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SVETOVANJE VSEM 
KMETOM V SLOVENIJI 
OMOGOČA JAVNA 
SLUŽBA, KI DELUJE V 
SISTEMU KGZS

Kot predsednik Kmetijsko goz-
darske zbornice Slovenije (KGZS) 
se zavedam odgovornosti, ki 
se od te institucije pričakuje za 
usklajen napredek slovenskega 
kmetijstva. Primeren dohodek 
kmetov ob sočasnem zagotavlja-
nju pridelave kakovostne hrane 
in vseh zahtevah družbe po razvoju podeželja, varovanju 
okolja je naš izziv na ravni države. Zavezuje vse, ki kme-
tujejo, ne glede na vrsto proizvodnje in količino pridelane 
hrane. Nova znanja, ki jih danes študentje fakultet in dijaki 
kmetijskih šol v času študija pridobijo, že nekaj let, včasih 
pa že čez nekaj mesecev po končanih študijih praktično 
zastarijo. Vseskozi se pojavljajo nove rešitve, izboljšave, 
ki jih ponujajo različna podjetja in uspešni inovatorji po-
samezniki, ki se razpršeno pojavljajo in novosti tržijo prek 
interneta. Velika mednarodna podjetja na področjih meha-
nizacije in opreme v povezavi s pametnim  kmetovanjem, 
digitalizacijo, biotehnologijo, genskega inženiringa, nano-
tehnologije itd.. prehitevajo sposobnost sledenja novos-
tim slehernega od nas. Zato je pomemben ustrezen sis-
tem prenosa znanja do končnih uporabnikov. Na kmetije 
danes prihajajo nova znanja po vseh možnih poteh hkrati: 
od svetovalcev, strokovne literature, svetovnega spleta, 
ponudnikov blaga in storitev, javnih služb, raziskovalcev, 
šol, drugih kmetov. Za praktično uporabo na kmetijah zara-
di tveganj, ki jih novosti prinašajo, vedno pridejo v poštev 
samo že preverjene rešitve. Tudi z usmeritvami skupne 
kmetijske politike EU postajajo inovacije, raziskave in ra-
zvoj ter prenos znanja, vsi deležniki nosilci te politike. Sis-
tem prenosa in izmenjave znanja vseh akterjev v Sloveniji  
mora delovati kot celota in med seboj povezano, da kmet 
dobi preverjeno informacijo v času, ko jo rabi. Zato smo 
v KGZS podprli reorganizacijo javnih služb v kmetijstvu, s 
katero je tudi Javna služba kmetijskega svetovanja dobila 
vse potrebne pravne osnove za delovanje v KGZS do leta 
2024.
Za prenos znanj ni potrebno le zadostno strokovno znanje, 
ampak tudi ustrezna metodološka znanja, ki tak prenos na-
redijo še učinkovitejšega. Zato smo na KGZS v letu 2018 
pridobili pravico za izvajanje  evropskega certifikata o uspo-
sobljenosti delovanja v kmetijskem svetovanju, imenovan 
CECRA. V naslednjih letih sodelavcem JSKS sledi posodobi-
tev prioritet, metod dela, digitalizacija, notranja pomladitev 
in usmeritev v specializacijo. Vse zaradi kmetov, ki potrebu-
jejo odzivno, inovativno in sodobno strokovno podporo.

Cvetko Zupančič, 
predsednik KGZS
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LETO IZZIVOV ZA KMETIJSKE 
SVETOVALCE IN SVETOVALKE

