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IZZIV JE PRITI DO VEČ
ZNANJA
Poslanstvo Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije je zastopanje
interesov kmetov, mednje sodi
tudi posredovanje znanja. Dandanes kmetovati ni preprosto. Cenejša in cenena hrana iz uvoza,
ki preplavlja naš trg, zbija domaCvetko Zupančič,
če cene, negotovost pridelave
predsednik KGZS
zaradi podnebnih sprememb se
iz leta v leto stopnjuje, intenzivna pridelava hrane ob varovanju
okolja zahteva vse bolj celovito razumevanje okolja.
Primeren dohodek kmetov ob sočasnem zagotavljanju
pridelave kakovostne hrane in ob vseh zahtevah družbe
po razvoju podeželja ter varovanju okolja je naš izziv na
ravni države. Najbolj učinkovit odziv na to je več znanja.
Za bolj kakovostne pridelke, za nižje stroške pridelave, za
večjo dodano vrednost. In seveda optimalno izkoriščanje
možnosti glede izkoriščanja sredstev, ki jih nudi skupna
kmetijska politika.
Vsa ta znanja lahko kmetje pridobijo različno. Preverjen in
zanesljiv način je prek Javne službe kmetijskega svetovanja (JSKS). Slogan »Poznamo slehernega kmeta« temelji
na dejstvu, da mreža JSKS pokriva celotno Slovenijo. V
osmih kmetijsko-gozdarskih zavodih deluje več kot 300
specialistov in splošnih terenskih kmetijskih svetovalcev.
Nobena druga organizacija v kmetijstvu nima tako tesnega stika s terenom, nobena druga služba ne zaznava tako
hitro izzivov, ki jih imajo naši kmetje.
Na kmetije prihaja dandanes novo znanje po številnih poteh: prek svetovalcev, strokovne literature, spletnih strani,
socialnih omrežij, javnih služb, raziskovalcev, šol, ponudnikov blaga in storitev…. V poplavi informacij zaradi tveganj,
ki jih novosti prinašajo, pridejo v poštev preverjene in
objektivne rešitve.
Zato je nujno, da sistem prenosa znanja poteka kot celota in med seboj povezano, da kmet dobi preverjeno informacijo v času, ko jo rabi. Za prenos znanj ne zadošča
le strokovno znanje, temveč tudi ustrezni načini prenosa
le-tega, da kmetje pridobijo kar največ uporabnega znanja
in spretnosti. JSKS se trudi po najboljših močeh. Organizirano mora biti tako, da je in bo še naprej pripravljeno na
vse izzive, ki jih prinaša čas in razmere v družbi. Vse zaradi kmetov, ki potrebujejo odzivno, inovativno in sodobno
strokovno podporo.

LETO IZZIVOV IN NOVOSTI

Javna služba kmetijskega svetovanja je leta 2019 delovala
po izhodiščih MKGP in v celoti izpolnila program. Izvedli smo
vse redne naloge, ki so nam skupaj s prioritetnimi nalogami,
poleg izziva same izvedbe, predstavljale tudi zasuk javne
službe kmetijskega svetovanja od zagotavljanja storitev za
namen izvedbe ukrepov kmetijske politike (SKP) v tehnološke
vsebine.
Kmetijsko svetovanje smo in bomo vse bolj usmerjali v
proizvodnjo hrane, kar pa ne pomeni, da pri tem nismo
upoštevali pomena sredstev, ki pridejo v slovensko podeželje
iz naslova SKP in potrebnih aktivnosti za to. Poleg tega
izvedba ukrepov SKP za seboj potegne veliko strokovnega
dela, saj so zahteve močno povezane z izpolnjevanjem
pogojev in zakonodaje. Prav tako osveščena družba od
kmetov zahteva okoljsko ozaveščeno kmetovanje, kar
pomeni vedno nove izzive tudi za kmetijsko svetovanje, od
področja biodiverzitete, ohranitve okolja, varovanje virov
vode, do prilagajanja na podnebne spremembe. Zato smo
svetovalce še bolj intenzivno usposabljali iz teh vsebin.

Anton Jagodic,
vodja Sektorja za
kmetijsko svetovanje

Odprli smo jim možnost usposabljanja v tujini in sodelovanja
v ostalih aktivnostih EIP AGRI. Sodelovali smo pri izvedbi
javnih naročil za izvedbo PRP programa ter se vključevali
v mednarodne projekte iz različnih virov. Imeli smo tudi
možnost vzpostavitve pripravništva za postopno generacijsko
zamenjavo kmetijskih svetovalcev, kar je bil drugi večji izziv
preteklega leta. Med nas tako prihajajo sveže usposobljeni
kadri, ki pa se morajo veščin kmetijskega svetovanja priučiti z
delom oziroma prakso, ker posebnega programa za ta namen
slovenske fakultete nimajo.
Tretji izziv je uporaba različnih digitalnih orodij za metode
svetovanja in druge prenose znanja, ki zahtevajo poleg
usposobljenih svetovalcev tudi pripravljenost kmetov za ta
način dela in obstoj ustrezne infrastrukture na podeželju.
Nadaljevali smo tudi z interno specializacijo kmetijskih
svetovalcev, ki je četrti dolgoročnejši izziv. Z njo želimo
povečati kakovost storitve kmetijskega svetovanja kmetom
v realnem času.

3

• nudenje storitev kmetijskega svetovanja vsem kmetovalcem s
pomočjo individualnega svetovanja in skupinskega svetovanja z
izvedbo delavnic, usposabljanj, tehnološkmi listi, SMS obvestili,
izvedbo krožkov, tečajev ter z objavo strokovnih člankov in prispevkov in ogledom dobrih praks doma in v tujini;
• prizadevanje za tehnološki in ekonomski napredek kmetijstva ter
podjetniško usmerjanje kmetij, ob hkratnem upoštevanju okoljevarstvenih ukrepov;
• vzpostavljanje in razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah;
• pomoč pri formalnem in neformalnem povezovanju kmetijskih
pridelovalcev, predvsem pa pri poslovnem povezovanju;
• izvajanje ukrepov kmetijske politike ter sodelovanje pri kreiranju
ukrepov skupne kmetijske politike v bodoče;
• svetovanje pri izvedbi Programa razvoja podeželja, vzpostavljen
sistem info točk za investicijske razpise v kmetijstvu in gozdarstvu in nekatere druge vsebine;
• sodelovanje pri strateškem načrtovanju in pomoč pri izdelavi
razvojnih in preusmeritvenih načrtov za kmetijska gospodarstva;
• svetovanje iz vsebin navzkrižne skladnosti.
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NAŠE POSLANSTVO

JAVNA SLUŽBA
KMETIJSKEGA SVETOVANJA
(JSKS)

Organigram JSKS

Predsednik: Cvetko Zupančič
ZBORNIČNI URAD
Direktor: Branko Ravnik

Vodja sektorja:
Anton Jagodic

Sektor za kmetijsko svetovanje

Vodja oddelka:
dr. Jernej Demšar

Direktor:
Stanko Jamnik

Direktor:
Mitja Kadoič

Direktor:
Jože Benec

Direktor:
dr. Stanislav Klemenčič

Direktor:
Franc Režonja

Direktor:
Branimir Radikon

V.d. direktorja:
Damijan Vrtin

Direktor:
Andrej Rebernišek

Namestnica vodje sektorja:
mag. Olga Oblak

Vodja oddelka:
dr. Dušica Majer
KGZS – Zavod CE

KGZS – Zavod KR

KGZS – Zavod LJ

KGZS - Zavod MB

KGZS – Zavod MS

KGZS – Zavod NG

KGZS – Zavod NM

KGZS – Zavod PT

Vodja oddelka:
Vesna Čuček

Vodja oddelka:
Tomaž Cör

Vodja oddelka:
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Vodja oddelka:
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Vodja oddelka:
dr. Stanislav Kapun

Vodja oddelka:
Jože Vončina

Vodja oddelka:
mag. Zdenka Kramar

Vodja oddelka:
Peter Pribožič
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LETO 2019 V ŠTEVILKAH
SVETOVANJA: več kot 258.238 svetovanj 159.830 kmetijam:
Razpredelnica 1: Pomembnejši kazalniki prioritetnih vsebin v letu 2019
Področje/zavod
CE
KR
LJ
Vzpodbujanje pridelave vrtnin
Število usposabljanj
35
4
24
Število osebnih svetovanj
1586
436
607
Št. pripravljenih strokovnih gradiv
21
8
59
Živinoreja
Število usposabljanj
69
26
43
Število osebnih svetovanj
5480
1959
1931
Št. pripravljenih strokovnih gradiv
33
55
41
Št. KMG z vpeljavo rač. obrokov
158
43
186
Aktivnosti na področju zemljiških operacij - namakanje
Število usposabljanj
8
5
7
Število osebnih svetovanj
652
327
567
Št. pripravljenih strokovnih gradiv
7
5
1
Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti
Število usposabljanj
142
37
42
Število osebnih svetovanj
4887 1290
994
Št. pripravljenih strokovnih gradiv
59
24
26

MB

MS

NG

NM

PT

SKUPAJ

26

5

15

14

18**

141

551

1160

2427

737

1102**

8.606

63

17

18

20

10**

216

8

51

5

22

96

320

89

2684

1189

3494

4504

21.330

2

42

7

25

41

246

0

149

21

149

160

866

19
311
4

8
1213
2

0
102
1

7
525
3

47
1225
176

101
4.922
199

62
661
7

13
3898
10

127
1013
5

32
1474
23

61
858
72

516
15.075
226

MS

NG

NM

PT

SKUPAJ

7
1017
4

7
1871
16

12
7**
860 726**
9
9**

111
10.127
77

0
667
3

1
180
22

11
2252
9

3
909
31

54
7.237
155

2660

429

888

2212

9.470

404

167

332

329

2.086

2337

705

1727

1708

7.549

44
6366

3
4216

72
5140

21
2979

215
31.817

Razpredelnica 2: Nekateri kazalniki drugih pomembnih nalog v letu 2019
Področje/zavod
CE
KR
LJ
MB
Ekološko kmetovanje
Število usposabljanj
32
5
14
27
Število osebnih svetovanj
4012
391
925
325
Št. pripravljenih strokovnih gradiv
14
12
5
7
Ekonomika kmetijstva, davčno svetovanje
Število usposabljanj
6
12
19
2
Število osebnih svetovanj
1072
721 1077
359
Št. pripravljenih strokovnih gradiv
7
32
50
1
FADN knjigovodstvo
Število osebnih svetovanj
2044
306
622
309
Navzkrižna skladnost
Število pregledanih kmetij na NS
334
152
277
91
Zelena komponenta
Število osebnih svetovanj
375
39
370
329
Informiranje vlagateljev pri izvajanju ukrepov kmetijke politike
Število usposabljanj
34
24
12
5
Število osebnih svetovanj
6062 2398 4148
508

* podatki za področje živinoreje na Zavodu MB so prikazani pri Zavodu PT;
**nekateri podatki iz rastlinske pridelave na Zavodu PT so prikazani pri Zavodu MB.
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PREDAVANJA

Število predavanj, tečajev, seminarjev, delavnic,
krožkov: 4292

PISNI PRISPEVKI

Kmetijski svetovalci so pripravili in objavili več kot
3.752 različnih pisnih prispevkov, tehnoloških navodil, brošur, zloženk in knjig.

Izdelava načrtov kolobarjenja, gnojilnih načrtov, bilanc gnojil, jemanje vzorcev na terenu in izvajanje
talnih in rastlinskih testov: 12.193 št. načrtov/kolobarjev/testov

KRMNI OBROKI

Priprava analiz in mnenj za uporabnike na podlagi
predpisov: 695 mnenj

POMOČ PRI IZDELAVI RAZVOJNIH NAČRTOV
KMETIJ

ZBIRNE VLOGE

Število izdelanih krmnih obrokov: 1.842.

Število kmetov, ki smo jim pomagali pri izdelavi razvojnih načrtov kmetij, strateških načrtov: 2.029

NAVZKRIŽNA SKLADNOSTI

JSKS je opravila svetovanja na 2.106 kmetijah.
Priprava strokovnih podlag za zakonodajne in druge
dokumente: 433 priprav strokovnih mnenj
Izobraževanje in usposabljanje kmetijskih svetovalcev: 1.864 usposabljanj
Organizacija strokovno pospeševalnih in promocijskih dogodkov oz. prireditev (tradicionalni letni posvet JSKS, sejem Agra, ZED, Lombergarjevi dnevi,
okrogle mize,..): 157 prireditev
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Svetovanje v zvezi s pridobitvijo usposobljenosti
na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih
področij (NPK): 855 nasvetov

Zahtevki za neposredna plačila in sredstva programa razvoja podeželja

Zavod
CE
KR
LJ
MB
MS
NG
NM
PT

Zbirne vloge
10.523
3.732
10.076
2.304
6.394
7.204
8.706
7.445

Od 56.966 oddanih zbirnih vlog je JSKS izdelela 99
% vlog => na podeželje smo pripeljali 220 milijonov evrov

NALOGE JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA
SVETOVANJA
Kmetijski svetovalci delujejo v oddelkih za kmetijsko svetovanje pri kmetijsko-gozdarskih zavodih, ki
jih vodijo vodje oddelkov. Kmetijski svetovalci specialisti strokovno delujejo po panogah ali strokovnih
področjih na celotnem območju oddelka (v regiji),
izjemoma pa tudi na večjih območjih. Terenski svetovalci za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti
na kmetijah delujejo na izpostavah za kmetijsko
svetovanje, praviloma na območju upravne enote,
in sicer kot sestavni deli oddelkov za kmetijsko svetovanje. Na vsaki izpostavi je glede na merila (število kmetij, velikost enote, razvitost itd.) določeno
število terenskih svetovalcev. Delo izpostave koordinira vodja izpostave.
PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE JSKS
Javna služba kmetijskega svetovanje je svojo pravno podlago za delovanje dobila s podelitvijo Odločbe o imenovanju izvajalcev javne službe kmetijskega svetovanja za obdobje od 01. 01. 2018 do 31.
12. 2024 Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije s
kmetijsko-gozdarskimi zavodi s sedeži v Celju, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in Ptuju št. 014-39/2017/6 z dne
28.12.2017.
Naloge na področju kmetijskega svetovanja, ki so
opredeljene v 123. členu Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR,
26/14, 32/15 in 27/17; v nadaljnjem besedilu Zakon
o kmetijstvu), Uredbi o načinu in obveznostih izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja (Uradni
list RS št. 60/17), Pravilniku o pogojih glede prostorov, opremljenosti in kadrov, ki jih mora izpolnjevati
izvajalec javne službe kmetijskega svetovanja (Ur.
list RS št. 63/17 in Pravilniku o določitvi cen storitev
javne službe kmetijskega svetovanja, ki so za uporabnike plačljive (Ur. List RS št. 11/18) so zlasti:
• svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim
in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti,
• svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva,
• svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov
kmetijske politike,
• svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev
in drugih oblik proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev,

•

svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov.

Poleg nalog iz prejšnjega odstavka JSKS vključuje
tudi: vodenje, usmerjanje in koordinacijo dela JSKS
ter usposabljanje svetovalcev.
STRATEŠKI CILJI DELA JSKS
V programu dela, ki je del Uredbe o načinu in obveznostih izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja (Uradni list RS št. 60/17) so ob splošnih ciljih, ki
izhajajo iz posameznih področij kmetijske pridelave
in ob zagotavljanju skladnega razvoja podeželskih
območji, naslednji strateški cilji izvajanja JSKS:
• dvig inovacijske in prilagoditvene sposobnosti
slovenskega kmetijstva ter večja vloga znanja
pri odločanju,
• izboljšanje usposobljenosti na kmetijah,
• krepitev svetovalnega dela za razvojne potrebe
kmetijstva in izvajanje resolucije,
• krepitev raziskovalne in svetovalne strukture ter
izboljšanje strokovno – raziskovalnega sodelovanja med institucijami v verigi prenosa znanja,
• učinkovitejši prenos znanja z globalne in nacionalne ravni v kmetijstvo.
PROGRAM DELA KMETIJSKE SVETOVALNE
SLUŽBE JE BIL V LETU 2019 RAZDELJEN V
NASLEDNJE NALOGE:
Naloga 1: Svetovanje v zvezi s tehnološkim,
gospodarskim in okoljevarstvenim področjem
opravljanja kmetijske dejavnosti:
• svetovanje in izobraževanje v zvezi z izboljšanjem tehnologije pridelave, prireje, predelave in
skladiščenja kmetijskih proizvodov (tudi ekoloških),
• svetovanjem o krmnih obrokih, izračunavanju
krmnih obrokov,
• kolobarju, gnojenju, o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki izhaja iz načel dobre prakse varstva rastlin,
• svetovanje o prilagoditvah in novih tehnologijah v zvezi z blažitvijo podnebnih sprememb in
prilagajanjem nanje, biotsko raznovrstnostjo,
upravljanjem voda ter o ustreznem namakanju,
ohranjanju narave in varstvu okolja,
9

•

aktivnosti na področju urejanja kmetijskih zemljišč (zemljiške operacije, varstvo kmetijskih
zemljišč).

