZS Zavod Ptuj
in KGZS Zavod
Maribor

Predelava mesa: Zorenje govedine in
sodobni načini priprave govedine

18. januar 2021
 10.00

Navzkrižna skladnost

19. januar 2021
 10.00

predavanje preko
zoom-a,
povezava bo
dostopna na
internetni strani
KGZS Zavod
Maribor
predavanje preko
zoom-a,
povezava bo
dostopna na
internetni strani
KGZS Zavod
Maribor

/Marjeta Miklavc/

Gospodarna raba organskih in
mineralnih gnojil pri poljščinah
/Draga Zadravec/

Načini doziranja gnojevke z nizkimi
izpusti dušika v ozračje
/Timotej Horvat/

Uporaba dronov in precizno gnojenje za
zmanjšanje stroškov gnojenja in
izboljšanje pridelka poljščin

JANUAR 2021

/Krajnc Sergej/

/dr. Marija Klopčič, Jože Smolinger/

/Irena Kos, Martina Gomzi/

/Katarina Kresnik/
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

LOKACIJA

Ekološko razkuževanje semen s
predstavitvijo plazemskega
razkuževanja

20. januar 2021
 10.00

predavanje
preko zoom-a
povezava bo
dostopna na
internetni strani
KGZS Zavod
Maribor

Rez vinske trte

21. januar 2021
 10.00

predavanje
preko zoom-a
povezava bo
dostopna na
internetni strani
KGZS Zavod
Maribor

28. januar 2021
 19.00

predavanje
preko zoom-a
povezava bo
dostopna na
internetni strani
KGZS Zavod
Maribor

/dr. Tamara Korošec/

JANUAR 2021

/Roman Štabuc/

Je čas za Facebook in Instagram
oglaševanje? Z učinkovitim spletnim
oglaševanjem do novih potencialnih
strank:
Kako poteka oglaševanje na Instagramu?
Bi radi oglaševali na Instagram, pa ne veste kako
začeti ali nemara že oglašujete, pa bi radi dosegli še
boljše rezultate?
Želite vzpostaviti in vzdrževati odnos z vašimi
sledilci?
Vsebina naj bo enostavna, zapomljiva, privlačna.
Primeri dobrih praks.
/Nina Kuplen, Vanesa Žderić/
Prijave zbiramo do 25. 1. 2021, oz. do zapolnitve
mest, na e-naslov: vanesa.zderic@kmetijski-zavod.si
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Problematični pleveli na travinju in na
njivah

29. januar 2021
 9.00

predavanje
preko zoom-a
povezava bo
dostopna na
internetni strani
KGZS Zavod
Maribor

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

LOKACIJA

Osnovni poudarki tehnologije
pridelave čebulnic

1. februar 2021
 10.00

predavanje
preko zoom-a
povezava bo
dostopna na
internetni strani
KGZS Zavod
Maribor

Biovarnost – nevarnost, ki predstavlja 2. februar 2021
APK
 10.00
Uvajanje proizvodnega ritma

predavanje
preko zoom-a
povezava bo
dostopna na
internetni strani
KGZS Zavod
Maribor

JANUAR 2021

/Marjeta Miklavc/

Strniščni dosevki, sejano travinje na
njivah in obdelava tal
/Draga Zadravec, Timotej Horvat/

Načrtovanje gospodarjenja in naložbe v
poljedelstvu
/Gregor Kramberger/

MESEC

/Miša Pušenjak/

Varstvo čebulnic pred boleznimi,
škodljivci in pleveli
FEBRUAR 2021

/Marjeta Miklavc/

Ekonomska primerjava med
tehnologijami pridelave čebulnic
/Gregor Kramberger/

/Darja Prevalnik/

Prehrana prašičev pitancev
/Peter Pribožič/
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ DATUM IN URA

LOKACIJA

Apnenje in gnojenje trajnega
travinja

3. februar 2021
 10.00

predavanje
preko zoom-a
povezava bo
dostopna na
internetni strani
KGZS Zavod Maribor