V letu 2018 je javna služba kmetijskega svetovanja 
dosegla svojo končno pravno ureditev. Prizadevanja 
različnih vodstvenih ekip te službe od leta 1990 dalje, ki 
so izkazovala potrebo po sistemski ureditvi pomembne 
službe v slovenskem kmetijstvu je bilo končno realizirano. Z 
zakonodajo smo dobili podlago za moderno ureditev službe, 
ki je integrirana v Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije in 
zato s stikom do kmetij. JSKS je znotraj sistema neodvisna 
in samostojna, deluje znotraj sistemov devetih pravnih oseb, 
ki s svojo razvejano strukturo predstavljajo del zaokroženega 
sistema prenosa znanja v prakso, kar je naša prednost in 
hkrati prioritetni cilj države tudi v prihodnje.  Sodelavci te 
službe so z leti pridobili mnogo izkušenj in vsak nov izziv 
sprejemajo kot del poklica, ki ga opravljajo. Biti kmetijski 
svetovalec pomeni, nikoli biti zadovoljen z doseženim in se 
vedno učiti ter naučeno prenašati kmetom za njihov uspeh. 
Pri tem niso pomembna le tehnološka, ekonomska in 
okoljska znanja temveč vedno bolj tudi metode dela.  Zato je 
leto 2018 posebno tudi v tem, da smo pridobili akreditacijo za 
izvajanje sistema CECRA (Certificate for European Consultant 
in Rural Areas). To je program usposabljanja za pridobitev 
metodoloških in komunikacijskih znanj, prilagojenih za 
kmetijske svetovalce za svetovanje kmetijam in na podeželju. 
Znanja, ki jih pridobijo udeleženci usposabljanja - kmetijski 
svetovalci, povečujejo učinkovitost in izboljšujejo kvaliteto 
svetovalnega dela. Svetovalci pridobijo in poglobijo znanja o 
komunikativnih, socialnih in osebnostnih veščinah, s ciljem, 
da lahko uspešno oblikujejo svetovalne procese. Svetovalci s 
pridobljenimi znanji pozitivno vplivajo na prenos novih znanj, 
da je le ta bolj učinkovit.  Program usposabljanja za svetovalce 
bomo izvajali z  izobraženimi CECRA trenerji v vseh naslednjih 
letih. Leto 2018 je zaznamovano tudi z izvedbo javnih naročil, 
ki so zelo obremenili redno delo kmetijskih svetovalcev. 
Za vse kmetje vključene v ekološko kmetovanje v Sloveniji  
smo po pridobitvi javnega naročila (JN) za potrebe Programa 
razvoja podeželja (PRP) lahko izvedli individualno svetovanje. 
Podobno individualno svetovanje smo na podlagi pridobljenih 
JN  PRP izvedli tudi za kmetije, vključene v kmetijsko 
okoljske ukrepe in dobrobit živali. Za vsa tri področja smo 
pridobivali tudi JN za obvezne programe usposabljanj teh 
kmetij, kjer pa tekmujemo z ostalimi ponudniki, s ciljem 
zagotavljanja finančne vzdržnosti. Vse potrebe na finančnem 
področju pokrivamo tudi z vstopom na področje projektnega 
dela, kjer smo tudi uspešno zaorali ledino tako pri projektih 
sodelovanja PRP kot mednarodnih projektih programa 
HORIZON 2020, obmejnih projektih INTEREG ali pa LIFE 
programov. Ob sedanjih pogojih financiranja JSKS lahko 
napreduje le, če bomo imeli možnost zagotavljanja novih 
kadrov, zato smo uspeli tudi s programom za pripravnike, ki je 
stekel v letu 2018, pridobiti nove, mlade bodoče sodelavce. 
Seme sprememb je posejano. 

Anton Jagodic, 
vodja Sektorja za 

kmetijsko svetovanje
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JAVNA SLUŽBA 
KMETIJSKEGA SVETOVANJA 

(JSKS)

• nudenje storitev kmetijskega svetovanja vsem kmetovalcem s 
pomočjo individualnega svetovanja in skupinskega svetovanja  z 
izvedbo delavnic, krožkov tečajev ter z objavo strokovnih člankov 
in prispevkov in ogledi dobrih praks doma in v tujini;

• prizadevanje za tehnološki in ekonomski napredek kmetijstva ter 
podjetniško usmerjanje kmetij ob hkratnem upoštevanju okolje-
varstvenih 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 
sitsem info točk za investicijske razpise v kmetijstvu in gozdar-
stvu 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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Predsednik: Cvetko Zupančič

KGZS – Zavod CEDirektor:
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Vodja oddelka:

Vesna Čuček

KGZS – Zavod KRDirektor:

Mitja Kadoič

Vodja oddelka:
Tomaž Cör

KGZS – Zavod LJ
Direktor:

Jože Benec
Vodja oddelka:
Tomaž Močnik

KGZS - Zavod MB
Direktor: 
dr. Stanislav Klemenčič

Vodja oddelka:

Simona Hauptman

KGZS – Zavod MS
Direktor:

Franc Režonja

Organigram JSKS

ZBORNIČNI URAD
Direktor: Branko Ravnik

Vodja sektorja: 
Anton Jagodic

Namestnica vodje sektorja: 
mag. Olga Oblak

Sektor za kmetijsko svetovanje

Vodja oddelka:

dr. Stanislav Kapun

KGZS – Zavod NM 

KGZS – Zavod PT
Vodja oddelka:

Peter Pribožič

Vodja oddelka:

Damijan Vrtin

Direktor:

Jože Simončič

Direktor:

Andrej Rebernišek

KGZS – Zavod NG 
Vodja oddelka:

Jože Vončina

Direktor:

Branimir Radikon
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8 zavodov

55 izpostav 

178 svetovalnih okolišev

316 zaposlenih                  
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8  vodij oddelkov

