
ODDELEK ZA STROKOVNE NALOGE IN PRENOS ZNANJA V KMETIJSTVU   

 

Delo oddelka je usmerjeno v načrtovanje in vodenje dela kmetijskih svetovalcev ter v reševanje 

aktualne problematike in tehnoloških izzivov iz številnih strokovnih področij, ki jih pokriva 

oddelek.  

 

Na oddelku se načrtuje, izvaja, spremlja, svetuje in vodi strokovno delo na različnih področjih 

rastlinske pridelave: poljedelstvo, vrtnarstvo, travništvo, pridelovanje krme, hmeljarstvo, 

pridelava zelišč, sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, oljkarstvo in na različnih področjih 

živinoreje: govedoreja, prašičereja, reja drobnice, perutninarstvo, konjereja, ribogojstvo ter 

drugih  živalskih vrst za prehranske namene. Poleg tega oddelek načrtuje, izvaja, spremlja, 

svetuje in vodi službe na področju zemljiške politike, prostorskega planiranja in gradnje 

kmetijskih objektov, ohranjanja narave in varovanja okolja, prilagoditev podnebnim 

spremembam in obvladovanja tveganj zaradi naravnih nesreč. Načrtuje, izvaja, koordinira, 

spremlja, analizira in vodi tudi službo na področjih varne hrane, shem kakovosti, vzpostavitve 

kratkih verig ter raznih oblik povezovanj različnih deležnikov v verigi. 

 

Strokovnjaki oddelka vodijo deset strokovnih skupin: strokovna skupina za govedorejo, 

strokovna skupina za drobnico, strokovna skupina za gradnje kmetijskih objektov, strokovna 

skupin za prašičerejo, strokovna skupina za poljedelstvo, strokovna skupina za travništvo, 

pašništvo in pridelavo krme, strokovna skupina za vrtnarstvo, strokovna skupina za sadjarstvo, 

strokovna skupina za vinogradništvo in vinarstvo, strokovna skupina za namakanje. Člani 

strokovnih skupin so kmetijski svetovalci in strokovnjaki zunanjih strokovnih inštitucij. Njihovo 

delo je reševanje aktualne problematike in usmerjanje strokovnega dela na posameznem 

področju. 

 

Oddelek načrtuje, vodi in izvaja tudi usposabljanja kmetov in kmetijskih svetovalcev s področij 

dela oddelka ter pripravlja orodja za pomoč svetovalcem in kmetom pri delu kot sta npr. 

računalniško orodje za načrtovanje gnojenja in kolobarja ter računalniško orodje za 

optimiziranje krmnih obrokov živali. Strokovnjaki oddelka vodijo in sodelujejo tudi pri izvedbi 

strokovno pospeševalnih in promocijskih dogodkov kot sta npr. kviz »Mladi in kmetijstvo« in 

»Izbor inovativnega mladega kmeta«, pripravljajo gradiva in poročila s področij dela oddelka, 

sodelujejo v številnih delovnih skupinah, strokovnih odborih in komisijah s področij dela 

oddelka ter spremljajo zakonodajo in pripravljajo pripombe oziroma predloge za spremembo 

zakonodaje. 

 

Vodja oddelka: dr. Dušica Majer 

 

 

 