10. februar 2021
 10.00

predavanje
preko zoom-a
povezava bo
dostopna na
internetni strani
KGZS Zavod Maribor

/Draga Zadravec/

Oskrba travinja
/Timotej Horvat/

Invazivni in strupeni pleveli na
travinju
/Marjeta Miklavc/

FADN knjigovodstvo v letu 2021
/Renata Jesih, Alenka Vidovič/

12

Urnik izobraževanj 2021
MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

LOKACIJA

3. urni tečaj rezi v Svečini

10. februar 2021
 10.00

Svečina

Navzkrižna skladnost

11. februar 2021
 10.00

predavanje
preko zoom-a
povezava bo
dostopna na
internetni strani
KGZS Zavod
Maribor

Legalizacija objektov na podeželju:

15. februar 2021
 10.00

predavanje
preko zoom-a
povezava bo
dostopna na
internetni strani
KGZS Zavod
Maribor

/Roman Štabuc/

FEBRUAR 2021

/Katarina Kresnik/

Kakšne vrste legalizacije omogoča novi
gradbeni zakon?
Katere objekte lahko legaliziramo?
Ali je legalizacija objekta vedno mogoča?
Kako dolgo traja postopek legalizacije?

Katere pa so obveznosti investitorja v postopku
legalizacije?
Kaj lahko stori investitor, če legalizacija ni
mogoča?
/Tatjana Arslanovski, Vanesa Žderić/
Prijave zbiramo do 11. 2. 2021, oz. do zapolnitve
mest, na e-naslov: vanesa.zderic@kmetijskizavod.si
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

LOKACIJA

Predstavitev ukrepov kmetijske
politike v letu 2021

16. februar 2021
 10.00

predavanje
preko zoom-a
povezava bo
dostopna na
internetni strani
KGZS Zavod
Maribor

Sodobni trendi pri vzreji telet

17. februar 2021
 10.00

predavanje
preko zoom-a
povezava bo
dostopna na
internetni strani
KGZS Zavod
Maribor

18. februar 2021
 10.00

predavanje
preko zoom-a
povezava bo
dostopna na
internetni strani
KGZS Zavod
Maribor

22. februar 2021
 10.00

predavanje
preko zoom-a
povezava bo
dostopna na
internetni strani
KGZS Zavod
Maribor

/Katarina Kresnik/

Prireja govejega mesa (poudarek) na
travnatem svetu

FEBRUAR 2021

/Anton Hohler/

Zemljiške operacije v kmetijstvu
/Marko Černe/

Pridelava poljščin in vrtnin na njivah
po izvedbi komasacijskih postopkov
Agromelioracijska dela na njivah
(apnenje, podrahljavanje, protivetrni
pasovi)
/Draga Zadravec, Timotej Horvat/

Kako priglasiti dopolnilno dejavnost
na kmetiji in predstavitev dopolnilnih
dejavnosti
/Martina Gomzi/
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NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

LOKACIJA

Biotska pestrost v kmetijstvu
/dr. Tamara Korošec/

25. februar 2021
 10.00

FEBRUAR 2021

Urnik izobraževanj 2021
MESEC

predavanje
preko zoom-a
povezava bo
dostopna na
internetni strani
KGZS Zavod
Maribor

Predstavitev ukrepov kmetijske
politike v letu 2021

26. februar 2021
 10.00

predavanje
preko zoom-a
povezava bo
dostopna na
internetni strani
KGZS Zavod
Maribor

MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

LOKACIJA

Pomen semena in avtohtonih sort za
kakovostno pridelavo vrtnin

1. marec 2021
 9.00

predavanje
preko zoom-a
povezava bo
dostopna na
internetni strani
KGZS Zavod
Maribor