Naloga 2: Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva:
• številna osebna svetovanja o izvajanju poslov
v različnih pravnoorganizacijskih oblikah in
njihovih posledicah na izvajanje v praksi,
• svetovanje v postopkih pridobivanja dovoljenj za
izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
• pojasnjevanje kaj posamezna oblika izvajanja
dejavnosti prinaša na davčnem, ekonomskem,
socialnem in delovnem področju ter kakšne so
posledice morebitnega prenehanja opravljanja
določene dejavnosti,
• pomoč pri pripravi razvojnih načrtov kmetij, posodabljanju, preusmeritvah in sanacijah kmetij,
• svetovanje na področju FADN knjigovodstva,
ter uporabe podatkov za boljše gospodarjenje
na kmetijah,
• informiranje, osveščanje in svetovanje pri uveljavljanju načela kratkih nabavnih verig ter trženju in dobavljanju lokalno pridelane hrane v javne zavode in drugim javnim naročnikom,
• informiranje in svetovanje na področju razpisov
PRP in razpisov drugih skladov ter informiranje
in svetovanje ob spremljanju in zaključevanju investicij.
Naloga 3: Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju
ukrepov kmetijske politike:
• večina časa smo namenili nasvetom in vsebinam v povezavi z ukrepi KOPOP, dobrobiti živali, shemami neposrednih plačil, prahi z medonosnimi rastlinami v PEP, z ukrepom PVP za
zelenjadnice, gradbeni zakonodaji ter zakonodaji
glede zaščite živali,
• vlagateljem nudili informacije in pomoč pri vlaganju zahtevkov, dopolnjevanju že vloženih
zahtevkov, odstopu od zahtevkov, uveljavljanju
in dokazovanju višje sile, pojasnjevanju predpisanih zahtev in pogojev posameznih ukrepov,
obrazložitvah izdanih odločb, ki so jih prejeli
vlagatelji in pomoč pri pripravi pritožb na izdane
odločbe,
• svetovanja in pojasnjevanja glede Registra kmetijskih gospodarstev (ustrezno urejanje zadev
glede kmetijskih gospodarstev, nosilcev in članov kmetijskih gospodarstev in pravilne prijave
njihovih površin, trajnih nasadov itd.),
• svetovanje s področja izvedenih kontrol na
kmetijah tako za področje neposrednih, izravnalnih in kmetijsko okoljsko podnebnih plačil, kot
tudi s področja kontrol navzkrižne skladnosti,
• priprava številnih člankov za različne tiskane
10

medije in prispevke za radijske postaje.
Naloga 4: Svetovanje in pomoč pri organizaciji in
delovanju rejskih organizacij, OP in drugih oblik
proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev:
• vzpostavljanje lokalnih partnerstev, organizacij
proizvajalcev, drugih oblik proizvodnega združevanja in novih oblik združevanja kmetijskih
pridelovalcev ter delovanja društev, ki delujejo
na področju kmetijstva ter sodelovanju z nevladnimi organizacijami in agrarnimi skupnostmi ter
izvedba državnih tekmovanj.
• strokovno svetovanje v upravnih postopkih pri
registraciji društev in nudenje pomoči pri pripravi ustreznih aktov,
• sodelovanje pri izvedbi številnih tekmovanj in
ocenjevanj v posameznih panogah s področja
kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti,
• izvedba strokovno pospeševalnih prireditev s
stanovskimi organizacijami mladih in kmečkih
žensk ter na področjih panožnih združenj in zvez.
Naloga 5: Svetovanje na področju kmetijskih in s
kmetijstvom povezanih predpisov:
• strokovno sodelovanje z ministrstvi in drugimi
javnimi institucijami pri pripravi predpisov, ki
se nanašajo na kmetijstvo in razvoj podeželja
vključno s predpisi na področju varstva narave
in okolja ter upravljanje voda ter ozaveščanje
javnosti o pomenu podeželja več namenskosti
kmetijstva – tudi z vidika varovanja okolja,
• v letu 2019 smo obravnavali veliko število različnih predlogov sprememb zakonodaje, na področju izvajanja ukrepov Skupne kmetijske politike,
resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva, davčne politike, aktivnega staranja, strategije trajnostne rasti
slovenskega turizma, okolja in naravovarstva in
aktivno sodelovali z *MKGP, ARSKTRP, MF,
FURS, MDDSZ, MIZS, MGRT, STO, MOP, CPI,
RIC, ARSO, Sindikatom kmetov Slovenije, Gospodarsko zbornico in Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij,
• v sodelovanju z Mrežo za razvoj podeželja smo
vzpostavili skupni sistem zbiranja projektov
dobrih praks, ki se objavljajo na spletnih straneh
mreže in spletnih straneh KGZS zavodov, ožji
izbor prejme tudi EU Mreža za razvoj podeželja.
*MKGP: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
ARSKTRP: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja; MF: Ministrstvo za finance; FURS: Finančna
uprava Republike Slovenije; MDDSZ: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; MIZS: Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport; MGRT: Ministrstvo za gospodarski razvoj in

tehnologijo; STO: Slovenska turistična organizacija; MOP: Ministrstvo za okolje in prostor; CPI: Center za poklicno izobraževanje; RIC: Razvojno izobraževalni center; ARSO: Agencija
Republike Slovenije za okolje.

Naloga 6: Vodenje, koordinacija in strokovno tehnična koordinacija dela JSKS:
• vodili in koordinirali smo izvajanje vseh načrtovanih nalog iz programa dela JSKS,
• sodelovali na kolegijih direktorjev KGZ, kolegijih
vodij oddelkov JSKS na KGZ, ter sklicevali kolegije strokovnih skupin oz. koordinatorjev za posamezna strokovna področja,
• izvajali smo usposabljanje kmetijskih svetovalcev,
• sodelovali smo z javnimi službami strokovnih
nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin na področju poljedelstva, sadjarstva, vinogradništva, vrtnarstva in oljkarstva ter ostalimi javnimi službami v kmetijstvu,
• vzpostavili JSKS glede na spremembe pravnih
podlag,
• na področju ekološkega kmetovanja smo uredili
sistem specialističnega svetovanja z določitvijo
nosilcev po KGZ zavodih. Sistematično smo informirali kmetijske svetovalce o vse aktualnih
vsebinah, ter koordinirali delo službe za področje ekološkega kmetovanja na terenu.
Naloga 7: Naloge opredeljene s cenikom ministra:
• izvajanje nalog na področju gnojenja, z upoštevanjem okoljskih zahtev vključno z izdelavo
gnojilnih načrtov, bilanc gnojil, jemanja vzorcev
na terenu in izvajanje talnih in rastlinskih testov
ter izdelavo načrtov kolobarja, elektronsko izpolnjevanje in elektronska vložitev zbirne vloge ter
priprava analiz in mnenj za uporabnike na podlagi predpisov.

•
•
•
•

FAIRSHARE (KGZS v okviru SEASN)
CRP okolje (KGZS partner)
EIP Seneno meso in mleko (KGZS vodilni partner)
RUR-16-2019 – i2Connect (KGZS v okviru SEASN)
• EIP EKOPAKT (KGZS partner)
• EIP BONITA (KGZS partner)
b. Oddane projektne prijave oz. potrditve za sodelovanje v letu 2019:
• Erasmus+ SKILLSHARE (KGZS partner)
• FOX project (DIL Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V.) (KGZS partner)
• RUR-16-2019 – COOPVALOR (KGZS partner)
• Potrditev sodelovanja v projektu »Strategic Management/Business Inovation project« (KGZS
partner)
Sodelovanje v javnih naročilih MKGP:
a. V letu 2019 smo se uspešno prijavili na naslednja javna naročila:
• Individualno svetovanje KOPOP 2019 in 2020
• Preusmeritev v ekološko kmetovanje 2019 in
2020
• Priprava programov DŽ prašičereja 2020
• Redno usposabljanje KOPOP 2019 in 2020
• Usposabljanje DŽ govedo 2019
• Usposabljanje za zagon dejavnosti za mlade kmete 2019

Sodelovanje v projektih:

b. V letu 2019 smo izvedli naslednja javna naročila:
• Individualno svetovanje EK 2017 in 2018
• Individualno svetovanje KOPOP 2018
• Preusmeritev v ekološko kmetovanje 2017 in
2018
• Usposabljanje EK 2018
• Usposabljanje KOPOP 2018
• Usposabljanje DŽ prašiči 2018
• Usposabljanje DŽ drobnica 2018
• Priprava programov DŽ prašičereja 2018
• Priprava posodobitev programov DŽ prašičereja
2018
• Priprava programov DŽ prašičereja 2019
• Izdelava in dopolnitev programov aktivnosti za
leti 2018 in 2019
• Usposabljanje za zagon dejavnosti za mlade kmete 2019

a. Projekti v izvajanju v letu 2019:
• PLAID (KGZS član usmerjevalnega odbora)
• ALPFOODWAY (KGZS opazovalec)
• LIFE NATURAVIVA (KGZS partner)
• NEWBIE (KGZS opazovalec)
• LIFE NATURA IP (KGZS partner)
• SESAM (KGZS partner)

c. V letu 2019 smo izvajali tudi naslednja javna
naročila (še ni zaključeno):
• Individualno svetovanje EK 2019 in 2020
• Individualno svetovanje KOPOP 2019 in 2020
• Preusmeritev v ekološko kmetovanje 2019 in
2020
• Priprava programov DŽ prašičereja 2020

DRUGI VIRI FINANCIRANJA JSKS
Ker JSKS ni v celoti financirana iz javnih sredstev,
sodelavci sodelujemo v projektih financirani iz različnih virov. Poleg tega s sodelovanjem v projektih
pridobivamo nova znanja in povezave do drugih
strokovnih institucij doma in v tujini.
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• Redno usposabljanje KOPOP 2019 in 2020
• Usposabljanje DŽ govedo 2019
Projekti zavodov financiranih iz drugih virov:
• LIFE TO GRASSLANDS (KGZ PT)
• 30. Dobrote slovenskih kmetij (KGZ PT)
• Projekt LAS: Prodaja proizvodov slovenskih kmetij (KGZ PT)
• Uvajanje in optimalizacija pridelave sladkorne
pese (KGZ PT)
• EIP Farm Manager (KGZ MS)
• EIP Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti (KGZ MS)
• Pilotni projekt Neposredno trženje na kmetijah
kot osnovni element kratkih dobavnih verig (KGZ
MS)
• Erasmus + (Smart farming) (KGZ MS)
• CRP Razvoj modela za sistematično spremljanje
ekonomskega položaja in analizo vpliva kmetijske
politike na ravni tipičnih kmetijskih gospodarstev
(KGZ MS)
• CRP Tehnološke rešitve za izboljšanje dobrega
počutja rejnih živali v prašičereji in perutninarstvu
(KGZ MS)
• EIP Izboljšanje tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme(KGZ MB)
• EIP Trajnostno vinogradništvo (KGZ MB)
• EIP Konkurenčnost kmetovanja malih kmetij na
VVO in OMD (KGZ MB)
• EIP INTERKORN- Okoljsko učinkovita pridelava
koruze in pšenice na VVO (KGZ MB)
• EIP OKLASKI – Koruzni oklaski kot obnovljivi vir
energije (KGZ MB)
• Projekt Ministrstva za izobraževanje: Inovativna
EKO plazemska obdelava semen (za setev ter
prehrano ljudi in živali) (KGZ MB)
• E-COFARM projekt (Erazmus projekt) (KGZ MB)
• FAIRWAY projekt (HORIZON projekt) (KGZ MB)
• IN CULTURA VERITAS (INTERREG projekt) (KGZ
MB)
• Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z
učinkovito in trajnostno rabo vode (PRO-PRIDELAVA) (KGZ NM)
• Zrnate stročnice - pridelava, predelava in uporaba
(KGZ NM)
• Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti (KGZ NM)
• Spektroskopija v realnem času za optimizacijo
pridelka glede na spremljanje hranil v zemlji (KGZ
NM)
• Kontrolirano krmljenje koruzne silaže v obrokih
govedi (KGZ NM)
• Tehnološka posodobitev pridelave grozdja in vina
za cviček PTP (KGZ NM)
• Vpeljava odbire plemenskih živali na podlagi kakovosti mesa pri pasmi krškoljski prašič (KGZ NM)
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• Sledljivost porekla pri pasmi krškopoljski prašič
(KGZ NM)
• Okoljski vidiki preusmeritve v ekološko pridelavo
sadja (KGZ NM)
• Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk (KGZ
NM)
• Avtomatizacija in ekonomska upravičenost namakanja v oljkarstvu (KGZ NM)
• Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva
na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč (KGZ
NM)
• Bonita, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji - od pridelave do trženja (KGZ NM)
• Uvedba nacionalnega genomskega obračuna
plemenskih vrednosti s kombinirano referenčno
(KGZ NM)
• Populacijo za slovensko rjavo in črno-belo pasmo
govedi (KGZ NM)
• Reja prašičev za proizvodnjo izdelkov višje kakovosti (KGZ NM)
• Razvoj sodobnih analitičnih sistemov v podporo
na kmetijah z razvojem empirično podprtih panožnih krožkov in razvojem računalniškega sistema za poslovno odločanje na kmetijah(KGZ NM)
• Kmetujem – naravo varujem (KGZ CE)
• Jejmo lokalno -povečanje stopnje prehranske
samooskrbe v SAŠA regiji: ozaveščanje javnosti,
Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske
samooskrbe v SAŠA regiji: vzpostavitev tržnih
poti (KGZ CE)
• Na sprehod med kapljači, (KGZ CE)
• Okusiti raznolikost podeželja (KGZ CE)
• Z izboljšanim postopkom embriotransferja do hitrejšega napredka v prireji mleka (KGZ CE)
• Dvig konkurenčnosti slovenskega hmeljarstva z
vpeljavo tržno zanimivih in odpornih sort hmelja
(KGZ CE)
• Model certificiranja slovenske zelenjave ter EIP
projekt Reja različnih pasem drobnice za meso in
izdelke vrhunske kakovosti (KGZ CE)
• IWMPRAISE financiran iz EU, pri katerem sodeluje 34 partnerjev (KGZ LJ)
• LIFE IP in projekte EIP (tu pa sodeluje tudi KGZS
in ostali Zavodi: KGZ LJ, KGZ NG in KGZ PT
• “EKOSOP ISTRA« Spodbujanje zelenega in socialnega podjetništva, tržnega povezovanja lokalnih
ekoloških proizvajalcev ter trajnostne lokalne samooskrbe (KGZ NG)
• “KAKOVOST&PODJETNIŠTVO« S povezovanjem izobraževanj do dviga kakovosti pridelkov in
krepitve trajnostnega podjetništva na podeželju
(KGZ NG)
• Inovativno paratnerstvo za razvoj vinogradništva
in enoturizma spodnje Vipavske doline (KGZ NG)
• Vikendi z zdravo lokalno hrano (KGZ NG)
• “ZA KRAS« Zagotavljanje primerne rabe kraških

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Natura 2000 ¨Kras (KGZ NG)
Uvedba novih mehanskih in avtonomnih avtomatiziranih tehnologij za trajnostno pridelavo grozdja
v vinogradih (KGZ NG)
Okoljski vidiki preusmeritve v ekološko pridelavo
sadja (KGZ NG)
Izobraževanje o sonaravni živinoreji (KGZ NG)
Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa
VTR”(KGZ NG)
»GREVISLIN« Zelena infrastruktura, ohranjanje
in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih
tipov ob rekah(KGZ NG)
CLLD: Od pridelka do izdelka – dodana vrednost
podeželju, LAS Gorenjska košarica, vodilni partner (projekt v izvajanju) (KGZ KR)
CLLD: Kulinarično popotovanje, LAS Gorenjska
košarica, partner (projekt v izvajanju) (KGZ KR)
CLLD: Okusi škofjeloškega, LAS loškega pogorja, partner (odločba 2019, izvajati smo ga začeli
2020) (KGZ KR)
CLLD: Znanje – dodana vrednost podeželju, LAS
loškega pogorja, vodilni partner (zaključen projekt) (KGZ KR)
EIP: Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje (SOOS), partner projekta (projekt v izvajanju)
(KGZ KR)
EIP: Travinje++: izboljšanje trajnega in sajenega
travinja z vnosom beljakovinsko bogatih mešanic
trav in metuljnic, partner projekta (projekt v izvajanju) (KGZ KR)
EIP: KROŽENJE HRANIL, ORGANSKE SNOVI,
PROCESOV IN INFORMACIJ V KMETIJSTVU
(primer govedorejske kmetije), partner projekta
(projekt v izvajanju) (KGZ KR)

• Pilotno projekt sodelovanja: Neposredno trženje
na kmetijah kot osnovni element kratkih dobavnih verig, partner projekta (odločba 2019, izvajanje 2020) (KGZ KR)
• CLLD: Ocenjevanje ribjih izdelkov: med LAS-ovski projekt (LAS Gorenjska košarica, LAS Posočje in LAS Posavje) … v izvajanju, zaključek
2020 (KGZ KR)
• CLLD: Gorenjske ribe: projekt LAS Gorenjske košarice … v izvajanju, zaključek 2021 (KGZ KR)
• Erasmus + projekt: EWEAS - E-learning platform:
Energy and Water Efficiency in the Aquaculture
sector … v izvajanju, zaključek 2021 (KGZ KR)
• JN MKGP: Možnosti za povečanje potenciala lokacij za akvakulturo na celinskih vodah … v izvajanju, zaključek 2021 (KGZ KR)
• LIFE IP NATURA.SI – Integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 V Sloveniji (KGZ
LJ)
• Pilotni projekt: Preizkus dvostopenjskega izvajanja ukrepa VTR (KGZ LJ)
• EIP: Okoljski vidiki preusmeritve v ekološko pridelavo sadja (KGZ LJ)
• EIP: Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk
(KGZ LJ)
• EIP: Uvedba nacionalnega genomskega obračuna plemenskih vrednosti s kombinirano referenčno populacijo za slovensko rjavo in črno-belo
pasmo govedi (KGZ LJ)
• Mala barja – MARJA – Izboljšanje stanja bazičnih
nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na
Gorenjskem (KGZ LJ)
• Projekt LAS: Strimo ta oreh (KGZ LJ)
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SEKTOR ZA
KMETIJSKO
SVETOVANJE
Zaposleni
Anton Jagodic
vodja Sektorja za kmetijsko svetovanje
in koordinator izvajanja JSKS
Tel: (01) 51 36 710
GSM: 041 366 523
E-pošta: anton.jagodic@kgzs.si

Urška Senčar Hočevar
svetovalka VII/1 (I) s področja mednarodnega
sodelovanja, javnih naročil in razpisov, projektnega
dela in organizacije dogodkov KGZS

https://www.kgzs.si/kontakti-sektor-zakmetijsko-svetovanje#oddelek-1

Tel: (01) 51 36 615
GSM: 041 833 590
E-pošta: urska.sencar@kgzs.si

ODDELEK ZA KAKOVOST KMETIJSKEGA SVETOVANJA IN RAZVOJ

mag. Olga Oblak
namestnica vodje Sektorja in vodja Oddelka za
kakovost kmetijskega svetovanja in razvoj
Tel: (01) 51 36 682 / GSM: 041 762 457
E-pošta: olga.oblak@kgzs.si