Ketoza pri kravah molznicah
/dr. Andrej Toplak/

2. marec 2021
 10.00

KGZS – Zavod
Maribor,
Vinarska ulica
14, 2000
Maribor,
predavalnica I

Zdravstevna problematija pri reji
drobnice

3. marec 2021
 10.00

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

/Katarina Kresnik/

MAREC 2021

/Miša Pušenjak/

/dr. Andrej Toplak/
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

LOKACIJA

Zdravje in izbor živilske prehrane –
Kako prepričati potrošnika za nakup
lokalno pridelane hrane iz
zdravstvenega vidika

4. marec 2021
 10.00

KGZS-Zavod
Maribor,
Vinarska ulica
14, 2000 Maribor
predavalnica 1

/dr. Marjan Skalicky, Vanesa Žderić/

Prijave zbiramo do 26. 2. 2021, oz. do zapolnitve
mest, na e-naslov vanesa.zderic@kmetijskizavod.si

Predstavitev rezultatov dela
4. marec 2021
strokovnih nalog javne službe za
 9.30
vinogradništvo v Podravju in Posavju
/mag.Tanja Vaupotič, dr. Franc Čuš/

Dom kulture
Ivanjkovci,
Ivanjkovci 1,
2259 Ivanjkovci

Vodena degustacija vin
(mikrovinifikacije STS in KIS)
MAREC 2021

/Tadeja Vodovnik Plevnik, mag. Janez Valdhuber/

Rez vinske trte
/Roman Štabuc/

Sadjarski krožek: Zimska rez
visokodebelnih sadnih dreves v
travniškem nasadu

5. marec 2021
 10.00 – 13.00

Sadjarski center
Maribor, Gačnik
77, 2211 Pesnica
pri Mariboru

Svetovni dan voda:
Gnojenje z dušikom na
vodovarstvenih območjih

19. marec 2021
 10.00 – 13.00

Sadjarski center
Maribor, Gačnik
77, 2211 Pesnica
pri Mariboru

/mag. Zlatka Gutman Kobal, Andrej Soršak/

/Draga Zadravec/

Čiščenje škropilnic
/NLZOH Maribor/

Predavanje z demonstarcijskim
prikazom notranjega čiščenja
škropilnic ter predstavitev sistema
RemDry

/Marjeta Miklavc, Timotej Horvat v sodelovanju s
Sadjarskim centrom Maribor/
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

Predstavitev proizvodnje vinjaka (na
tradicionalni in sodobnejši način)

31. marec 2021
 9.30

Opraševalci in njihov pomen v
pridelavi zelenjave in sadja

22. marec 2021
 9.00

MAREC 2021
MAREC 2021
MAREC 2021

/Esad Šabanović/

/Miša Pušenjak/

LOKACIJA

Sadjarski center
Maribor, Gačnik
77, 2211 Pesnica
pri Mariboru

Kako varno uporabiti sredstva za
varstvo rastlin?
/Marjeta Miklavc/

Predstavitev proizvodnje vinjaka (na
tradicionalni in sodobnejši način)
/Esad Šabanović/

31. marec 2021
 9.30

Sadjarski center
Maribor, Gačnik
77, 2211 Pesnica
pri Mariboru
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA, LOKACIJA

Predelava mleka – izdelava poltrdega
sira

8. april 2021
 10.00

KGZS – Zavod
Ptuj

Poljedelski krožek – spomladanski
ukrepi na njivah in travinju

8. april 2021
 10.00

objavljena bo na
naši spletni strani

Poljedelski krožek – delavnica o
dognojevanju žit na podlagi hitrih
rastlinskih testov

april 2021

objavljena bo na
naši spletni strani

Redčenje cvetov in plodičev jablan

16. april 2021
 9.00 – 13.00

Sadjarski center
Maribor, Gačnik
77, 2211 Pesnica
pri Mariboru

Sadjarski krožek: Redčenje cvetov in
plodičev jablan

19. april 2021
 9.00 – 12.00

nasad jablan
šolskega
posestva BTŠ
Maribor

/Sara Ketiš, Martina Gomzi/

Prijave zbiramo do 6.. 4. 2021, oz. do zapolnitve
mest, na e-naslov: martina.gomzi@kmetijskizavod.si