Darja Pipan
vodja službe za knjigovodstvo, podjetništvo in
CECRA usposabljanje
Tel: (01) 51 36 628 / GSM: 041 728 247
E-pošta: darja.pipan@kgzs.si

Igor Hrovatič
vodja službe za razvoj metod in kakovost
kmetijskega svetovanja, CECRA usposabljanje,
navzkrižno skladnost, ekološko in sonaravno
kmetijstvo ter projektno delo
Tel: (01) 51 36 694 / GSM: 041 683 279
E-pošta: igor.hrovatic@kgzs.si

mag. Aleš Tolar
višji koordinator za področje mednarodnega
sodelovanja in javne razpise
Tel: (01) 51 36 610 / GSM: 040 367 045
E-pošta: ales.tolar@kgzs.si
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dr. Janko Rode

višji sodelavec za področje mednarodnega sodelovanja, javne razpise in posebna varovana območja
Tel: (01) 51 36 685 / GSM: 040 203 117
E-pošta: janko.rode@kgzs.si

Jože Očko

koordinator za področje mladih kmetov in strokovno tehnični sodelavec
Tel: (01) 51 36 696 / GSM: 031 347 784
E-mail: joze.ocko@kgzs.si

Jana Žiberna
Višja sodelavka III za področje ekološkega in
sonaravnega kmetijstva in izvajanje usposabljanj
kmetijskih svetovalcev
Tel: (01) 51 36 677
E-pošta: jana.ziberna@kgzs.si

Neja Žogan / Dominika Klavž
višja sodelavka III s področja projekta LIFE IP
NARAVA (LIFE17 IPE/SI/000011)
Tel: (01) 51 36 714
E-mail: neja.zogan@kgzs.si / dominika.klavz@kgzs.si

ODDELEK ZA STROKOVNE NALOGE IN PRENOS ZNANJA V KMETIJSTVU

dr. Dušica Majer

vodja Oddelka za strokovne naloge in prenos znanja
v kmetijstvu ter vodja službe za področje rastlinske
pridelave, varstva rastlin, hmeljarstva, podnebnih
sprememb, varstva narave in okolja, upravljanja in
varovanja voda
Tel: (01) 51 36 684 / GSM: 051 691 527
E-pošta: dusica.majer@kgzs.si

Vojko Bizjak
vodja službe za trajne nasade, kmetijsko zemljiško
politiko in namakanje
Tel: (01) 51 36 648 / GSM: 041 366 524
E-pošta: vojko.bizjak@kgzs.si

Tončka Jesenko
vodja službe za poljedelstvo, vrtnarstvo in
travništvo
Tel: (01) 51 36 636 / GSM: 051 649 042
E-pošta: toncka.jesenko@kgzs.si

Gabrijela Salobir
vodja službe za rejo neprežvekovalcev in varno hrano
Tel: (01) 51 36 634 / GSM: 040 229 020
E-pošta: gabrijela.salobir@kgzs.si

Alberta Zorko

vodja službe za rejo prežvekovalcev in gradnje
kmetijskih objektov
Tel: (01) 51 36 665 / GSM: 040 230 020
E-pošta: alberta.zorko@kgzs.si

mag. Jožica Vodopivec Rozman
višja sodelavka za področje javnih razpisov, strokovno
pospeševalne in promocijske dogodke ter prireditve
ter delo z društvi in podeželsko mladino
Tel: (01) 51 36 642 / GSM: 041 310 184
E-pošta: jozica.vodopivec-rozman@kgzs.si

Neža Rokavec
pripravnica na Oddelku za strokovne naloge in
prenos znanja v kmetijstvu

ODDELEK ZA KMETIJSKO POLITIKO IN RAZVOJ PODEŽELJA

dr. Jernej Demšar

vodja Oddelka za kmetijsko politiko in razvoj
podeželja
Tel: (01) 51 36 676 / GSM: 041 366 527
E-pošta: jernej.demsar@kgzs.si

Barbara Trunkelj

vodja službe za ukrepe razvoja podeželja
Tel: (01) 51 36 644 / GSM: 041 366 516
E-pošta: barbara.trunkelj@kgzs.si

Andrejka Krt

vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene
storitve na podeželju
Tel: (01) 51 36 646 / GSM: 041 366 650
E-pošta: andrejka.krt@kgzs.si

Mateja Gorše Janežič

višja sodelavka III s področja projektov
FAIRSHARE in I2CONNECT ter ekonomike
kmetijstva
Tel.: (01) 51 36 600
E-mail: mateja.gorse-janezic@kgzs.si

Martin Nose

vodja Službe za ekonomiko kmetijstva, davke in
nekatere ukrepe razvoja podeželja
Tel: (01) 51 36 628
E-pošta: martin.nose@kgzs.si

Klavdija Strmšek
pripravnica na Oddelku za kmetijsko politiko in
razvoj podeželja

Marinka Korošec

vodja službe za izobraževanja in usposabljanja v
kmetijstvu
Tel: (01) 51 36 677 / GSM: 031 206 034
E-pošta: marinka.korosec@kgzs.si
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DELO SEKTORJA ZA KMETIJSKO SVETOVANJE
Glavne naloge Sektorja za kmetijsko svetovanje, ki so se vključile v program dela KGZS za leto 2019 se
nanašajo na koordinacijo dela JSKS, usmerjanje dela svetovalcev, spremljanje, usposabljanje, nadziranje in analiziranje njihovega dela v sklopu JSKS.
Služba kmetijskega svetovanja se izvaja kot javna služba, financirana iz proračuna RS in drugih naolg
(javnih naročil in projektov). Strokovno in organizacijsko vodstvo JSKS na področju kmetijskega svetovanja na SKS opravlja 22 strokovnjakov z različnih področij in z dvema pripravnicama na treh oddelkih.
JSKS je članica mednarodnih organizacij na področju kmetijskega svetovanja: EUFRAS, SEASN in
IALB, in se udeležuje sestankov upravnih odborov, seminarjev in konferenc.

ODDELEK ZA KMETIJSKO POLITIKO IN RAZVOJ PODEŽELJA

Spodbujamo in
sodelujemo pri aktivaciji
pripadnosti in participaciji
v sistemih odločanja preko
društev, poslovno vezanih
organizacij, z delom v
strokovnih odborih in
skupinah, ki delujejo na
področju kmetijstva in
razvoja podeželja.

Več stotim dopolnilnim
dejavnostim na kmetiji
svetujemo pri njihovem
razvoju, pomagamo
pri promociji, skupno
oblikujemo normativno
področje in si prizadevamo
za njihovo prepoznavnost
kot temeljnega gradnika
slovenske butičnosti.

Promocija ukrepov
skupne kmetijske politike
širši javnosti s poudarkom
na krepitvi inovacij in
prenosa znanja v prakso
na področju kmetijske
produktivnosti in trajnosti.

KLJUČNE
AKTIVNOSTI

Organizacija izvajanja
pomoči vlagateljem pri
razumevanju in izvajanju
ukrepov skupne kmetijske
politike ter oddaji in
dopolnjevanju zbirnih vlog.
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Davčna obravnava kmetij,
implementacija
zakonodajnih novosti,
orodje za optimiranje
obdavčitve, izdaja Malega
davčnega vodiča.

Informiranje in
usposabljanje
svetovalcev za svetovanje
upravičencem o možnosti
njihove prijave na aktualni
razpis Programa razvoja
podeželja ter svetovanje
pri izvajanju projektov,
pripravi zahtevkov in
poročil.

Aktivno sodelovanje
z MKGP pri pripravi in
oblikovanju novih ukrepov
skupne kmetijske politike
za obdobje 2021 – 2027.

Priprava razvojnih in
strateških načrtov,
izvajanje panožnih krožkov,
razvoj aplikacije Farm
Manager.

ODDELEK ZA KAKOVOST KMETIJSKEGA SVETOVANJA IN RAZVOJ

Uspešno izvajanje FADN
knjigovodstva na 908
kmetijah (vzorčne kmetije in
obvezniki iz PRP 2014-2020).
Ključne aktivnosti: informiranje,
svetovanje, pomoč pri
vzpostavitvi in vodenju
knjigovodstva ter pomoč pri
izpolnjevanju obrazcev in
pravočasni oddaji mesečnih
poročil ter izvedba delavnic
za kmete glede tolmačenja
in analiz FADN podatkov,
obveznikom pa zagotavljanje
ustrezne informacije glede
poročanja o napredku
kmetijskih gospodarstev
po prejemu nepovratnih
investicijskih sredstev iz
naslova ukrepov PRP.

Usposabljanje kmetijskih
svetovalcev po metodi
CECRA, v okviru katerega
smo izvedli več enodnevnih
usposabljanj na temo
komunikacij, v jeseni
2019 pa smo začeli tudi z
usposabljanjem 16 kmetijskih
svetovalcev za pridobitev
certifikata CECRA. Izvedeni
sta bili dve usposabljanji
iz modula 1 – Moj profil
kot svetovalec in modula
2 – Komunikacija in graditev
odnosov v svetovalnem delu.

JSKS je v okviru Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije
uspešno kandidirala na javni
razpis iz PRP 2014 – 2020
16.2. EIP z naslovom EIP
EKOPAKT, katerega namen je
vzpostaviti sistem sledljivosti
pri prireji ekološkega
mesa in vpliva ekološke
pridelave na okolje. Aktivno
smo nadaljevali tudi z
aktivnostmi EIP projekta
Seneno mleko (baza
ponudnikov, blagovna znamka,
novi izdelki, zavod Seneno.

Aktivnosti JSKS na javnem
razpisu Pomoč za zagon
dejavnosti, namenjen razvoju
majhnih kmetij (v letu 2018 v
okviru PRP 2014 – 2020 prvič
objavljen). Intenzivno smo
sodelovali pri pripravi uredbe za
majhne kmetije. Pomembno se
nam je zdelo, da imajo možnost
kandidiranja tudi še manjše
kmetije kot pri prvem razpisu in
smo z izplenom oz. z razpisom
zadovoljni.
V okviru 3. javnega razpisa 6.1
Pomoč za zagon dejavnosti
za mlade kmete iz leta 2018
je JSKS v okviru Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije
pripravila kar 80 % vseh vlog.
Organizirane so bile javne
predstavitve ter informiranje prek
različnih informacijskih kanalov. V
letu 2019 je 341 mladih kmetov
prejelo pozitivne odločbe.

KLJUČNE
AKTIVNOSTI
Izvedenih je bilo več usposabljanj iz naslova ekološkega kmetovanja. Poudarek
je bil na usposabljanju svetovalcev iz biodinamičnega
kmetovanja. Tako smo v letu
2019 pripravili eno usposabljanje za kmete, poseben
program pa smo pripravili
za dvodnevno usposabljanje kmetijskih svetovalcev.
Sodelovali smo tudi v delovnih
skupinah na ministrstvu za
kmetijstvo, izvajali strokovne
naloge strokovnega odbora za
EKO pri KGZS.
Na področju navzkrižne
skladnosti smo uskladili priročnik o navzkrižni skladnost s
spremembami uredbe in smo
izvedli tudi usposabljanje
za kmetijske svetovalce iz
področja FFS.

Mednarodno sodelovanje
in projekti v povezavi s
kmetijskim svetovanjem
V okviru mreže svetovalnih služb
JV Evrope SEASN, katerega
članica je tudi JSKS v Sloveniji,
smo aktivno sodelovali na
dogodkih, ki jih je organiziral
SEASN in njene članice. Na
redni letni skupščini SEASN
8. in 9.11.2019 v Banskem v
Bolgariji je Igor Hrovatič postal
predsednik mreže SEASN.
Sodelovali smo na mednarodnih
dogodkih in konferenci mrež
svetovalnih služb IALB, EUFRAS,
SEASN junija 2019 v Salzburgu.
Izvedli smo tudi dvodnevno
usposabljanje kmetijskih
svetovalcev R Srbije v Beogradu.
Kot članica SEASN smo bili
uspešni na prijavi na EU razpis
Horizon 2020 s projektom
i2Connect, ki tudi obravnava
vsebine povezane z digitalizacijo
v kmetijskem svetovanju,
inovativnimi pristopi in metodami.
V letu 2019 smo intenzivno delali
na projektu LIFE IP NATURA.
SI in sicer dokončali analizo
ciljev in ukrepov Programa
upravljanja območij Natura 2000
za obdobje 2014 – 2020 za sektor
kmetijstva. Z namenom izboljšati
uspešnost doseganja varstvenih
ciljev pa smo sodelovali pri
implementacijskih načrtih za
konkretne akcije ohranjanja.

Z izvajanjem javnih naročil
(JN), ki jih razpisuje MKGP za
potrebe izpolnjevanja pogojev
kmetov za pridobitev sredstev
iz ukrepov PRP 2014 - 2020,
smo v letu 2019 zagotovili
dodatna usposabljanja za
različne ukrepe KOPOP in
dobrobit živali, usposabljanje
za mlade kmete, programe
aktivnosti, preusmeritve
v ekološko kmetijstvo,
pripravo programov DŽ ter
nadstandardna individualna
svetovanja za KOPOP in EK.
Bili smo uspešni na večini
razpisanih JN ter opravili vse
potrebne naloge.
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ODDELEK ZA STROKOVNE NALOGE IN PRENOS ZNANJA V KMETIJSTVU
Rastlinska pridelava:

- vodenje in koordiniranje dela JSKS
na področju rastlinske pridelave,
- vodenje služb na področju poljedelstva, travništva in pašništva,
vrtnarstva, sadjarstva, hmeljarstva,
oljkarstva, vinogradništva in vinarstva,
- svetovanje, priprava gradiv, člankov.
V letu 2019 poudarek na:
- tehnologije pridelave, gnojenje in
varstvo rastlin,
- vključevanje metuljnic in manj razširjenih poljščin v kolobar,
- izvedba agrarnih operacij,
- reševanje problematike sezonske
delovne sile,
- pomoč in svetovanje pri izvedbi
ukrepov kmetijske politike,
- priprava predlogov za registracije
FFS za vsa področja rastlinske pridelave: priprava seznamov potrebnih
FFS, usklajevanje z zastopniki in
UVHVVR, priprava vlog.
- priprava specializiranih strokovnih
izobraževanj za kmetijske svetovalce,
- sodelovanje pri pripravi in posodobitvi tehnoloških navodil kot npr. o
pridelavi fižola, pridelavi jablan in o
paši drobnice ter pitanju goveda,
- posodobitev tehnologij pridelave
zelenjadnic in sredstev za varstvo
rastlin v katalogu kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah
- strokovna podpora zelenjavne in
žitne verige,
- sodelovanje z JSSN v rastlinski
pridelavi.

Okoljevarstvo in podnebne
spremembe:

- vodenje in koordiniranje dela JSKS na področju
varovanja okolja in podnebnih sprememb.
V letu 2019 poudarek na:
- upravljanje in varstvo voda: poplavljanje vodotokov, vodni zadrževalniki, odškodnine, tehnologije pridelave in gradnje na VVO, namakanje:
priprava akcijskega načrta namakanja, priprava
operativnega načrta nalog JSKS iz namakanja za
leto 2019,
- FFS, gnojenje: varna raba FFS, izvedba IVR,
varovalni pasovi, uporaba digestata, odpadne
silažne folije, soorganizacija delavnice o varni
rabi FFS,
- biodiverziteta in kmetovanje na varovanih
območjih: sodelovanje pri oceni uspešnosti
ukrepov in aktivnosti za pripravo novih ukrepov,
- embalaža: ocena stanja v kmetijstvu in aktivnosti za razbremenitev kmetij glede birokratskih postopkov ter usposabljanje na področju
odpadnih voda.
- podnebne spremembe: sortni izbor, zavarovanje kmetijske pridelave, spremljanje pojava
novih ŠO, ocena vpliva vremena na rastline,
priprava poročil o škodi zaradi vremenskih
razmer.

KLJUČNE
AKTIVNOSTI
Obravnava zakonodaje, priprava
gradiv in ostale aktivnosti:

Novogradnje in adaptacije
objektov:

- vodenje in koordiniranje dela JSKS
na področju gradenj,
- vodenje službe na področju gradnje
kmetijskih objektov.
V letu 2019 poudarek na:
- na področju investicij in posodabljanj kmetijskih gospodarstev priprava
vsebine in predlogov ter odgovorov
glede pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja ter pojasnjevanje
vsebine s področja dobrobiti živali v
povezavi s posodobitvami kmetijskih
gospodarstev,
- aktivno sodelovanje pri pripravi
nove gradbene zakonodaje in implementaciji le-te v prakso,
- iskanje rešitev za poenostavitev
pogojev za gradnjo rastlinjakov,
- pomoč pri načrtovanju higienskih
standardov in tehnoloških posodobitev.
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- v letu 2019 pripombe in predlogi sprememb za
49 zakonskih predlogov: 7 zakonov, 19 uredb, 12
pravilnikov, 11 drugih dokumentov,
- gradiva z različnih področij kot npr. stanje
na področju žit, viroidna zakrnelost hmelja,
ustanovitev OP in SP, PVP za zelenjadnice,
izvedba prahe za medonosne rastline za
zagotavljanje PEP, odkup zelenjave, pobuda za
podaljšanje roka setve in pokritosti tal s prezimno
zeleno odejo v okviru KOPOP na območju cele
Slovenije, pobuda za podaljšanje dovoljenega
obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili;
odškodnine na VVO, problematika OOTT idr.,
- obsežno sodelovanje pri spreminjanju
zakonodaje s področja urejanja kmetijskih
zemljišč (13 sestankov na terenu, uskladitev
pripomb in priprava stališča),
- sodelovanje v 25 delovnih telesih in
vodenje 10 strokovnih skupin: za poljedelstvo,
vrtnarstvo, travništvo, pašništvo in pridelovanje
krme, sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo,
namakanje, rejo drobnice, govedorejo, gradnjo
kmetijskih objektov, prašičerejo.