APRIL 2021

/Draga Zadravec, Marjeta Miklavc, Timotej Horvat/

/Draga Zadravec, Marjeta Miklavc, Timotej Horvat/

/Biserka Donik Purgaj s sodelavci, Matej Stopar,
mag. Zlatka Gutman Kobal, Andrej Soršak/

/mag. Zlatka Gutman Kobal, Andrej Soršak/
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

LOKACIJA

Ekološka pridelava grozdja in vina
(vzorce ekološkega vina prinesite s
seboj)

26. maj 2021
 9.00

Ekološka kmetija
Šumenjak,
Spodnje Hlapje
23, 2222
Jakobski Dol

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

MAJ 2021

Delavnica o dognojevanju okopavin
na podlagi hitrih talnih testov

maj 2021
objavljen bo na
/Draga Zadravec, Marjeta Miklavc, Timotej Horvat/ naši spletni strani

objavljena bo na
naši spletni strani

Sadjarska ekskurzija na Primorsko.
Ogled dobrih domačih praks
pridelave češenj, marelic, kakija,
kivija in jablan s predelavo.

objavljena bo na
naši spletni strani

maj 2021
objavljen bo na
naši spletni strani

/mag. Zlatka Gutman Kobal, Andrej Soršak,
Sadjarsko društvo France Lombergar Maribor/
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

Dan žit

BTŠ Ptuj

Zelenjadarski krožek na kmetiji
/Miša Pušenjak, Marjeta Miklavc/

16. junij 2021
 10.00

Kmetija Najvirt,
Ložane 6, 2231
Pernica

Dan tehnike v sadjarstvu in
vinogradništvu

17. junij 2021
 7.00 – 18.00

Bildungszentrum
für Obst und
Weinbau,
Silberberg,
Avstrija

Dan odprtih vrat Sadjarskega centra
Maribor

22. junij 2021
 9.00 – 17.00

Sadjarski center
Maribor, Gačnik
77, 2211 Pesnica
pri Mariboru

Dan vinogradnikov

23. junij 2021
 10.00

STS Ivanjkovci,
Ivanjkovci 5,
2259 Ivanjkovci

/mag. Zlatka Gutman Kobal, Andrej Soršak/

JUNIJ 2021

LOKACIJA

4. junij 2021
/Draga Zadravec, Marjeta Miklavc, Timotej Horvat/  10.00

/Biserka Donik Purgaj s sodelavci, Matej Stopar,
mag. Zlatka Gutman Kobal, Andrej Soršak/

/mag. Tanja Vaupotič s sodelavci, Roman Štabuc,
Simona Hauptman, Tadeja Vodovnik Plevnik,
FKBVM/

Predstavitev izkušenj rabe dronov v
vinogradništvu
/Krajnc Sergej/

AVGUST 2021

MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

LOKACIJA

Poljedelski krožek – delavnica:
Ukrepi na strnišču, apnenje, zatiranje
plevelov, koruzni hrošč,
koruzna vešča

avgust 2021
 9.00

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

/Draga Zadravec, Marjeta Miklavc, Timotej Horvat/
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Ocena nove letine jabolk – kontrola
11. avgust 2021
kakovosti in zrelosti skupine sort gala  9.00 – 13.00
in elstar

Sadjarski center
Maribor, Gačnik
77, 2211 Pesnica
pri Mariboru

Ogled baznih matičnih nasadov in
tehnoloških poskusov

19. avgust 2021
 9.30

STS Ivanjkovci,
Ivanjkovci 5, 2259
Ivanjkovci

Sadjarski krožek: kontrola kakovosti
in zrelosti skupine sort gala in elstar
in priporočila za obiranje jabolk
namizne kakovosti v regiji Podravje