Živinoreja:

- vodenje in koordiniranje dela
JSKS na področju živinoreje,
- vodenje služb na področju govedoreje, prašičereje, reje drobnice, perutnine in ribogojstva,
- svetovanje, priprava gradiv,
člankov.
V letu 2019 poudarek na:
- optimizacija prehrane govedi,
drobnice in prašičev, vključno
s pridelavo kakovostne krmne
baze in izvedbo paše,
- svetovanje tehnologij reje, zdravstvenega varstva s poudarkom
na APK in dobrobiti živali,
- antimikrobna rezistenca – validacija dokumentov,
- priprava iztočnic dobrobiti pri
perutnini za novo programsko
obdobje in reševanje rigoroznih
ukrepov v hitrih spremembah
uhlevitvenih sistemov nesnic,
- označitev porekla živali,
- sodelovanje pri pripravi tehnoloških navodil kot npr. pitanje
jagnet in kozličkov s poudarkom
na posledicah, ki lahko vplivajo
na kakovost mesa drobnice;
zbirnik normativov za krmljenje
telet in telic,
- reševanje problematike rejcev
divjadi v oborah.

Varna hrana in sheme
kakovosti:

- vodenje in koordiniranje dela
JSKS na področju varne hrane,
V letu 2019 poudarek na:
- sodelovanje v sektorskih odborih in pri pripravi spremembe
specifikacije Izbrana kakovost za
sadje (IKS) in meso,
- informiranje uporabnikov o
možnosti vključevanja v shemo,
- sodelovanje pri vzpostavljanju
novih shem IK zelenjava in IK
žita,
- aktivno sodelovanje pri pripravi
specifikacije za meso drobnice in
specifikacije »Istrski med«,
- sodelovanje pri ocenjevanju
čajev ter krušnih in pekovskih
izdelkov na razstavi »Dobrote
slovenskih kmetij«,
- priprava in oddaja zadnje verzije
specifikacije za »slovensko potico« na EU komisijo.

DOGODKI SEKTORJA ZA KMETIJSKO SVETOVANJE
Kviz »Mladi in kmetijstvo«
V letu 2019 smo v sodelovanju z ZSPM organizirali že
47. državno tekmovanje, ki je potekalo 13. 4. 2019 v
Žalcu. Tekmovala so DPM iz desetih regij Slovenije.
Zmaga je pripadla ekipi DPM Spodnje Podravje. V tem
letu smo opustili tradicionalne, izobraževalne delavnice,
ki so bile namenjene izobraževanju mladih predstavnikov
DPM in uvedli predstavitev ter ogled zanimivih, vzorno
urejenih družinskih kmetij.

Izbor Inovativni mladi kmet (IMK)
Izbor poteka vsako drugo leto. V letu 2019 se je na
razpis prijavilo osem kandidatov. Inovativnega mladega
kmeta je v letu 2019 razglasil predsednik države g. Borut
Pahor. Izbran je bil Igor Paldauf iz Prlekije, ki dela in vodi
svojo poljedelsko - prašičerejsko kmetijo s predelavo žit
in lastno trgovino na domačem dvorišču.

Posvet na temo optimizacije prehrane krav molznic
V mesecu maju 2019 smo skupaj s kmetijsko gozdarskimi
zavodi organizirali posvet na temo optimizacije prehrane
krav molznic, namenjen prenosu znanja vsem kmetijskih
svetovalcem, ki se ukvarjajo z navedenim področjem
dela. Posvet je obsegal vsebine o kakovosti krme v
Sloveniji, branja podatkov centralne podatkovne zbirke
govedo (CPZ) in pomena le –teh v praksi.
Posvet »Dopolnilne dejavnosti na kmetiji«
Na KGZS smo v sodelovanju z MKGP izvedli že 4 javni
posvet na katerem so govorci spregovorili o pomenu
DDK za slovenski prostor in družbo. Posvetu sta
prisostvovala tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano dr. Aleksandra Pivk in predsednik
KGZS Cvetko Zupančič.DDK so pomemben gradnik
Slovenije kot zelene destinacije (poseljeno podeželje
in urejeno okolje, odlična kulinarika, ohranjanje
običajev, zmanjševanje socialne izključenosti oziroma
zagotavljanje socialne varnosti).
Akcija s kmetije za Vas
Namen Akcije s kmetije za Vas, ki se izvaja že 24. let, je
širitev promocije pozitivnih praks slovenskih kmetij pri
trženju njihovih pridelkov in izdelkov na domačem trgu
in v tujini. Poslovno uspešne kmetije s sodelovanjem
oziroma tekmovanjem za zlato sončnico (simbolno
priznanje za svetle zglede z visoko eleganco in veliko
plodnostjo – razvojno naravnanostjo) pomagajo krepiti
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zavedanje pomena zdrave lokalne hrane in istočasno
s svojo prepoznavnostjo in zgledom motivirajo ostale
kmetije k poslovnim prebojem. V letu 2019 je sodelovalo
9 kmetij. Zlato sončnico na področju pridelave/predelave
je prejela kmetija Flis, na področju turizma in storitev pa
kmetija pri Filetu.
Posvet JSKS v Laškem v 2019
Na posvetu smo spregovorili o skupni kmetijski politiki,
lastni pridelavi hrane, pomenu svetovanja, inovacijah
za razvoj kmetijstva, EIP in vlogi svetovanja pri tem,
prenosu znanja ter vključevanju ostalih politik države, ki
lahko pripomorejo k razvoju kmetijstva in podeželja.
Udeležba predstavnikov JSKS na konferenci IALB v
Salzburgu 2019
Mednarodna konferenca svetovalnih organizacij v Evropi
povezuje, spodbuja in uči medsebojnega sodelovanja in
prenosa znanja, metod dela in inovativnih pristopov, ki jih
udeleženci koristno uporabimo pri nadaljnjem delu. Ključni
namen udeležbe slovenske delegacije na skupni konferenci
udeležbe IALB in EUFRAS ter SEASN iz Slovenije je
bila krepitev mednarodnega sodelovanja za potrebe
usposabljanja svetovalcev v tujini in njihove mednarodne
izmenjave v prihodnje, ter krepitev sistema AKIS.
Izvolitev predsednika SEASN v Banskem
V novembru 2019 je v mestu Bansko, Bolgarija potekala
redna skupščina mreže svetovalnih služb jugovzhodne
Evrope (SEASN) na kateri je bil slovenski predstavnik
Igor Hrovatič izvoljen za predsednika mreže z dveletnim
mandatom. Mreža združuje 14 članov iz 11 držav JV
Evrope. Cilj delovanja je povezovanje svetovalnih služb
iz te regije, sodelovanje in vključevanje v druge mreže
svetovalnih služb v Evropi in svetu (EUFRAS, GFRAS,
IALB) in sodelovanje v različnih EU projektih, kot sta
Horizon 2020 in Erasmus+.

Strokovna ekskurzija s področja mladih kmetov v
Italijo
Predstavniki KGZS, MKGP, ARSKTRP in ZSPM smo se
udeležili strokovne ekskurzije v Italijo. Kolegi iz Italije
so nam predstavili ukrepe in njihovo delo z mladimi
kmeti na njihovem področju. V skupnem razgovoru
smo primerjali razmere mladih kmetov pri nas in v Italiji.
Ogledali smo si tudi dve kmetiji mladih kmetov.
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4. Srečanje mladih kmetov
V letu 2019 je potekalo že četrto tradicionalno Srečanje
mladih prevzemnikov, upravičencev iz naslova podukrepa
6.1 Pomoč za zagon dejavnosti iz Programa razvoja
podeželja 2014-2020, potekalo je na Fakulteti za
kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru. Dogodek
smo organizirali Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
(KGZS), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(MKGP) in Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) z
namenom mreženja, prepoznavanja izzivov mladih kmetov,
vzpostavljanja stikov in predstavitve možnosti podpor
iz naslova Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP
2014–2020) ter pridobitev novih veščin in informacij.

Vključenost JSKS v mednarodni
sitem svetovalnih organizaicij:
preko EUFRAS-a in SEASN-a do
GFRAS-a
JSKS se vključuje v različna združenja
svetovalnih služb v Evropi in tudi
širše. V letu 2019 smo sodelovali
z Evropsko mrežo organizacij za
kmetijsko svetovanje EUFRAS
(http://www.eufras.eu), ki združuje
52 organizacij s področja kmetijskega
svetovanja iz 29 evropskih držav.
Slovenija ima predstavnika
JSKS/KGZS (Anton Jagodic) v
sedemčlanskem upravnem odboru.
Aktivno smo sodelovali na njihovih
srečanjih in posvetih ter izvedbi
programa ter prenesli vrsto uporabnih vsebin iz mednarodnega okolja na JSKS. Predsedujemo (predstavnik JSKS/KGZS
(Igor Hrovatič) tudi organizaciji kmetijskih svetovalcev iz jugovzhodne Evrope (SEASN), kjer na rednih srečanjih gradimo
povezovanje, sodelovanje, skupne prijave in izvedbe projektov ( FAIRSHARE in I2CONNECT). Sodelujemo v mreži
CECRA, ki povezuje svetovalne organizacije, ki organizirajo in izvajajo metodološko usposabljanje svetovalcev iz mehkih
veščin. Imamo tesne povezave z IALB, ki je nemško govorečo združenje evropskih svetovalcev. GFRAS pa je svetovni
forum za svetovalnih služb za podeželje, znotraj katere delujeta EUFRAS in SEASN preko katerega poteka izmenjava
znanj in metod s področja kmetijskega svetovanja tudi širše.

DELO JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA
SVETOVANJA PO KMETIJSKO GOZDARSKIH
ZAVODIH SLOVENIJE
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Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Celje
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE CELJE
Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje
Tel.: 03/425-55-00, Fax: 03/425-55-30
E-mail: info@ce.kgzs.si
Spletna stran: www.kmetijskizavod-celje.si
Število kmetij: 15.178
Kmetijska zemljišča v uporabi (ha): 79.274
Vodja oddelka: Vesna Čuček
Terenski kmetijski svetovalci: 33 + 2

pripravniki
Svetovalci specialisti: 15
Svetovalci za kmečko družino in dopolnilne
dejavnosti: 6
Izpostave: Celje, Laško, Šentjur, Šmarje pri

Jelšah, Žalec, Mozirje, Slovenske Konjice,
Velenje, Dravograd, Slovenj Gradec,
Ravne na Koroškem

Nudenje celostnega in
sistematskega svetovanja pri
načrtovanju ustrezne prehrane
krav molznic ter pri pridelavi
kvalitetne krme, za dvig
ekonomičnosti prireje mleka.

Motiviranje kmetov za
razvoj dopolnilnih dejavnosti
in ustvarjanje novih
delovnih mest. Svetovanje
in usposabljanje 1.300
kmetij z 4.800 dopolnilnimi
dejavnostmi s področja varne
hrane, izboljšanja kakovosti in
pestrosti izdelkov.
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Specialistično svetovanje
za turizem na kmetiji za
območje celotne Slovenije,
15 usposabljanj s področja
dokazovanja lastnih surovin
in surovin z drugih kmetij ter
razvoja ponudbe.

KLJUČNE
AKTIVNOSTI
Spodbujanje sodelovanja
med lokalnimi pridelovalci
hrane na eni ter potrošniki,
javnimi zavodi in gostinci na
drugi strani. Razvoj ponudbe
v okviru kolektivne blagovne
znamke Okusiti Laško.

Informiranje in svetovanje
potencialnim kandidatom
za razpis Pomoč za zagon
dejavnosti za mlade kmete ter
izdelava 88 vlog. Zagotavljanje
strokovne pomoči mladim
kmetom pri poskusih,
povezanih z aktivnostmi na
njihovih kmetijah (sortni
poskusi, gnojenje poljščin,
uporaba ovčje volne v
poljedelstvu in vrtnarstvu,
uporaba FFS in pleveli).

Poudarek na izvajanju ostalih
prioritetnih vsebin: pridelavi
zelenjadnic, namakanju in
ekološkem kmetovanju.

DOGODKI KGZ CELJE
Državne kmečke igre
33. državne igre podeželske mladine so 6. 7. potekale
na Poljani pri Prevaljah v Mežiški dolini. Pri organizaciji in
izvedbi so mladim stali ob strani kmetijski svetovalci.
Pomerilo se je 150 tekmovalcev: 21 ekip mladih iz
Slovenije, 2 ekipi iz Švice, ekipa MKGP z ministrico dr.
Aleksandro Pivec na čelu ter ekipa KGZS. Prvo mesto so
zasedli mladi iz Društva kranjske in tržiške podeželske
mladine.
Državni kviz mladi in kmetijstvo, Žalec
13. aprila so svetovalci z mladimi sodelovali pri izvedbi
državnega kviza, ki se ga je udeležilo 10 ekip mladih
podeželanov iz vse Slovenije. Zmagala je ekipa DPM
Spodnje Podravje.

Govedorejska razstava Šoštanj
Z Govedorejskim društvom Šaleška dolina in KZ Šaleška
dolina smo sodelovali pri organizaciji razstave in številnih
spremljevalnih prireditev 5. 10. v Šoštanju. Razstavljalo
je 19 rejcev, ki so na ogled in izbor najlepših pripeljali
60 živali. Prireditev je obiskalo okoli 1.300 obiskovalcev,
med njimi tudi ministrica za kmetijstvo.

Predstavitev slovenskih izkušenj na FAO konferenci
v Črni Gori
Renata Kosi, ki v JSKS pokriva področje turizma na
kmetijah, je v aprilu, na konferenci na temo povezovanja
lokalne hrane in turizma v Črni gori, predstavila pomen
strokovne in finančne podpore JSKS in MKGP RS pri
razvoju turizma in drugih dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah, vlogo ZTKS in vlogo promocije regionalne
gastronomske dediščine v Sloveniji.
Prikazi košnje strmih travnikov na Koroškem
Na območju Izpostave Slovenj Gradec smo jeseni,
na treh kmetijah - v Podgorju, na Legnu in v Mislinji,
s pomočjo sredstev Mestne občine Slovenj Gradec
in občine Mislinja, organizirali predstavitve strojev za
košnjo strmih travnikov in mulčenje. Vseh treh prikazov
se je udeležilo skupaj okrog 240 kmetov.

Podelitev priznanja IMK '19 pri predsedniku države
Z območja KGZS – Zavoda CE smo skupaj z društvi
podeželske mladine, na natečaj za inovativnega mladega
kmeta/kmetico 2019 prijavili Blaža Lečnika, ekološkega
kmeta iz Šentjanža pri Dravogradu in Katjo Temnik iz
Žič, ki se ukvarja z biološko dinamično pridelavo zelišč in
sadja. Katja je postala zmagovalka spletnega glasovanja.
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Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Kranj
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE
Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj
Tel.: 04/280-46-00, Fax: 04/280-46-12
E-mail: zavod@kr.kgzs.si
Spletna stran: www.kgz-kranj.si
Število kmetij: 4.398
Kmetijska zemljišča v uporabi (ha): 33.145
Vodja oddelka: Tomaž Cör
Terenski kmetijski svetovalci: 14
Svetovalci specialisti: 5
Svetovalci za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 2
Izpostave: Kranj, Radovljica, Škofja Loka

Ohranjanje živinoreja
na področjih s trajnim
travinjem:
Živinoreja je najpomembnejša
kmetijska panoga na
Gorenjskem, kljub temu pa
lahko opažamo zmanjšanje
staleža na področjih z
omejenimi dejavniki in
posledično zaraščanje
travniških površin, ki so manj
primerne za strojno obdelavo.
S svetovanjem poskušamo
doseči, da bi te površine
ohranili v rabi.

Spodbujanje ribogojstva in
promocija ribjih izdelkov
Skupni specialist za
ribogojstvo, ki deluje na
področju celotne Slovenije
svetuje pri načrtovanju
in izgradnji ribogojnic. To
svetovanje sega od vodnih
dovoljenj, analiz vode do
gradnje in tehnoloških rešitev
v ribogojstvu. Obenem
spodbuja tudi predelavo rib
in drugih vodnih organizmov
v kakovostne izdelke ter
sodeluje pri ocenjevanju teh
izdelkov doma in v tujini.
24

Spodbujanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetijah:
Na Gorenjskem imamo glede na
slovensko povprečje velik delež
kmetij, ki imajo registrirano
vsaj eno dopolnilno dejavnost,
v povprečju pa ima vsaka
kmetija registrirane skoraj
3,5 dopolnilne dejavnosti. S
svetovanjem poskušamo
doseči višjo kakovost predelanih
izdelkov ter pomagamo pri
plasiranju teh izdelkov na trg.

KLJUČNE
AKTIVNOSTI
Ohranjanje planinske paše
in sirarstva na planinah:
Na Gorenjskem je več kot 35
registriranih planin zato na
eni strani svetujemo o paši,
obnavljanju travne ruše in
zatiranju plevelov in zarasti,
da ohranimo naravne danosti
planin, na drugi strani pa
svetujemo in izobražujemo
ljudi glede ustreznih postopkov
pri sirjenju na planini, da bi s
pomočjo te dejavnosti planine
ohranili pri življenju.

Ohranjanje vodnih virov in
zmanjšanje vnosa dušika v
zemljo in tla:
Na Gorenjskem je kar nekaj
področij, ki so vključena v
VVO, zato je potrebno veliko
svetovanja glede ukrepov
oziroma prilagajanja na
omejitve, ki so vezani na
različne stopnje varovanja.
Še zlasti veliko pozornost
namenjamo ustreznemu
ravnanju s kemičnimi
sredstvi za varstvo rastlin ter
tehnološko utemeljenemu
gnojenju .

Svetovanje glede prehrane
domačih živali:
Prehrana domačih živali je
področje živinoreje, ki je
najpomembnejše tako za
zdravje živali, za ekonomiko
kmetij kot tudi za blaženje
podnebnih sprememb. S
svetovanjem na tem področju
želimo doseči, da bi na kmetiji
imeli izračunane uravnotežene
krmne obroke, ki bi bili tudi
ekonomsko upravičeni. Še
zlasti je pomembna ustrezna
pridelava osnovne krme.

DOGODKI KGZ KRANJ
Srečanje Društev kmečkih žena v Škofji Loki
V letu 2019 so se predstavnice društev zbrale v Škofji
Loki, kjer so jim članice Društva kmečkih žena Lubnik
pripravile bogat program, v okviru katerega so se
udeleženke seznanile naravnimi, kulturnimi in kulinarični
značilnostmi tega dela Gorenjske.

Naravoslovni dan na planini
Za učence osnovnih šol smo pripravili naravoslovne
dneve, v okviru katerih smo jim predstavili biotsko
pestrost rastlinskega in živalskega sveta ter pravila
lepega vedenja na planinah.
Srečanje agrarnih in pašnih skupnosti na planini
Zajavornik
Glavna tema srečanja je bilo pojavljanje divjih zveri
na Zgornjem Gorenjskem ter njegove posledice za
živinorejo in turizem. Skupaj s predstavniki Zavoda
za gozdove RS smo predstavili naša stališča glede
te problematike, sledila pa je izmenjava izkušenj pri
reševanju težav, ki se pojavljajo na planinah.

Ohranjanje travniških sadovnjakov
Visokodebelni travniški sadovnjaki so zakladnica biotske
pestrosti na podeželju pa tudi vir zdrav hrane. Da bi se
jih čim več ohranilo oziroma obnovilo, smo pripravili več
tečajev oskrbe sadnih dreves.
Strokovni kolegij na temo pridelave kakovostnega
sena na kmetiji Pr'Demšarji
Termo kamera je zelo uporabna za ugotavljanje
pravilnosti sušenja sena s toplim zrakom na seniku,
saj z njo lahko odkrivamo dele senika, kamor topel
zrak ne prodre. Ugotovili pa smo da za skupinsko sliko
udeležencev ni najbolj primerna.

Ocenjevanje ribjih izdelkov
Pomagali smo pri organizaciji in izvedbi ocenjevanja
ribjih izdelkov ter pri predstavitvi nagrajenih izdelkov širši
javnosti v okviru praznika Podeželje v mestu v Ljubljani.
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Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE LJUBLJANA
Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/513 07 00, Fax: 01/513 07 41
E-mail: tajnistvo@lj.kgzs.si
Spletna stran: www.lj.kgzs.si
Število kmetij: 10.162
Kmetijska zemljišča v uporabi (ha): 18.964
Vodja oddelka: Tomaž Močnik
Terenski kmetijski svetovalci: 29 + 2 pripravnici
Svetovalci specialisti: 9
Svetovalci za kmečko družino in dopolnilne
dejavnosti: 7
Izpostave: : Ljubljana – Vič, Cerknica,

Domžale, Kamnik, Grosuplje, Kočevje,
Litija, Ljubljana Bežigrad - Dobrunje ,
Logatec, Medvode, Ribnica, Trbovlje
-Zagorje, Vrhnika

V okviru vseh prioritetnih
nalog kmetijam svetujemo in
pomagamo pri vzpostavitvi
in vodenju ekonomike
poslovanja in jih seznanjamo
z oblikami obdavčitve
ter ključnimi novostmi in
spremembami zakonodaje.

Usmerjanje v uporabo
okolju prijazne tehnologije
pridelave vrtnin, sadja in
poljščin, v povečanje obsega
pridelave vrtnin in sadja,
v strokovno utemeljeno
gnojenje, primeren kolobar,
pravilno rabo FFS, v sodoben
način trženja (tudi preko
spleta), v povezovanje
pridelovalcev za skupni
nastop na trgu in vključevanje
v »kratke verige«.
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Informiranje kmetij o
ukrepih PRP 2014 – 2020,
izdelava vlog, poslovnih
načrtov, zahtevkov…,
spremljanje, sodelovanje in
vodenje različnih projektov na
področju razvoja podeželja.

KLJUČNE
AKTIVNOSTI
Dvig hranilne vrednosti
krme in izračun krmnih
obrokov na osnovi analiz
krme, ob sodobnih načinih
reje živali, s tehnologijami,
prilagojenimi zmanjšanju
izpustov in ohranjanju biotske
pestrosti pri obnovi travnikov
z izborom primernih mešanic
TDM.

Izvajanje izobraževanj,
prikazov tehnologij, veščin in
ogledov vzorčnih EKO kmetij,
individualna svetovanja
kmetom pred odločitvijo za
EKO, pomoč pri izpolnjevanju
obrazcev in pri iskanju
rešitev problemov pri EKO
kmetovanju.

Spodbujanje razvoja
dopolnilnih dejavnosti
na kmetijah, tehnološko
svetovanje za posamezne
oblike DD, pomoč pri vodenju
sistema za zagotavljanje
sledljivosti in varnosti živil
lokalno pridelane hrane,
usmerjanje v primerno izbiro
embalaže za uspešno trženje.

DOGODKI KGZ LJUBLJANA
Nasad ameriških borovnic pri Bistri na Ljubljanskem
barju
Polovica nasadov ameriških borovnic v Sloveniji je na
območju Ljubljanskega barja, ki zelo ugodno vpliva na
njene zahteve: zelo kisla, zračna, odcedna in s humusom
bogata tla.

Tradicionalno regijsko ocenjevanje suhomesnatih
izdelkov, 22. 3. 2019
Na turistični kmetiji Pr'Lukš, na Griču pri Ljubljani,
je strokovna komisija ocenila 38 domačih salam in
9 klobas. Ne glede na rezultate ocenjevanja so vsi
sodelujoči dobili povratno informacijo o morebitnih
napakah in kako še izboljšati izdelek.
Skrb za varstvo podtalne vode, Vodice, avgust 2019
Izvedli smo več delavnic in demonstracijskih prikazov
delovanja traktorskih priključkov s katerimi lahko
zatremo plevele v različnih fazah rasti in v različnih
kulturah – okolju prijazen način zatiranja plevelov
(česala).

Delavnica KNJIGOVODSTVO FADN – kaj nam
povedo rezultati obdelave podatkov
Kmetje, ki vodijo knjigovodstvo po metodi FADN, so
iz dobljenih rezultatov obdelave podatkov ugotavljali
poslovanje kmetije in na podlagi tega možnosti
sprejemanja poslovnih odločitev.

Obnova travne ruše
Za dvig kvalitete krme smo na več lokacijah izvedli
predavanja in prikaze obnove travne ruše - vsejavanje
travno deteljnih mešanic. Izbran botanični sestav travne
ruše predstavlja izhodišče za pridelavo kvalitetne krme
na travnikih in pašnikih.

Uporaba biorazgradljivih vrvic za oporo rastlin
V rastlinjaku na kmetiji Mrčun je bila z namenom širjenja
znanja in pomoči na področju tehnologije pridelave
zelenjave, za mlade zelenjadarje, organizirana delavnica
s prikazom uporabe biorazgradljivih vrvic za oporo
paradižniku.
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Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE MARIBOR
Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
Tel.: 02/228-49-00, Fax: 02/251-94-82
E-mail: info@kmetijski-zavod.si
Spletna stran: www.kmetijski-zavod.si
Število kmetij: 3.600
Kmetijska zemljišča v uporabi (ha): 18.991
Vodja oddelka: Simona Hauptman
Terenski kmetijski svetovalci: 7
Svetovalci specialisti: 10
Svetovalci za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 2
Izpostavi: Maribor, Jakobski dol

Dopolnilne dejavnostiturizem na kmetiji-regijsko
povezovanje:
Na območju Zavoda Maribor
so v krožek povezane
kmetije iz širšega območja,
ki se ukvarjajo s turizmom
na kmetiji. Krožek se sklicuje
trimesečno, vedno na drugi
kmetiji, ki se na srečanju
tudi predstavi, srečanja pa
so namenjena trenutnim
problemom in novostim, ter
doseganju skupnih ciljev.

Zelenjadarski krožek:
Na območju Zavoda
Maribor in Ptuj deluje več
zelenjadarskih krožkov:
Slovenska Bistrica, Ormož,
Ptujski lük in Maribor.

KLJUČNE
AKTIVNOSTI
Prikazi tehnoloških ukrepov
v trajnih nasadih:
Specialisti izvajamo v
zimskem času prikaze rezi
vinske trte in jablan, v času
vegetacije delavnice redčenja,
gnojenja, določanja rokov
obiranja jabolk, delavnice
zelenih del v vinogradih in
priprave na trgatev. Specialisti
izvajajo prikaze na območju
delovanja Zavoda Maribor,
Celje in Ptuj.
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Krožek ekološko
kmetijstvo:
Zaradi specifičnih potreb
po nakupu mehanizacije
na ekoloških kmetijah,
pomanjkanja izkušenj glede
rabe specialne mehanizacije
in nepovezanosti med
pridelovalci, smo začeli z
ustanavljanjem krožka.

Poljedelsko-vodovarstveni
krožek:
Pri izvedbi poljedelsko vodovarstvenega krožka, ki
poteka na Dravskem polju,
sodelujejo specialistka za
poljedelstvo, specialistka za
varstvo rastlin, po potrebi
še specialistka za ekološko
kmetovanje. Krožek se skliče
3-4 krat letno, srečanja so na
njivah z namenom konkretnega
reševanja problematike in
svetovanja na terenu.

Integrirano varstvo rastlin
– sodelovanje s službo
zdravstvenega varstva:
V času vegetacije svetovalci
aktivno sodelujemo z
oddelkom za varstvo rastlin.
Spremljamo fenofaze žit,
poljščin, vinske trte, jablan ter
pojav škodljivcev in bolezni v
poljedelstvu, zelenjadarstvu,
sadjarstvu in vinogradništvu.
Le to izvajamo s pomočjo
feromonskih vab in drugih
metod. Podatki služijo za
pravočasno napoved zatiranja
bolezni, škodljivcev in plevelov
ter izdaje strokovnih obvestil.

DOGODKI KGZ MARIBOR
Dan sadjarjev in vinogradnikov, posestvo
Biotehniške šole Maribor
Predstavljena je bila najsodobnejša kmetijska tehnika s
poudarkom na mehanskem zatiranju plevelov in negi tal,
v cilju zmanjšanja rabe herbicidov in postopen prehod na
ekološko kmetovanje, predstavljena so bila listna in talna
gnojila, namakalni in oroševalni sistemi ter mreže proti
toči za trajne nasade.
LOMBERGARJEVI DNEVI, 12. Vinogradniški posvet z
mednarodno udeležbo
V luči aktualnih dogajanj na področju uporabe glifosata
in varovanja okolja so bile predstavljene možnosti
nekemičnega zatiranja plevelov v vrstnem prostoru
vinograda in možnosti zatiranja plevelov v vinogradih
brez uporabe glifosata. Spregovorilo se je tudi o prehrani
vinske trte ter o vplivu tal na kakovost in značaj vina.
LOMBERGARJEVI DNEVI, 5 .Zelenjadarski posvet z
mednarodno udeležbo
Zelenjadarski posvet v okviru Lombergarjevih dnevov je
bil posvečen aktualnim temam predvsem na področju
varstva proti škodljivcem in boleznim pri pridelavi
zelenjave, o pravilni izbiri šob, porabe vode in kakovosti
vode pri izvajanju zdravstvenega varstva rastlin.
LOMBERGARJEVI DNEVI, 15. Lombergarjev
sadjarski posvet z mednarodno udeležbo
Predstavljena je bila situacija v tržni ekološki pridelavi
jabolk ter prednosti in slabosti tržne ekološke pridelave
sadja. Poudarek je bil dan tlom in zdravstvenemu stanju
korenin v ponavljajočih se stresnih razmerah. Udeleženci
so bili seznanjeni z novim škodljivcem marmorirano
smrdljivko.
Razstava Sveže in zdravo s kmetij
Razstava Sveže in zdravo s kmetij je dogodek, ki
ga JSKS organizira v sodelovanju z Združenjem
pridelovalcev vrtnin Maribor v samem centru Maribora
in je namenjen promociji in osveščanju potrošnikov,
v cilju uživanja sveže, lokalno pridelane hrane, krepitvi
kupovanja pridelkov iz izdelkov s kmetij na lokalni tržnici
ali neposredno na dvorišču kmetije. V letu 2019 je bila
že 24 razstava.

Ocenjevanje– »Vinski letnik Vinorodne dežele
Podravje«
Vinski letnik je tradicionalno ocenjevanje vin, kjer se
vina ne potegujejo za odličja, ampak za strokovno
oceno letnika, kjer se vinogradnikom, vinarjem in širši
javnosti pove, kakšen letnik je bil letnik po kakovosti,
kakšne so njegove posebnosti in po čem si ga bomo
zapomnili. Posebnost ocenjevanja je, da vina ocenjuje
»vseslovenska«, 20-30 članska strokovna ocenjevalna
komisija.
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Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE MURSKA SOBOTA
Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
Tel: 00386 (0)2 539 14 10, Fax: 00386 (0)2 521 14 91
E-mail: kgzs.zavod.ms@gov.si
Spletna stran: www.kgzs-ms.si
Število kmetij: 10.150
Kmetijska zemljišča v uporabi (ha): 65.000
Vodja oddelka: dr. Stanko Kapun
Terenski kmetijski svetovalci: 22
Svetovalci specialisti: 11
Svetovalci za kmečko družino in dopolnilne
dejavnosti: 4
Izpostave: Murska Sobota, Ljutomer,

Gornja Radgona, Lendava

Krajinski park Goričko
(KPG)
S predstavniki KPG
odlično sodelujemo pri
nagovarjanju kmetij, ki bi naj
vstopile v KOPOP z naravo
varstvenimi vsebinami, kot
so MET, HAB ter s tem
pomagamo pri ohranjanju
biotske raznovrstnosti na
zavarovanem območju KPG.

Vodovarstvena območja
Delo strokovne skupine
za VVO je bilo zasnovano
na uvajanju, spremljanju
in preverjanju tehnoloških
rešitev za preprečevanje
onesnaževanja voda iz
kmetijstva. Prioritetne
vsebine za svetovanje
ustreznih tehnologij
pridelave ob vodotokih in
na vodovarstvenih območjih
ter na vseh ostalih vplivnih
območjih so bile varna
raba FFS in uravnoteženo
gnojenje.
30

HRNT metoda
Vsako leto za kmete na
oddelku JSKS naredimo cca.
3000 analiz celičnega soka
žit in drugih vrst poljščin kjer
analiziramo vsebnost dušika.
Na osnovi vsebnosti naredimo
načrt dognojevanja s dušikom.

KLJUČNE
AKTIVNOSTI
Ohranjanje rodovitnosti
kmetijskih površin
Bilanca humusa v tleh je
eden od najpomembnejših
dejavnikov rodovitnosti
kmetijskih površin, saj odreja
v tleh fizikalno kemične
lastnosti tal in vzdržuje
biološko aktivnost tal.

Namakanje trajnih nasadov
in kmetijskih zemljišč
Kmetijam nudimo pomoč pri
pridobivanju dokumentacije
za postavitev namakalnih
sistemov in pridobivanju
soglasij za rabo vode.

Preusmeritve kmetij v
ekološko in biodinamično
kmetijstvo
Blizu 200 kmetijskih
gospodarstev smo v preteklih
letih preusmerili v ekološko
kmetovanje (2000 ha
kmetijskih površin od tega 80
% njivskih površin). Interes
za biodinamično kmetijstvo
se povečuje, tako da smo
pred časom opravili razgovor
z 20 kmetijami, ki se želijo
preusmeriti v biodinamično
kmetijstvo.

DOGODKI KGZ MURSKA SOBOTA
Zadravčevi Erjavčevi dnevi
KGZS - zavod Murska Sobota je organiziral že 28.
zapovrstjo mednarodno znanstveno posvetovanje o
prehrani domačih živali.

Prilagajanje na podnebne spremembe
Izvajamo številne demonstracijske poskuse z rastlinami
iz rodu Sorghum za namen uporabe v prehrani
prežvekovalcev na marginalnih-suhih rastiščih.
Vrtnarska postaja
Preizkušamo v okviru vrtnarske postaje različne vrtnine,
ki jih preko ogledov prezentiramo zainteresirani javnosti.
Zelenjadarjem na območju Pomurja predstavimo tudi
rezultate pridelave.

Prikaz obdelave tal na ekološki kmetiji
Na območju Pomurja se precej širi ekološka proizvodnja.
Ocenjujemo, da pridelujemo ekološko hrano že na cca
2000 ha kmetijskih površin od tega na 80 % njivskih
površin.

Dan odprtih vrat KGZS Zavod MS
Enkrat letno Zavod pripravi dan odprtih vrat, kjer si
kmetje in stroka pogledajo razstavo plemenskih bikov,
oddelki Zavoda pa pripravijo razstavo del in so na voljo
za strokovne nasvete.

Srečanje kmetic Pomurja
Pomurske kmetice se tradicionalno srečujejo enkrat
letno, vedno v drugi UE. Namen srečanj je druženje,
JSKS pa ob tej priložnosti razglasi kmetije, ki so v okviru
Dobrot slovenskih kmetij dosegle znak kakovosti.
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Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE NOVA GORICA
Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica
Tel.: 05/335-12-00, Fax: 05/335-12-60
E-mail: joze.voncina@go.kgzs.si
Spletna stran: www.kmetijskizavod-ng.si
Število kmetij: 15.948
Kmetijska zemljišča v uporabi (ha): 62.882
Vodja oddelka: Jože Vončina
Terenski kmetijski svetovalci: 24
Svetovalci specialisti: 12
Svetovalci za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 5
Izpostave: Ajdovščina, Dobrovo, Idrija, Ilirska Bistrica, Koper, Bilje /Nova Gorica, Postojna, Sežana, Tolmin

Usposabljanja v obliki
predavanj, prikazov,
delavnic, tečajev, ogledov
dobrih praks…
Tehnološko svetovanje v
vinogradništvu, vinarstvu,
poljedelstvu, živinoreji,
oljkarstvu, sadjarstvu,
zelenjadarstvu

Spremljanje dozorevanja
sadja in grozdja za
določanje optimalnega časa
obiranja

KLJUČNE
AKTIVNOSTI
Spremljanje fenofaz in
zdravstvenega stanja
rastlin ter svetovanje o
varstvu rastlin in ravnanju
s FFS
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Svetovanje na področju
dopolnilnih dejavnosti

Svetovanje in pomoč pri
izvajanju SKP

DOGODKI KGZ NOVA GORICA
Prikazi v trajnih nasadih
Specialisti za oljkarstvo, sadjarstvo in vinogradništvo
izvajajo prikaze rezi v trajnih nasadih. Prikazi rezi so
bili v vinogradih, nasadih oljk, kakija, jablan, travniških
sadovnjakih. Udeležilo se jih je preko 400 kmetovalcev.