20. avgust 2021
 9.00 – 12.00

nasad jablan
šolskega
posestva BTŠ
Maribor

Tri dnevna sadjarska ekskurzija v
Švico, obisk Güttinger Tagung in
ogled dobrih sadjarskih praks v
pridelavi in predelavi sadja

avgust 2021

ekskurzija v Švico

/Biserka Donik Purgaj s sodelavci, Matej Stopar,
mag. Zlatka Gutman Kobal, Andrej Soršak/

/mag. Tanja Vaupotič, dr. Franc Čuš/

Spremljanje dozorevanja grozdja
/Leonida Gregorič/

Ukrepi za povečanje kakovosti vina in
dobra priprava na trgatev

AVGUST 2021

/Roman Štabuc, Tadeja Vodovnik Plevnik/

Vodena degustacija vin
(mikrovinifikacija vin STS in KIS)

/Tadeja Vodovnik Plevnik, mag. Janez Valdhuber/

/mag. Zlatka Gutman Kobal, Andrej Soršak/

/mag. Zlatka Gutman Kobal, Andrej Soršak/
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

SEPTEMBER 2021

Dan koruze 2020 na Ptuju

OKTOBER 2021

MESEC

LOKACIJA

september 2021
/Draga Zadravec, Marjeta Miklavc, Timotej Horvat/ objavljen bo na
naši spletni strani

BTŠ Ptuj

Letina 2021 – tehnologije pridelave
različnih stilov vin

september 2021
objavljen bo na
naši spletni strani

objavljena bo na
naši spletni strani

Dan koruze 2020 v Slovenski Bistrici

/Draga Zadravec, Marjeta Miklavc, Timotej Horvat/

september 2021
objavljen bo na
naši spletni strani

objavljena bo na
naši spletni strani

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

LOKACIJA

Tehnologije predelave sadja:

19. oktober 2021
 9.00

Sadjarski center
Maribor, Gačnik
77, 2211 Pesnica
pri Mariboru

/Tadeja Vodovnik Plevnik/

Možnosti predelave sadja; Predelava jabolk v
jabolčni sok in kis ter sušenje sadja.
/Martin Mavsar, Tatjana Kmetič Škof/
Dopolnilna dejavnost na kmetiji; Dobra
higienska praksa pri predelavi sadja.
/Tatjana Kmetič Škof/
Prikaz »PREDELAVE JABOLK V JABOLČNI
SOK« - mobilna linija KGZS – Zavoda NM
/Martin Mavsar, Tatjana Kmetič Škof/
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MESEC

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ

DATUM IN URA

LOKACIJA

Degustacija jabolk

10.december
2021
 9.00 – 15.00

Sadjarski center
Maribor, Gačnik
77, 2211 Pesnica
pri Mariboru

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

december 2021
objavljen bo na
naši spletni strani

objavljena bo na
naši spletni strani

DECEMBER 2021

/Biserka Donik Purgaj s sodelavci, mag. Zlatka
Gutman Kobal, Andrej Soršak/

/Tadeja Vodovnik Plevnik/

Lombergarjevi dnevi 2021
•

6. poljedelski posvet z mednarodno udeležbo;

•

13. vinogradniški posvet z mednarodno udeležbo;

•

16. Lombergarjev sadjarski posvet z mednarodno udeležbo;
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POMEMBNA OBVESTILA

Pavšalno nadomestilo DDV

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.

Zbirne vloge za leto 2021

Predviden rok za oddajo zbirne vloge je od
24.2.2021 do 6.5.2021;
(po tem datumu bo možen vnos še do konca maja
z vsakodnevnimi odbitki
od 7.5.2021 do 31.5.2021).

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

Rok za oddajo vlog je do 5. 2. tekočega leta za
vlaganja v preteklem letu, na FURS.