Ogledi dobrih praks
V Senožečah je specialistka za poljedelstvo Anka
Poženel pripravila 10.5.2019 ogled dobre prakse
pridelovanja krme na travinju in njivah na ekološki
kmetiji. Na ogledu dobre prakse, ki je bil namenjen
strokovnjakom in kmetom, smo si ogledali travnike in
njive posejane s DTM z lucerno in sušenje sena lucerne
v balah. S kvalitetno osnovno krmo na kmetiji dosegajo
nadpovprečno mlečnost.
Spremljanje pojava škodljivcev in bolezni
V sodelovanju z oddelkom za varstvo rastlin smo od
marca do novembra izvajali vizualne preglede fenofaz
rasti kmetijskih rastlin. S pomočjo različnih feromonskih
vab, rumenih lepljivih plošč, prehranskih vab spremljamo
razvojne faze rastlin in različne škodljive organizme.
Spremljali smo pojav oljčne muhe, ameriškega
škržatka, grozdnega sukača, breskovega zavijača in
molja, jabolčnega in češpljevega zavijača, škodljivcev
v koruzi, žitih in krompirju. Na podlagi spremljanja
so bila pripravljena obvestila za varstvo rastlin o
najprimernejšem času, načinu in fitofarmacevtskem
sredstvu za zatiranja bolezni in škodljivcev.

Izobraževanja kmetovalcev
Zelo pomembna aktivnost, ki jo izvajamo so
izobraževanja kmetovalcev. Izvedenih je bilo preko 50
predavanj, delavnic in tečajev, katerih se je udeležilo več
kot 1.700 slušateljev.
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Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE
Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
Tel.: 07/373-05-70, Fax: 07/373-05-90
E-mail: tajnistvo@kgzs-zavodnm.si
Spletna stran: www.kmetijskizavod-nm.si
Število kmetij: 13.306
Kmetijska zemljišča v uporabi (ha): 80.406
Vodja oddelka: mag. Zdenka Kramar
Terenski kmetijski svetovalci: 26
Svetovalci specialisti: 10
Svetovalci za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 4
Izpostave: Brežice, Črnomelj- Metlika, Krško, Novo

mesto, Sevnica, Trebnje

Tehnološko svetovanje
in spodbujanje kmetij za
dvig kakovosti ter količin
lokalno pridelane hrane,
ob hkratnem prilagajanju
na klimatske spremembe,
varovanje kakovosti tal,
vode in zraka s ciljem
izboljšanja dohodka na
kmetijskih gospodarstvih

Svetovanje s področja
registracije in pogojev za
opravljanje dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji,
predelave kmetijskih
pridelkov, trženja in
izvajanju marketinga pri
prodaji, organizacija ter
ocenjevanje kakovosti
pridelkov/izdelkov s kmetij

KLJUČNE
AKTIVNOSTI
Svetovanje s področja
tehnologij gnojenja,
implementacije namakalnih
sistemov v kmetijsko
pridelavo in strokovne
uporabe fitofarmacevtskih
sredstev
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Svetovanje glede
postavitve sodobno in
tehnološko opremljenih
trajnih nasadov,
gospodarskih objektov na
kmetijskih gospodarstvih
ter nabave posamezni
kmetiji primerne in varne
kmetijske tehnike

Svetovanje glede krmnih
obrokov in učinkovitejše
reje domačih živali, katera
močno vpliva na zmanjšanje
emisij toplogrednih plinov
in boljšo gospodarnost
prireje

Svetovanje in informiranje
glede javnih razpisov
za področje kmetijstva
in gozdarstva, izvajanja
aktivnosti in izpolnjevanje
obveznosti, smotrnosti
izvedbe investicij, davčno
svetovanje s poudarkom
na svetovanju mladim
prevzemnikom ter
spodbujanje kmetij k
uporabi rezultatov FADN
knjigovodstva za boljše
načrtovanje in poslovanje
kmetij

DOGODKI KGZ NOVO MESTO
Strokovna srečanja poljedelcev (od aprila do konca
junija 2019)
Kmetijski svetovalci smo skupaj s strokovnjaki Službe za
varstvo rastlin na več lokacijah v času dognojevanja žit in
koruze ter drugih poljščin izvedli številna strokovna srečanja. Pridelovalcem nudimo nasvete o strokovno utemeljenem gnojenju, predvsem z dušikom in varstvu rastlin pred
škodljivimi organizmi s poudarkom na integriranem varstvu
rastlin. Na podlagi rezultatov hitrih nitratnih testov vzorcev
tal in rastlin, izdelamo nasvete glede dejanske potrebe po
dodajanju dušika v posevkih poljščin.
Dan tehnike 2019 – oskrba živali in pridelava krme
na travinju (15. 6. 2019)
Na kmetiji Škrjanec v Čužnji vasi pri Trebelnem smo pripravili
tradicionalno prireditev Dan tehnike, osmo po vrsti. Tematika je bila pridelava kakovostne krme s travinja za učinkovito
prirejo mleka in mesa, razdeljena na tri sklope; prvi se je
nanašal na pridelavo kakovostne krme na travinju in njenem
spravilu na območjih s težjimi pridelovalnimi pogoji, drugi na
potrebam živali prilagojen krmni obrok ter zadnji na oskrbo telet. Glavni poudarek prireditve je bil v obliki vodenih
praktičnih prikazov namenjen košnji, obračanju, grabljenju in
spravilu krme s hribovskih travnikov, jemanju vzorcev krme,
izdelavi mlečnega nadomestka in oskrbi parkljev pri govedu. Med ponudniki kmetijske tehnike in opreme so bili tudi
proizvajalci in trgovci opreme za dosuševanje sena.

Državna razstava ter ocenjevanje potic v Šentjerneju
(6. - 8. 12. 2019)
Z društvi kmečkih in podeželskih žena na območju
Dolenjske vsako leto izvedemo tako regijska kot
državna ocenjevanja ter razstave kruha, potic, pletenic in
jabolčnih zavitkov. Namen ocenjevanj je poleg ohranjanja
tradicije peke, predvsem izboljšanje kakovosti krušnih
izdelkov ter promocija in uspešno trženje izdelkov v
okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji - peke kruha in
potic na tradicionalen način. V Šentjerneju je potekala 5.
državna Razstava ter ocenjevanje potic v sklopu katere
je bilo ocenjenih 60 potic.

Posvet o jagodi na Kmetijskem inštitutu Slovenije
(12. 12. 2019)
V sodelovanju Kmetijskega inštituta Slovenije, KGZS
– Zavoda Novo mesto, KGZS – Zavoda Ljubljana,
podjetja Sivis in podjetja Predikat, smo v dvorani
Kmetijskega inštituta Slovenije pripravili tradicionalni
18. Posvet o jagodi. Teme posveta so bile posvečene
aktualni problematiki prilagajanja tehnologije klimatskim
spremembam, uvajanju naravi in ljudem prijaznejših
tehnologij ter predstavitvam dobrih praks pridelave jagod
doma in v tujini.
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Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE PTUJ
Ormoška 28, 2250 Ptuj
Tel.: 02/749-36-10, Fax: 02/749-36-20
E- mail: tajnistvo@kgz-ptuj.si
Spletna stran: www.kgz-ptuj.si
Število kmetij: 9.911
Kmetijska zemljišča v uporabi (ha): 65.833
Vodja oddelka: Peter Pribožič
Terenski kmetijski svetovalci:26
Svetovalci specialisti: 9
Svetovalci za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 5
Izpostave: Lenart, Ormož, Ptuj, Radlje ob Dravi,

Slovenska Bistrica

Z Dobrotami slovenskih kmetij smo
v letu 2019 praznovali okrogli jubilej
z organizacijo 30. jubilejne razstave,
kar je bil tudi osrednji dogodek
slovenskega podeželja s poudarkom
na pridelavi in predelavi slovenske
hrane. Izvajanje senzoričnega
ocenjevanje izdelkov v okviru Dobrot
slovenskih kmetij je skozi tri desetletja
strokovna pomoč za doseganje
visoke kvalitete izdelkov, vzpodbuda
kmetijam za registracijo dejavnosti
nadgradnje pridelave s predelavo
in trženjem izdelkov. Dobrote
slovenskih kmetije tudi povezujejo
celotno kmetijsko svetovalno
službo znotraj Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije in območnih
Kmetijsko gozdarskih zavodih. Na
dosedanjih razstavah je bilo že skupaj
podeljenih 20.218 priznanj in 1.200
znakov kakovosti, kar potrjuje, da na
slovenskih kmetijah pridelujemo zelo
kvalitetne izdelke.

Namakanje kmetijskih površin: Na
območju zavoda Ptuj je delujočih
1500 ha namakalnih sistemov in
urejanje novih 810 ha površin. V letu
2019 so sta bila oddan dva nova
programa za namakanje v Občini
Gorišnici in Občini Ormož ter nekaj
manjših individualnih programov na
kmetijah. Strokovno pomaga pri
pripravi dokumentacije za pridobitev
odločbe o uvedbi namakanja in
ostale dokumentacije za investicije.
Svetovanje tehnoloških rešitev,
načinov namakanja za posamezne
vrste rastlin, ekonomičnosti
namakanja. Predstavitve primerov
dobrih praks. Strokovno delo je
usmerjeno v povezovanje agrarnih
operacij od komasacij, agromelioracij
in umeščanja namakalnih sistemov.
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Razširitev kolobarja pridelave
na njivskih površinah z
večanjem obsega pridelave
oljaric, beljakovinskih kultur,
zelenjadnic in ponovno uvajanje
pridelave sladkorne pese. V
letu 2019 posejanih 250 ha
sladkorne pese, organizirano
trženje pridelka s predelavo v
sladkor preko podjetja Viro iz
Virovitice. Širitev pridelave vrtnin
in zelenjadnic povezujemo z
uvajanjem dodelave in predelave
pridelkov na kmetijah.

KLJUČNE
AKTIVNOSTI
Varstvo narave in travništvo je
področje spremljanja in svetovanja
na območjih Nature 2000.
Vključenost v IP NATURA 200
z izdelavo analiz in usmeritev za
nov Program upravljanja NATURE
2000. Izvajanje projekta LIFE
TO GRSSLANDS, ki je namenjen
ohranjanju suhih travišč in travniških
sadovnjakov na območju Haloz,
Kuma, Gorjancev in Pohorja.
Revitalizacija zaraščenih travniških
površin, postavitev pašnikov, obnova
visokodebelnih sadovnjakov in
iskanje rešitev z nove kmetijske
okoljske ukrepe na teh območjih. V
letu 2019 smo izvedli večino nalog
na območju Haloz z zasaditvijo 2000
sadik visokodebelnih travniških
dreves.

Tehnologija v govedoreji svetovanje tehnologije reje, oskrbe
živali, pridelave krme, konzerviranja,
optimizacija krmnih obrokov,
izdelava tehnoloških načrtov.
Celovito spremljanje proizvodnje
in odpravljanje pomanjkljivosti v
rejah. Povezovanje strokovnega dela
z laboratorijsko analitiko mlečnih
vzorcev in kemijskimi analizami
krme za učinkovitejše tehnološko
svetovanje. Povezava strokovnega
dela z osemenjevalnim središčem
za svetlolisasto pasmo goveda.
Iskanje rešitev za kmetije s staležem
goveda do 20 GVŽ, ki predstavljajo
osnovo staleža plemenskih živali.

Predelava mleka na kmetijah
tehnologija predelave mleka,
tahnološke rešitve za male
predelave mleka na kmetijah,
razvijanje novih produktov
predelave mleka na kmetijah,
priprava izdelkov za trg in
organizacija predelave mleka na
kmetijah v Sloveniji. Organizacija
tečajev predelave mleka
in organizacija senzoričnih
ocenjevanj.

Predelava poljščin in vrtnin je
aktivnostjo specialistične službe
dobilo nov zagon in odziv kmetij.
Kmetije del pridelanih vrtnin in
poljščin s predelavo nadgradijo
in ponudijo na lokalnem trgu
kvalitetne produkte.

DOGODKI KGZ PTUJ
Z Dobrotami slovenskih kmetij smo v letu 2019
praznovali okrogli jubilej z organizacijo 30. jubilejne
razstave, kar je bil tudi osrednji dogodek slovenskega
podeželja s poudarkom na pridelavi in predelavi
slovenske hrane. Dobrote slovenskih kmetije tudi
povezujejo celotno kmetijsko svetovalno službo znotraj
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in območnih
Kmetijsko gozdarskih zavodih. Na dosedanjih razstavah
je bilo že skupaj podeljenih 20.218 priznanj in 1.200
znakov kakovosti, kar potrjuje vrhunsko kvaliteto
slovenske hrane.
Namakanje kmetijskih površin: Na območju zavoda Ptuj
je delujočih 1500 ha namakalnih sistemov in urejanje
novih 810 ha površin. V letu 2019 so sta bila oddan
dva nova programa za namakanje v Občini Gorišnici in
Občini Ormož ter nekaj manjših individualnih programov.
Strokovno delo je usmerjeno v povezovanje agrarnih
operacij in pravilni uporabi namakalnih sistemov.
Razširitev kolobarja pridelave na njivskih površinah z
večanjem obsega pridelave oljaric, beljakovinskih kultur,
zelenjadnic in ponovno uvajanje pridelave sladkorne
pese. Širitev pridelave vrtnin in zelenjadnic povezujemo
z uvajanjem dodelave in predelave pridelkov na
kmetijah.

Tehnologija v govedoreji - svetovanje tehnologije reje,
oskrbe živali, pridelave krme, konzerviranja, optimizacija
krmnih obrokov, izdelava tehnoloških načrtov.
Povezovanje strokovnega dela z laboratorijsko analitiko
mlečnih vzorcev in kemijskimi analizami krme za
učinkovitejše tehnološko svetovanje. Iskanje rešitev za
kmetije s staležem goveda do 20 GVŽ, ki predstavljajo
osnovo staleža plemenskih živali.
Varstvo narave in travništvo je področje spremljanja in
svetovanja na območjih Nature 2000. Zavod je vključen
v projekt IP NATURA 200, ki je usmerjen v pripravo
Programa upravljanja NATURE 2000 ter projekta LIFE
TO GRSSLANDS, ki je namenjen ohranjanju suhih
travišč in travniških sadovnjakov.

Zavod strokovno svetuje tehnologijo predelavo mleka na
kmetijah, tehnološke rešitve za male predelave mleka na
kmetijah, razvijanje novih produktov predelave mleka na
kmetijah in pripravo izdelkov za trg.
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SEZNAM ZAPOSLENIH PO KGZS-ZAVODIH
STANJE SEPTEMBRA 2020

ZAVOD CELJE
Vodja oddelka
Vesna Čuček

vodja oddelka

03 420 55 51 vesna.cucek@ce.kgzs.si

Specialisti
mag. Darija Trpin Švikart
Marjana Avberšek
Darja Jeriček
mag. Helena Prepadnik
Igor Škerbot
Irena Friškovec
Irena Kos
mag. Iris Škerbot
Mitja Zupančič
Mojca Krivec
mag. Peter Pšaker
Polona Starc
Renata Kosi
Tadej Virk
mag. Tatjana Pevec

ekonomika v kmetijstvu
ekonomika v kmetijstvu
razvoj podeželja
živinoreja
poljedelstvo, vrtnarstvo in okrasne rastline
hmeljarstvo
predelava mesa
varstvo rastlin
ekološko kmetovanje
razvoj podeželja
živinoreja
razvoj podeželja
turizem na kmetijah
živinoreja
travništvo, pašništvo in pridelovanje krme

03 898 82 71
03 490 75 89
02 824 69 23
03 42 55 516
03 425 55 14
03 710 17 85
03 490 75 83
03 710 17 88
03 425 55 13
03 490 75 86
03 425 55 12
03 490 75 88
03 491 64 81
03 490 75 85
03 425 55 15

darija.trpin.svikart@ce.kgzs.si
marjana.avbersek@ce.kgzs.si
darja.jeriček@ce.kgzs.si
helena.prepadnik@ce.kgzs.si
igor.skerbot@ce.kgzs.si
irena.friskovec@ce.kgzs.si
irena.kos@ce.kgzs.si
iris.skerbot@ce.kgzs.si
mitja.zupancic@ce.kgzs.si
mojca.krivec@ce.kgzs.si
peter.psaker@ce.kgzs.si
polona.starc@ce.kgzs.si
ztks@siol.net
tadej.virk@ce.kgzs.si
tatjana.pevec@ce.kgzs.si

Izpostava Celje
Mitja Dimec
Vesna Mazej Ušen
Vesna Mihalič
Damjana Flere

vodja izpostave
terenska kmetijska svetovalka
svetovalka za kmečko družino in DDK
terenska kmetijska svetovalka

03 490 75 82
03 490 75 80
03 490 75 84
03 490 75 81

mitja.dimec@ce.kgzs.si
vesna.mazej.usen@ce.kgzs.si
vesna.mihalic@ce.kgzs.si
damjana.flere@ce.kgzs.si

Izpostava Dravograd
Konrad Dihpol
Bernarda Javornik

vodja izpostave
svetovalka za kmečko družino in DDK

02 871 06 80 konrad.dihpol@ce.kgzs.si
02 871 06 82 bernarda.javornik@ce.kgzs.si

Izpostava Laško
Slavica Hudina
Bernarda Gračner
Jožica Krašovec

vodja izpostave
terenska kmetijska svetovalka
koordinatorka za kmečko družino in DDK

03 734 08 71 slavica.hudina@ce.kgzs.si
03 734 08 74 bernarda.gracner@ce.kgzs.si
03 734 08 73 jozica.krasovec@ce.kgzs.si

Izpostava Mozirje
Štefka Goltnik
Bernarda Brezovnik
Iztok Polanšek
Sonja Moličnik Oblak

vodja izpostave
svetovalka za kmečko družino in DDK
terenski kmetijski svetovalec
terenska kmetijska svetovalka

03 839 09 10
03 839 09 13
03 839 09 12
03 839 09 52

Izpostava Ravne na Koroškem
Vinko Golob
vodja izpostave
Nina Sečko
terenska kmetijska svetovalka
Ana Krajnc
terenska kmetijska svetovalka (pripravnica)
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stefka.goltnik@ce.kgzs.si
bernarda.brezovnik@ce.kgzs.si
iztok.polansek@ce.kgzs.si
sonja.molicnik.oblak@ce.kgzs.si

02 824 69 20 vinko.golob@c.kgzs.si
02 824 69 22 nina.secko@ce.kgzs.si
02 824 69 22 ana.krajnc@ce.kgzs.si

Izpostava Slovenj Gradec
Smiljan Štruc
vodja izpostave
Marija Vaukan
terenska kmetijska svetovalka
Nina Sečko
terenska kmetijska svetovalka

02 883 99 10 smiljan.struc@ce.kgzs.si
02 883 99 12 marija.vaukan@ce.kgzs.si
02 883 99 11 nina.secko@ce.kgzs.si

Izpostava Slovenske Konjice
Alenka Sekirnik
vodja izpostave
Andreja Marguč Kavc
terenska kmetijska svetovalka

03 759 18 50 alenka.sekirnik@ce.kgzs.si
03 759 18 55 andreja.marguc-kavc@ce.kgzs.si

Ivica Podkrajšek

terenska kmetijska svetovalka

03 759 18 54 ivica.podkrajsek@ce.kgzs.si

Izpostava Šentjur
Vojko Grdina
Jelka Ferlež
Tatjana Tisel
Zdravko Brglez
Vesna Kunst

vodja izpostave
terenska kmetijska svetovalka
terenska kmetijska svetovalka
terenski kmetijski svetovalec
terenska kmetijska svetovalka

03 749 10 62
03 749 10 64
03 749 10 60
03 749 10 66
03 749 10 65

vojko.grdina@ce.kgzs.si
jelka.ferlež@ce.kgzs.si
tatjana.tisel@ce.kgzs.si
zdravko.brglez@ce.kgzs.si
vesna.kust@ce.kgzs.si

Izpostava Šmarje pri Jelšah
vodja izpostave
Marija Gradišek
Simon Gajšek
terenski kmetijski svetovalec
Marija Kos
terenska kmetijska svetovalka
Marjetka Orlčnik
svetovalka za kmečko družino in DDK
Mateja Golob
terenska kmetijska svetovalka
Rok Samec
terenski kmetijski svetovalec
Janez Strašek
terenski kmetijski svetovalec

03 818 30 42
03 818 30 32
03 818 30 41
03 818 30 31
03 818 30 44
03 818 30 43
03 818 30 31

marija.gradisek@ce.kgzs.si
simon.gajsek@ce.kgzs.si
marija.kos@ce.kgzs.si
marjetka.orlcnik@ce.kgzs.si
mateja.golob@ce.kgzs.si
rok.samec@ce.kgzs.si
janez.strasek@ce.kgzs.si

Izpostava Velenje
Lidija Diklič
Vesna Ranc

vodja izpostave
terenska kmetijska svetovalka

03 898 82 70 lidija.diklic@ce.kgzs.si
03 898 82 71 vesna.ranc@ce.kgzs.si

Izpostava Žalec
Marko Tevž
Andreja Žolnir
Maja Klemen Cokan
Mira Vrisk

vodja izpostave
koordinatorka za dop. dejavnosti na kmetiji
terenska kmetijska svetovalka
terenska kmetijska svetovalka

03 710 17 80
03 710 17 84
03 710 17 83
03 710 17 83

Vodja oddelka
Tomaž Cör

vodja oddelka

04 280 46 35 tomaz.cor@kr.kgzs.si

Specialisti
Ana Demšar Benedičič
Blaška Božnar
Franc Pavlin
Marija Kalan
Miha Štular

agrarna ekonomika
razvoj podeželja
živinoreja
rastlinska pridelava
ribogojstvo

04 280 46 34
04 280 46 33
04 280 46 31
04 280 46 32
04 280 46 36

Izpostava Kranj
Andreja Teran
Marija Grohar

vodja izpostave
terenska kmetijska svetovalka

04 234 24 10 andreja.teran@kr.kgzs.si
04 257 65 10 marija.grohar@kr.kgzs.si

marko.tevz@ce.kgzs.si
andreja.zolnir@ce.kgzs.si
maja.klemen.cokan@ce.kgzs.si
mira.vrisk@ce.kgzs.si

ZAVOD KRANJ

ana.demsar-benedicic@kr.kgzs.si
blaska.boznar@kr.kgzs.si
franc.pavlin@kr.kgzs.si
marija.kalan@kr.kgzs.si
miha.stular@kr.kgzs.si
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Matjaž Meglič
Mojca Povšnar Starman
Robert Golc
Barbara Fajfar

terenski kmetijski svetovalec
terenska kmetijska svetovalka
terenski kmetijski svetovalec
pripravnica

04 595 58 00
04 252 67 10
04 234 24 10
04 280 46 32

matjaz.meglic@kr.kgzs.si
mojca.povsnar@kr.kgzs.si
robert.golc@kr.kgzs.si
barbara.fajfar@kr.kgzs.si

Izpostava Radovljica
Tatjana Grilc
Ana Beden
Manca Zaverl
Dušan Jović
Erika Boltar
Tilka Klinar

vodja izpostave
svetovalka za KD in DDK
terenska kmetijska svetovalka
terenski kmetijski svetovalec
terenska kmetijska svetovalka
terenska kmetijska svetovalka

04 535 36 28
04 535 36 17
04 535 36 18
04 574 66 14
04 535 36 29
04 586 92 50

tatjana.grilc@kr.kgzs.si
ana.beden@kr.kgzs.si
manca.zaverl@kr.kgzs.si
dusan.jovic@kr.kgzs.si
erika.boltar@kr.kgzs
tilka.klinar@kr.kgzs.si

Izpostava Škofja Loka
Majda Luznar
Franc Šolar
Germana Pivk
Nataša Božnar Markelj
Vanja Bajd-Frelih

vodja izpostave
terenski kmetijski svetovalec
terenska kmetijska svetovalka
terenska kmetijska svetovalka
koordinatorka za KD in DDK

04 511 27 02
04 511 27 04
04 511 27 03
04 511 27 00
04 511 27 01

majda.luznar@kr.kgzs.si
franc.solar@kr.kgzs.si
germana.pivk@kr.kgzs.si
natasa.boznar-markelj@kr.kgzs.si
vanja.bajd-frelih@kr.kgzs.si

ZAVOD LJUBLJANA
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Vodja oddelka
Tomaž Močnik

vodja oddelka

01 513 07 20 tomaz.mocnik@lj.kgzs.si

Specialisti
Alenka Caf
Ana Ogorelec
Anton Zavodnik
Damjana Iljaš
Jasmina Slatnar
Marjan Dolenšek
Valentina Šajn
Vesna Velikonja
Špela Drnovšek
Barbara Lapuh

specialistka za sadjarstvo
specialistka za zelenjadarstvo
specialist za travništvo in pašništvo
specialistka za poljedelstvo
specialistka za živinorejo
specialist za kmetijsko tehniko
specialistka za razvoj podeželja
specialistka za agrarno ekonomiko
specialistka za razvoj podeželja
koordinatorka za KDDD

01 513 07 14
01 893 14 22
01 513 07 24
01 513 07 22
01 513 07 26
01 513 07 00
01 513 07 16
01 513 07 28
01 513 07 02
01 513 07 18

Izpostava Cerknica
Magda Doles
Milka Mele-Petrič
Rajko Intihar

terenska kmetijska svetovalka
terenska kmetijska svetovalka in KD in DDK
terenski kmetijski svetovalec

01 709 70 40 magda.doles@lj.kgzs.si
01 709 70 40 milka.mpetric@lj.kgzs.si
01 709 70 41 rajko.intihar@lj.kgzs.si

alenka.caf@lj.kgzs.si
ana.ogorelec@lj.kgzs.si
anton.zavodnik@lj.kgzs.si
damjana.iljas@lj.kgzs.si
jasmina.slatnar@lj.kgzs.si
marjan.dolensek@lj.kgzs.si
valentina.sajn@lj.kgzs.si
vesna.velikonja@lj.kgzs.si
spela.drnovsek@lj.kgzs.si
barbara.lapuh@lj.kgzs.si

Izpostava Ljubljana Vič
Nada Gabrenja
terenska kmetijska svetovalka
Zlatko Krasnič
terenski kmetijski svetovalec

01 366 31 92 nada.gabrenja@lj.kgzs.si
01 290 94 62 zlatko.krasnic@lj.kgzs.si

Izpostava Domžale
Irena Zlatnar
Pavla Pirnat
Petra Burja
Lucija Sušnik

01 724 18 45
01 724 48 55
01 724 48 55
01 787 25 94

terenska kmetijska svetovalka
terenska kmetijska svetovalka
terenska kmetijska svetovalka
terenska kmetijska svetovalka

irena.zlatnar@lj.kgzs.si
pavla.pirnat@lj.kgzs.si
petra.burja@lj.kgzs.si
lucija.susnik@lj.kgzs.si

Izpostava Grosuplje
Darja Janežič
Darka Zupanc-Puš
Franci Omahen
Olga Novak

terenska kmetijska svetovalka
terenska kmetijska svetovalka
terenski kmetijski svetovalec
terenska kmetijska svetovalka/ pripravnica

01 786 93 10
01 786 93 10
01 787 25 94
01 787 25 94

Izpostava Kamnik
Marta Kos
Rozalija Gaberšek
Anton Jamnik
Barbara Kržišnik

terenska kmetijska svetovalka in KD in DDK
terenska kmetijska svetovalka
terenski kmetijski svetovalec
terenska kmetijska svetovalka

01 839 77 69 marta.kos@lj.kgzs.si
01 831 75 33 rozalija.gabersek@lj.kgzs.si
01 362 99 37 anton.jamnik@lj.kgzs.si
barbara.krzisnik@lj.kgzs.si

Izpostava Kočevje
Jože Oblak

terenski kmetijski svetovalec

01 895 38 76 joze.oblak@lj.kgzs.si

Izpostava Litija
Slavko Bokal
Sonja Zidar - Urbanija
Karmen Skalič Holešek

terenski kmetijski svetovalec
terenska kmetijska svetovalka in KD in DDK
terenska kmetijska svetovalka

01 899 50 13 slavko.bokal@lj.kgzs.si
01 899 50 14 sonja.zurbanija@lj.kgzs.si
01 899 50 15 karmen.skalic-holesek@lj.kgzs.si

darja.janezic@lj.kgzs.si
darka.zupancpus@lj.kgzs.si
franc.omahen@lj.kgzs.si
olga.novak@lj.kgzs.si

Izpostava Ljubljana Moste - Bežigrad
terenska kmetijska svetovalka
Andreja Jenko
samostojna referentka
Mateja Poljanc
terenska kmetijska svetovalka
Tina Trebušak
terenski kmetijski svetovalec
Štefan Kuhar

01 542 97 72
01 513 07 40
01 513 07 00
01 561 26 70

Izpostava Logatec
Mojca Vavken
Roman Rupnik

terenska kmetijska svetovalka in KD in DDK
terenski kmetijski svetovalec

01 756 49 32 mojca.vavken@lj.kgzs.si
01 754 29 33 roman.rupnik@lj.kgzs.si

Izpostava Medvode
Mojca Lovšin

terenska kmetijska svetovalka

01 361 82 86 mojca.lovsin@lj.kgzs.si

Izpostava Ribnica
Irena Šilc
Janko Debeljak
Peter Indihar
Vladka Turk-Mate

terenska kmetijska svetovalka
terenski kmetijski svetovalec
terenski kmetijski svetovalec
terenska kmetijska svetovalka in KD in DDK

01 836 19 27
01 835 01 20
01 788 88 42
01 837 32 54

andreja.jenko@lj.kgzs.si
mateja.poljanc@lj.kgzs.si
tina.trebusak@lj.kgzs.si
stefan.kuhar@lj.kgzs.si

irena.silc@lj.kgzs.si
janko.debeljak@lj.kgzs.si
peter.indihar@lj.kgzs.si
vladka.turk-mate@lj.kgzs.si

Izpostava Trbovlje-Zagorje
Janja Žagar
terenska kmetijska svetovalka in KD in DDK
terenska kmetijska svetovalka
Teja Rozina
terenska kmetijska svetovalka - pripravnica
Ana Cirar

03 567 93 91 janja.zagar@lj.kgzs.si
03 567 93 90 teja.rozina@lj.kgzs.si
03 567 93 91 ana.cirar@lj.kgzs.si

Izpostava Vrhnika
Franc Palčič
Ana Pečjak

01 750 20 09 franc.palcic@lj.kgzs.si
01 750 20 08 ana.pecjak@lj.kgzs.si

terenski kmetijski svetovalec
terenska kmetijska svetovalka

41

ZAVOD MARIBOR
Vodja oddelka
Simona Hauptman
Specialisti
Andrej Soršak
Draga Zadravec
Marjeta Miklavc
Tamara Korošec
Miša Pušenjak
Roman Štabuc
Tadeja Vodovnik Plevnik
Zlatka Gutman Kobal
Katarina Kresnik

vodja oddelka in specialistka
za vinogradništvo in razvoj podeželja

sadjarstvo in žgane pijače
poljedelstvo
varstvo rastlin
ekološko kmetovanje
zelenjadarstvo in okrasne rastline,
pridelava in predelava zelišč
vinogradništvo
vinarstvo, pridelava sadjevca in predelava
sadja v fermentirane pijače
sadjarstvo
varstvo okolja- naravovarstvo

02 228 49 53 simona.hauptman@kmetijski-zavod.si

02 228 49 17
02 228 49 30
02 228 49 19
02 228 49 19

andrej.sorsak@kmetijski-zavod.si
draga.zadravec@kmetijski-zavod.si
marjeta.miklavc@kmetijski-zavod.si
tamara.korosec@kmetijski-zavod.si

02 228 49 19 misa.pusenjak@kmetijski-zavod.si
02 228 49 12 roman.stabuc@kmetijski-zavod.si
02 228 49 12 tadeja.vodovnik@kmetijski-zavod.si
02 228 49 17 zlatka.gutman-kobal@kmetijski-zavod.si
02 228 49 47 katarina.kresnik@kmetijski-zavod.si

Izpostava Jakobski Dol
Marija Rotvajn
terenska kmetijska svetovalka

02 640 10 35 marika.rotvajn@quest.arnes.si

Izpostava Maribor
Irena Merc
Branka Kac
Martina Gomzi
Ivan Šket
Ludvik Rihter
Manca Kovačec
Timotej Horvat
Gregor Kramberger

02 228 49 48
02 228 49 49
02 228 49 46
02 228 49 48
02 228 49 49
02 228 49 46
02 228 49 30
02 228 49 25

terenska kmetijska svetovalka - koordinator
terenska kmetijska svetovalka
svetovalka za KD in DDK
terenski kmetijski svetovalec
terenski kmetijski svetovalec
svetovalka za KD in DDK
terenski kmetijski svetovalec
terenski kmetijski svetovalec

irena.merc@kmetijski-zavod.si
branka.kac@kmetijski-zavod.si
martina.gomzi@kmetijski-zavod.si
ivan.sket@kmetijski-zavod.si
ludvik.rihter@kmetijski-zavod.si
manca.kovacec@kmetijski-zavod.si
timotej.horvat@kmetijski-zavod.si
gregor.kramberger@kmetijski-zavod.si

ZAVOD MURSKA SOBOTA
Vodja oddelka
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Stanko Kapun

vodja oddelka in specialist za travništvo
in pridelovanje krme

02 539 14 37 stanko.kapun@gov.si

Specialisti
Branko Belec
Breda Vičar
Damjan Jerič
Ernest Novak
Janez Lebar
Jožica Kapun Maršik
Metka Barbarič
Miran Torič
Sašo Sever
Slavko Petovar
Zita Flisar Novak

prašičereja
zelenjadarstvo
agrarna ekonomika
vinogradništvo, sadjarstvo in vinarstvo
govedoreja in drobnica
specialistka za zeliščarstva
poljedelstvo
vinogradništvo in sadjarstvo
prašičereja
razvoj podeželja
poljedelstvo

02 543 10 18
02 539 14 17
02 539 14 36
02 539 14 35
02 539 14 31
02 539 14 17
02 539 14 17
02 539 14 35
02 539 14 33
02 539 14 42
02 539 14 20

branko.belec@siol.net
breda.vicar@gov.si
damjan.jeric@gov.si
ernest.novak@gov.si
janez.lebar@gov.si
jozica.kapun-marsik@gov.si
metka.barbaric@gov.si
miran.toric@gov.si
saso.sever@gov.si
slavko.petovar@gov.si
zita.flisar-novak@gov.si

Izpostava Gornja Radgona
Uroš Fišinger
vodja izpostave
Alojz Topolovec
terenski kmetijski svetovalec
Metka Marinič
svetovalka za KD in DDK
Anton Slana
terenski kmetijski svetovalec

02 565 10 55
02 569 81 36
02 562 17 00
02 568 10 76

uros.fisinger@gov.si
alojz.topolovec@gov.si
metka.marinic@gov.si
anton.slana@gov.si

Izpostava Lendava
Jožef Cigan
Andrej Grof
Marika Feher
Simon Seči

vodja izpostave
terenski kmetijski svetovalec
svetovalka za KD in DDK
terenski kmetijski svetovalec

02 570 14 40
02 575 19 35
02 575 19 40
02 572 12 50

jcigan@siol.net
andrej.grof@gov.si
marika.feher@gov.si
simon.seci1@siol.net

Izpostava Ljutomer
Marjana Sovič
Alojz Štuhec
Franc Sreš
Frančiška Lebarič
Mirjana Lipaj

vodja izpostave
terenski kmetijski svetovalec
terenski kmetijski svetovalec
svetovalka za KD in DDK
terenska kmetijska svetovalka

02 588 81 44
02 588 81 44
02 588 81 44
02 588 81 44
02 562 17 00

marjana.sovic@gov.si
alojz.stuhec@siol.net
franc.sres@siol.net
francka.lebaric@siol.net
mirjana.lipaj@gov.si

02 556 91 15
02 542 15 04
02 539 14 31
02 540 13 91
02 542 15 04
02 539 14 21
02 539 14 44
02 556 91 15
02 539 14 46
02 539 14 21
02 540 13 51
02 539 14 42
02 539 14 21

kgzs.gp@siol.net
ana.petrovic@siol.net
bostjan.lampe@gov.si
bkornhauser@siol.net
kss.beltinci@siol.net
ervin.novak@gov.si
evgen.sep@gov.si
franc.bencak@siol.net
franc.skalic@gov.si
joze.sukic@gov.si
krpic.slavko@siol.net
r.jelen@gov.si
sandi.plohl@gov.si