Trošarina TRO-A

Rok za oddajo vloge je do 30. 6. 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).
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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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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
(02) 228 49 12 in (02) 228 49 53.
Cena seminarja znaša 36 € po udeležencu. Seminar je namenjen vsem vinogradnikom, ki predelujejo
grozdje v vino in ga tržijo
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USPOSABLJANJE 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 usposabljanje 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.
Usposabljanja se lahko udeležijo državljani Republike Slovenije, ki to želijo. Vsi, ki uspešno opravijo
preizkus znanja dobijo ustrezno potrdilo. Predmetnik usposabljanja obsega 42 šolskih ur (42-urno
usposabljanje).
Udeleženci naj organizatorju usposabljanja 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 usposabljanja lahko dobite po telefonu (02) 228 49 12;
051 337 092 ali na e-naslovu: tadeja.vodovnik@kmetijski-zavod.si

USPOSABLJANJE POKUŠNJA, SPOZNAVANJE IN OCENJEVANJE VIN – 32 UR
Usposabljanje 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. 1. 2004.
Usposabljanja se lahko udeležijo državljani Republike Slovenije, ki to želijo. Vsi, ki uspešno opravijo
preizkus znanja dobijo ustrezno potrdilo.
Predmetnik usposabljanja obsega 32 šolskih ur (32 – urno usposabljanje).
Udeleženci naj organizatorju usposabljanja 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 usposabljanja lahko dobite po telefonu (02) 228 49 12; 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 (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, kemična analiza, 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, da predstavlja povprečje celotne količine pridelka ali proizvoda in nalivanje v
steklenice, kar zagotavlja naročnik,
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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Pridobitev odločbe o primernosti vina za promet :
Za 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, za ustekleničeno vino pa eno leto po prodaji.
Za vina 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…),
▪ prijava pridelka,
▪ zapisnika o opravljenem pregledu 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 ½ 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 od 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.
Po opravljeni kemični analizi se na osnovi izmerjenih podatkov in želenega pridelka izračuna odmerek
potrebnih hranil. Za pripravo pravilnega odmerka hranil je zelo pomembna natančna evidentiranje
vzorca.
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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

HORVAT Timotej
mag. kmet,
terenski svetovalec

(02) 228 49 19
031 244 982

timotej.horvat@kmetijski-zavod.si

(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

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

(02) 228 49 49
041 818 356

branka.kac@kmetijski-zavod.si

KOROŠEC Tamara
dr., univ. dipl. inž. zoot.
Specialistka za ekološko kmetov.

(02) 228 49 19
031 770 939

tamara.korosec@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

KRAMBERGER Gregor
mag. kmet.,
terenski svetovalec

(02) 228 49 25
040 492 115

gregor.kramberger@kmetijski-zavod.si

KRESNIK Katarina
univ. dipl. inž. kmet.,
specialistka za varstvo okolja

(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

GOMZI Martina
mag. kmet.,
svetovalka za dopolnilne
dejavnosti in kmečko družino
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MIKLAVC Marjeta
univ. dipl. inž. kmet.,
specialistka za varstvo rastlin

(02) 228 49 19
031 674 248

marjeta.miklavc@kmetijski-zavod.si

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

(02) 228 49 19
031 772 233

misa.pusenjak@kmetijski-zavod.si

RIHTER Ludvik
dipl. inž. zoot.,
terenski svetovalec

(02) 228 49 49
041 818 359

ludvik.rihter@kmetijski-zavod.si

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

(02) 640 10 35
041 817 674

marika.rotvajn@guest.arnes.si

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

(02) 228 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
ARSLANOVSKI

Tatjana

vodja referata za gradbene
zadeve

UE Maribor, referat za gradbene
zadeve, Oddelek za okolje, prostor in
kmetijstvo

ČUŠ

Franc

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

Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana

GOMZI

Martina

mag.kmet.

GUTMAN KOBAL

Zlatka

mag.,
univ.dipl.inž.kmet.

DONIK PURGAJ

Biserka

mag. kmet.

HAUPTMAN

Simona

univ.dipl.inž.kmet.

HOHLER

Anton

mag.,
univ.dipl.inž.zoot.