Izpostava Murska Sobota
Karel Hari
vodja izpostave
Ana Petrovič
svetovalka za KD in DDK
Boštjan Lampe
varstvo pri delu
Branko Kornhauser
terenski kmetijski svetovalec
Daniel Puhan
terenski kmetijski svetovalec
Ervin Novak
terenski kmetijski svetovalec
Evgen Sep
terenski kmetijski svetovalec
Franc Bencak
terenski kmetijski svetovalec
Franc Škalič
terenski kmetijski svetovalec
Jože Sukič
terenski kmetijski svetovalec
Slavko Krpič
terenski kmetijski svetovalec
Robert Jelen
vodenje knjigovodstva na kmetiji
Sandi Plohl
terenski kmetijski svetovalec

ZAVOD NOVA GORICA
Vodja oddelka
Jože Vončina

vodja oddelka

05 335 12 32 joze.voncina@go.kgzs.si

Specialisti
Anka Poženel
Aleš Valenčič
Bogdan Črv
Darja Zadnik
Irena Vrhovnik
Jana Bolčič
Majda Brdnik
Michaela Vidič
Miran Sotlar
Mojca Mavrič Štrukelj

poljedelstvo
živinoreja
ekološka živinoreja
razvoj podeželja
sadjarstvo in oljkarstvo
zelenjadarstvo
vinogradništvo
razvoj podeželja
agrarna ekonomika
vinogradništvo

05 367 10 72
05 335 12 07
05 388 42 81
05 726 58 17
05 631 04 78
05 631 04 79
05 731 28 56
05 335 12 12
05 630 40 80
05 335 12 10

anka.pozenel@go.kgzs.si
ales.valencic@go.kgzs.si
bogdan.crv@go.kgzs.si
darja.zadnik@go.kgzs.si
irena.vrhovnik@go.kgzs.si
jana.bolcic@go.kgzs.si
majda.brdnik@go.kgzs.si
michaela.vidic@go.kgzs.si
miran.sotlar@go.kgzs.si
mojca.mavric_strukelj@go.kgzs.si
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dr.Karmen Bat Bizjak
Vasja Juretič

vinarstvo
sadjarstvo in oljkarstvo

05 335 12 39 karmen.bat_bizjak@go.kgzs.si
05 395 42 64 vasja.juretic@go.kgzs.si

Izpostava Ajdovščina
Marta Koruza
Darja Marc
Rajko Črv

vodja izpostave
terenska kmetijska svetovalka
terenski kmetijski svetovalec

05 367 10 70 marta.koruza@go.kgzs.si
05 367 10 74 darja.marc@go.kgzs.si
05 367 10 75 rajko.crv@go.kgzs.si

Izpostava Brda
Marta Srebrnič
Matjaž Prinčič

vodja izpostave
terenski kmetijski svetovalec

05 395 95 30 marta.srebrnic@go.kgzs.si
05 395 95 31 matjaz.princic@go.kgzs.si

Izpostava Idrija
Maja Pižmoht
Adam Raspor

terenska kmetijska svetovalka
terenski kmetijski svetovalec

05 377 22 54 maja.pizmoht@go.kgzs.si
05 372 26 40 adam.raspor@go.kgzs.si

Izpostava Ilirska Bistrica
Rafaela Žejn
vodja izpostave
Danijela Volk
terenska kmetijska svetovalka
Mirjam Furlan
svetovalka za KD in DDK

05 710 02 60 rafaela.zejn@go.kgzs.si
05 710 02 61 danijela.volk@go.kgzs.si
05 714 18 95 mirjam.furlan@go.kgzs.si

Izpostava Koper
Elizabeta Bonin
Janko Brajnik
Mateja Grdina

05 630 40 62 elizabeta.bonin@go.kgzs.si
05 630 40 61 janko.brajnik@go.kgzs.si
05 630 40 61 mateja.grdina@go.kgzs.si

vodja izpostave
terenski kmetijski svetovalec
terenska kmetijska svetovalka

Izpostava Bilje / Nova Gorica
Linda Kogoj
svetovalka za KD in DDK
Tanja Valantič Širok
terenska kmetijska svetovalka
Tomaž Volčič
terenski kmetijski svetovalec
Dragica Marković
terenska kmetijska svetovalka

05 305 41 36
05 335 12 08
05 395 42 63
05 335 12 06

Izpostava Postojna
Majda Godina
Ema Zadel
Zdenka Benčan

vodja izpostave
terenska kmetijska svetovalka
svetovalka za KD in DDK

05 720 04 30 majda.godina@go.kgzs.si
05 757 04 30 ema.zadel@go.kgzs.si
05 720 04 35 zdenka.bencan@go.kgzs.si

Izpostava Sežana
Milena Štolfa
Aleks Dariž
Ida Štoka
Srečko Horvat

vodja izpostave
terenski kmetijski svetovalec
terenska kmetijska svetovalka
koordinator za KD in DDK

05 731 28 50
05 731 28 51
05 731 28 52
05 731 28 53

milena.stolfa@go.kgzs.si
aleks.dariz@go.kgzs.si
ida.stoka@go.kgzs.si
srecko.horvat@go.kgzs.si

Izpostava Tolmin
Jana Čuk
Jani Mlekuž
Jernej Kovačič
Nataša Leban

vodja izpostave
terenski kmetijski svetovalec
terenski kmetijski svetovalec
svetovalka za KD in DDK

05 388 42 80
05 388 42 85
05 388 42 84
05 388 42 82

jana.cuk@go.kgzs.si
jani.mlekuz@go.kgzs.si
jernej.kovacic@go.kgzs.si
natasa.leban@go.kgzs.si

linda.kogoj@go.kgzs.si
tanja.valantic_sirok@go.kgzs.si
tomaz.volcic@go.kgzs.si
dragica.markovic@go.kgzs.si

ZAVOD NOVO MESTO
Vodja oddelka
mag. Zdenka Kramar

vodja oddelka za kmetijsko svetovanje

07 373 05 91 zdenka.kramar@kgzs-zavodnm.si

Specialisti
Andreja Brence
Anja Mežan
Helena Gramc
Ivanka Badovinac
Martin Mavsar
Mateja Strgulec
Natalija Pelko
Stanislav Bevc
mag. Zdenka Kramar
Jernej Martinčič
Tatjana Kmetič Škof

sadjarstvo, ekološko sadjarstvo
živinoreja
agrarna ekonomika
vinarstvo, ekološko vinarstvo
kmetijska mehanizacija, predelava sadja
poljedelstvo, ekološko poljedelstvo
zelenjadarstvo, ekološko zelenjadarstvo
živinoreja, ekološka živinoreja
razvoj podeželja
vinogradništvo, ekološko vinogradništvo
koordinatorica za KD in DDK

07 373 05 75
07 373 05 85
07 373 05 93
07 373 05 77
07 373 05 87
07 373 05 76
07 373 05 89
07 373 05 81
07 373 05 91
07 373 05 72
07 373 05 96

andreja.brence@kgzs-zavodnm.si
anja.mezan@kgzs-zavodnm.si
helena.gramc@kgzs-zavodnm.si
ivanka.badovinac@kgzs-zavodnm.si
martin.mavsar@kgzs-zavodnm.si
mateja.strgulec@kgzs-zavodnm.si
natalija.pelko@kgzs-zavodnm.si
stanislav.bevc@kgzs-zavodnm.si
zdenka.kramar@kgzs-zavodnm.si
jernej.martincic@kgzs-zavodnm.si
tatjana.kmetic-skof@kgzs-zavodnm.si

Izpostava Brežice
Milena Rožman
Andrej Golob
Jože Baznik
Miha Pavkovič

vodja izpostave
terenski kmetijski svetovalec
terenski kmetijski svetovalec
terenski kmetijski svetovalec

07 496 11 65
07 496 11 65
07 496 11 65
07 496 11 65

milena.rozman@kgzs-zavodnm.si
andrej.golob@kgzs-zavodnm.si
joze.baznik@kgzs-zavodnm.si
miha.pavkovic@kgzs-zavodnm.si

Izpostava Črnomelj - Metlika
vodja izpostave
Bernarda Stariha
Ana Bahor
terenska kmetijska svetovalka
Andreja Absec
svetovalka za KD in DDK
Darinka Slanc
terenska kmetijska svetovalka
Margareta Vardijan
terenska kmetijska svetovalka
Mira Kambič Štukelj
terenska kmetijska svetovalka

07 305 62 10
07 363 60 60
07 305 62 10
07 305 62 10
07 363 60 60
07 305 62 10

bernarda.stariha@kgzs-zavodnm.si
ana.bahor@kgzs-zavodnm.si
andreja.absec@kgzs-zavodnm.si
darinka.slanc@kgzs-zavodnm.si
margareta.vardijan@kgzs-zavodnm.si
mira.kambic-stukelj@kgzs-zavodnm.si

Izpostava Krško
Viktor Kožar
Slavka Grobelnik mag.
Branka Radej-Koren
Sabina Omerzu
Marija Levak

vodja izpostave
svetovalka za KD in DDK
terenska kmetijska svetovalka
terenska kmetijska svetovalka
terenska kmetijska svetovalka

07 490 22 10
07 490 22 10
07 490 22 10
07 490 22 10
07 490 22 10

viktor.kozar@kgzs-zavodnm.si
slavka.grobelnik@kgzs-zavodnm.si
branka.radej-koren@kgzs-zavodnm.si
sabina.omerzu@kgzs-zavodnm.si
marija.levak@kgzs-zavodnm.si

Izpostava Novo mesto
Joža Srebrnjak
Katica Kregar
Mojca Hrovat
Terezija Lavrič
Vlasta Darovic

vodja izpostave
terenska kmetijska svetovalka
terenska kmetijska svetovalka
svetovalka za KD in DDK
terenska kmetijska svetovalka

07 332 19 42
07 332 19 43
07 332 19 42
07 332 19 43
07 332 19 42

joza.srebrnjak@kgzs-zavodnm.si
katica.kregar@kgzs-zavodnm.si
mojca.hrovat@kgzs-zavodnm.si
terezija.lavric@kgzs-zavodnm.si
vlasta.darovic@kgzs-zavodnm.si

Izpostava Sevnica
Elena Zaman-Šatej
Franc Živič
Vladimir Sotošek
mag. Ana-Nuša Kunej

vodja izpostave
terenski kmetijski svetovalec
terenski kmetijski svetovalec
terenska kmetijska svetovalka

07 814 17 25
07 814 17 25
07 814 17 25
07 814 17 25

elena.zaman-satej@kgzs-zavodnm.si
franc.zivic@kgzs-zavodnm.si
vladimir.sotosek@kgzs-zavodnm.si
ana-nusa.kunej@kgzs-zavodnm.si

Izpostava Trebnje
Ana Moder
Anton Zupančič
Polonca Seničar

vodja izpostave
terenski kmetijski svetovalec
terenska kmetijska svetovalka

07 346 06 70 ana.moder@kgzs-zavodnm.si
07 346 06 73 anton.zupancic@kgzs-zavodnm.si
07 346 06 73 polonca.senicar@kgzs-zavodnm.si
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Vinko Merzel
Katarina Vovk

terenski kmetijski svetovalec
terenska kmetijska svetovalka

07 346 06 70 vinko.merzel@kgzs-zavodnm.si
07 346 06 73 katarina.vovk@kgzs-zavodnm.si

Vodja oddelka
Peter Pribožič

vodja oddelka in specialist za prašičerejo

02 749 36 22 peter.pribozic@kgz-ptuj.si

Specialisti
Anton Hohler
Felicita Domiter
Helenca Kapun
dr. Andrej Toplak
Sara Ketiš
Uroš Bunderla
Marko Černe
mag. Darja Prevalnik
Stanislava Pažek
Jelka Brdnik
Stanislav Leskovar

tehnologija in prehrana govedi
razvoj podeželja
agrarna ekonomika
tehnologija reje govedi in drobnice
predelava mleka
agrarna ekonomika
namakanje
specialistka za prašičerejo
specialistka za predelavo zelenjave in poljščin
specialistka za varstvo narave in travništvo
agrarna ekonomika

02 805 58 85
02 749 36 39
02 749 36 27
02 749 36 14
02 749 36 27
02 749 36 09
02 749 36 24
02 749 36 25
02 749 36 11
02 749 36 06
02 749 36 09

anton.hohler@kgz-ptuj.si
felicita.domiter@kgz-ptuj.si
helenca.kapun@kgz-ptuj.si
andrej.toplak@kgz-ptuj.si
sara.ketis@kgz-ptuj.si
uros.bunderla@kgz-ptuj.si
marko.cerne@kgz-ptuj.si
darja.prevalnik@kgz-ptuj.si
stanislava.pazek@kgz-ptuj.si
jelka.brdnik@kgz-ptuj.si
stanislav.leskovar@kgz-ptuj.si

Izpostava Lenart
Franci Ornik
Cvetka Bunderla
Franc Senekovič
Petra Hanžel
Terezija Bogdan
David Roškarič

vodja izpostave
terenska kmetijska svetovalka
terenski kmetijski svetovalec
terenska kmetijska svetovalka
svetovalka za KD in DDK
pripravnik

02 729 09 41
02 729 09 45
02 729 09 40
02 729 09 42
02 729 09 49
02 7290 9 41

franci.ornik@kgz-ptuj.si
cvetka.bunderla@kgz-ptuj.si
franc.senekovic@kgz-ptuj.si
petra.hanzel@kgz-ptuj.si
terezija.bogdan@kgz-ptuj.si
David.roskaric@kgz-ptuj.si

Izpostava Ormož
Bojan Mlakar
Branka Majcen
Hinka Hržič
Ivan Puklavec
Jakob Ivanuša
Simona Rajh

vodja izpostave
terenska kmetijska svetovalka
svetovalka za KD in DDK
terenski kmetijski svetovalec
terenski kmetijski svetovalec
terenska kmetijska svetovalka

02 741 75 01
02 741 75 06
02 741 75 00
02 741 75 05
02 741 75 03
02 741 75 04

bojan.mlakar@kgz-ptuj.si
branka.majcen@kgz-ptuj.si
hinka.hrzic@kgz-ptuj.si
ivan.puklavec@kgz-ptuj.si
jakob.ivanusa@kgz-ptuj.si
simona.rajh@kgz-ptuj.si

Izpostava Ptuj
Ivan Brodnjak
Anton Horvat
Bernarda Trafela
Darja Artenjak
Helena Vornekar
Jože Murko
Miran Reberc
Matej Rebernišek
Slavica Strelec
Barbara Štajner
Tamara Kekec
Mojca Čep
Aleš Kirbiš

vodja izpostave
terenski kmetijski svetovalec
terenska kmetijska svetovalka
terenska kmetijska svetovalka
terenska kmetijska svetovalka
terenski kmetijski svetovalec
terenski kmetijski svetovalec
terenski kmetijski svetovalec
koordinatorka za KD in DDK
terenska kmetijska svetovalka
pripravnica
pripravnica
pripravnik

02 749 36 04
02 749 36 08
02 749 36 31
02 749 36 29
02 749 36 05
02 749 36 30
02 749 36 07
02 749 36 04
02 749 36 45
02 749 36 05
02 749 36 10
02 749 36 09
02 749 36 14

ivan.brodnjak@kgz-ptuj.si
anton.horvat@kgz-ptuj.si
bernarda.trafela@kgz-ptuj.si
darja.artenjak@kgz-ptuj.si
helena.vornekar@kgz-ptuj.si
joze.murko@kgz-ptuj.si
miran.reberc@kgz-ptuj.si
matej.rebernisek@kgz-ptuj.si
slavica.strelec@kgz-ptuj.si
barbara.stajner@kgz-ptuj.si
tamara.kekec@kgz-ptuj.si
mojca.cep@kgz-ptuj.si
ales.kirbis@kgz-ptuj.si

ZAVOD PTUJ
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Izpostava Radlje ob Dravi
Marija Vraber
vodja izpostave
Rudi Tacer
terenski kmetijski svetovalec
Suzana Pušnik
terenska kmetijska svetovalka

02 877 06 90 marija.vraber@kgz-ptuj.si
02 877 06 92 rudi.tacer@kgz-ptuj.si
02 877 06 91 suzana.pusnik@kgz-ptuj.si

Izpostava Slovenska Bistrica
Marija Kresnik
vodja izpostave
Edvard Jug
terenski kmetijski svetovalec
Srečko Rajh
svetovalec za KD in DDK
Valerija Kovačič
terenska kmetijska svetovalka
Petra Korenak
terenska kmetijska svetovalka
Doroteja Podkrajšek
pripravnik

02 843 01 32
02 805 58 82
02 805 58 84
02 843 01 30
02 805 58 84
02 843 01 32

marija.kresnik@kgz-ptuj.si
edvard.jug@kgz-ptuj.si
srecko.rajh@kgz-ptuj.si
valerija.kovacic@kgz-ptuj.si
petra.korenak@kgz-ptuj.si
doroteja.podkrajšek@kgz-ptuj.si

Delo Javne službe kmetijskega svetovanja
v letu 2019
Izdajatelj: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Leto izdaje: 2020
Naklada: 500 izvodov
Delo Javne službe kmetijskega svetovanja
v letu 2019 so izdelali
Urednica: mag. Olga Oblak
Avtorji: Jože Očko, Igor Hrovatič, mag. Olga Oblak, Anton Jagodic, Tončka
Jesenko, Vojko Bizjak, Alberta Zorko, Gabrijela Salobir, dr. Dušica Majer,
dr. Jernej Demšar, Jana Žiberna, mag. Martin Nose, Andrejka Krt, Barbara
Trunkelj, mag. Aleš Tolar, Klavdijs Strmšek, Vesna Čuček, Tomaž Cör, Tomaž
Močnik, Simona Hauptman, dr. Stanko Kapun, Jože Vončina, Damijan Vrtin,
mag. Zdenka Kramar, Peter Pribožič
Spremna beseda: Cvetko Zupančič, Anton Jagodic
Fotografije: Arhiv KGZS in arhivi Kmetijsko-gozdarskih zavodov
Oblikovanje in grafična priprava: Andrej Lombar
Tisk: Tiskarna Januš d.o.o.
Izvedbo programa sofinancira:
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