HORVAT

Timotej

mag. 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.

BF Ljubljana, Oddelek za zootehniko

KMETIČ ŠKOF

Tatjana

univ.dipl.inž.kmet.

KOVAČEC

Marija

univ.dipl.inž.agr.

KOROŠEC

Tamara

dr.,univ.dipl.inž.zoot.

KOS

Irena

univ.dipl.inž.živ.tehnol.

KRAJNC

Sergej

KRAMBERGER

Gregor

mag. kmet.

KRESNIK

Katarina

univ.dipl.inž.kmet.

KUPLEN

Nina

social media manager

LEŠNIK

Leonida

mag. inž. hortikulture

KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialistka za ekološko kmetovanje
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialistka za sadjarstvo
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,
terenski svetovalec

KGZS – Zavod Novo mesto, JSKS,
koordinatorka za kmečko družino in
dopolnilne dejavnosti na kmetiji
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
svetovalka za KD in DD
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialistka za ekološko kmetovanje
KGZS – Zavod Celje, JSKS,
specialistka II za predelavo mesa
Podjetje Termodron
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
terenski svetovalec
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialistka za varstvo okolja
Sinfonija, s.p., kreativna in
oglaševalska agencija
KGZS – Zavod Maribor,
Oddelek za varstvo rastlin
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KGZS – Zavod Maribor,
Oddelek za varstvo rastlin,
specialist za varstvo rastlin
KGZS – Zavod Novo mesto, JSKS,
specialist za sadjarstvo in kmetijsko
tehniko
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
terenska svetovalka
KGZS – Zavod Maribor,
Oddelek za varstvo rastlin,
specialist za varstvo rastlin
KGZS – Zavod Maribor,
Vodja oddelka za varstvo rastlin,
specialist za varstvo rastlin
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialistka za varstvo rastlin
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

MATKO

Boštjan

mag.,univ.dipl.inž.kmet.

MAVSAR

Martin

univ.dipl.inž.kmet.

MERC

Irena

univ.dipl.inž.agr.

MEŠL

Miro

univ.dipl.inž.kmet.

MIKLAVC

Jože

mag.,
univ.dipl.inž.kmet.

MIKLAVC

Marjeta

univ.dipl.inž.kmet.

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.

SKALICKY

Marjan

izr. prof., prim., dr., zasl.
prof., dr.med., spec. internist

SKAZA

Daniel

univ.dipl.inž.kmet.

KGZS – Zavod Ptuj

ŠKET

Ivan

univ.dipl.inž.kmet.

KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
terenski svetovalec

SMOLINGER

Jože

dipl.inž.zoot.

ŠTABUC

Roman

univ.dipl.inž.kmet.

ŠABANOVIĆ

Esad

univ.dipl.inž.živ.tehnol.

Specialist za žganjekuho

TOPLAK

Andrej

dr., univ.dipl.inž.zoot.,
dr.vet.med

KGZS – Zavod Ptuj

KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialist za sadjarstvo

KGZS – Zavod Ptuj,
selekcijska služba,
strokovni vodja za lisasto pasmo
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialist za vinogradništvo
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VALDHUBER

Janez

mag.

FKBVM; Pivola 10, 2311 Hoče

VAUPOTIČ

Tanja

mag.,univ.dipl.inž.kmet.

KGZS – Zavod Maribor,
vodja STS Ivanjkovci

VIDOVIČ

Alenka

inž. kmet.

KGZS – Zavod Ptuj

VODOVNIK PLEVNIK

Tadeja

univ.dipl.inž.kmet.

ZADRAVEC

Draga

univ.dipl.inž.kmet.

ZDERIĆ

Vanesa

mag.var.preh.

KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialistka za vinarstvo in
pridelavo sadjevca
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
specialistka za poljedelstvo
KGZS – Zavod Maribor, JSKS,
svetovalka za KD in DD (zaposlena na
KGZS-Zavod Maribor od januarja
2021)
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