171 terenskih kmetijskih 
svetovalcev

36  svetovalcev za kmečko družino 
in dopolnilne dejavnosti

82  svetovalcev specialistov

19  strokovnih sodelavcev na KGZS 
(vodja sektorja, 3 vodje oddelkov, 
14 vodij služb in strokovno tehnični 
sodelavec)

18  pripravnikov

SVETOVANJA
več kot 223.164 svetovanj 155. 830 kmetijam:

Razpredelnica 1:  Pomembnejši kazalniki prioritetnih vsebin v letu 2018

Področje/zavod CE KR LJ MB MS NG NM PT SKUPAJ
Vzpodbujanje pridelave vrtnin 
Število usposabljanj 20 8 24 15 9 15 8 6** 105
Število osebnih svetovanj 1.605 302 373 1.020 896 789 723 550** 6.258
Št. pripravljenih strokovnih gradiv 20 3 65 38 27 8 25 7** 193
Ekološko kmetovanje 
Število usposabljanj 17 2 10 25 1 10 27 7** 99
Število osebnih svetovanj 4.174 468 1.509 354 1.207 1.929 1.393 524** 11.558
Št. pripravljenih strokovnih gradiv 10 9 5 15 8 2 14 14** 77
Živinoreja 
Število usposabljanj 33 26 17 0* 21 10 33 60 200
Število osebnih svetovanj 3.343 1.542 1.766 0* 1.738 1.440 4516 3.330 17.675
Št. pripravljenih strokovnih gradiv 19 54 25 0* 35 3 31 37 204
Št. KMG z vpeljavo rač. obrokov 48 1 26 0* 234 1 25 131 466
Pridelovanje krme 
Število usposabljanj 16 6 17 0* 13 1 9 8 70
Število osebnih svetovanj 1.931 462 1.111 0* 838 311 934 1608 7.195
Št. pripravljenih strokovnih gradiv 19 10 10 0* 21 1 13 6 80
VARSTVO NARAVE 
Varovanje vodnih virov 
Število usposabljanj 0 3 5 2 26 18 4 6 64
Število osebnih svetovanj 125 169 682 66 599 110 926 200 2.877
Št. pripravljenih strokovnih gradiv 2 7 3 4 5 0 4 3 28

LETO 2018 V ŠTEVILKAH

6



Področje/zavod CE KR LJ MB MS NG NM PT SKUPAJ
Ohranjanje biotske pestrosti v kmetijski krajini 
Število usposabljanj 1 1 2 4 2 0 1 5 16
Število osebnih svetovanj 378 179 419 176 2.019 185 552 577 4.485
Aktivnosti na področju varstva kmetijskih zemljišč
Število usposabljanj 1 7 7 0 1 0 0 3 19
Število osebnih svetovanj 30 130 528 273 216 120 108 60 1.465
Integrirano varstvo rastlin 
Število opravljenih pregledov 7.212 210 240 500 300 1.332 1.024 6 10.824
Število opazovalnih mest 445 10 80 27 7 27 53 22 671
Število usposabljanj 2 0 4 4 3 16 0 25 54
Spodbujanje dopolnilnih dejavnosti 
Število usposabljanj 124 26 11 12 12 7 23 24 239
Število osebnih svetovanj 4.024 710 1.110 439 1.589 450 1.661 400 10.383
Št. pripravljenih strokovnih gradiv 130 14 10 5 15 1 25 13 213
Navzkrižna skladnost 
Število pregledanih kmetij na NS 308 160 209 99 452 144 367 94 1.833

* 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.

DOPOLNILNE DEJAVNOSTI
na 4.563 kmetijah smo v letu 2018 opravili več kot 
10.400 svetovanj.

USPOSABLJANJA SVETOVALCEV
214 različnih izobraževanj svetovalcev,
109 ogledov dobrih praks doma in v tujini,

PREDAVANJA
1.800 predavanj, tečajev in delavnic s področja 
kmetijske pridelave in predelave,

PISNI PRISPEVKI
Kmetijski svetovalci so pripravili in objavili več kot 
3.500 različnih pisnih prispevkov, tehnoloških navo-
dil, brošur, zloženk in knjig, 

JAVNI RAZPISI PRP 2014-2020
JSKS sodelovala pri pripravi 5.000 vlog v vrednosti okoli 
80. milijonov evrov na 12 javnih razpisih, med katerimi 
so svetovalci pomagali pri cca. 4.000 vlogah majhnim 
kmetijam in 254 vlogah kmetijam, ki so kandidirale na 
ukrep Pomoč mladim prevzemnikom kmetij.

JAVNA NAROČILA
JSKS je uspešno kandidirala na 11 javnih naro-
čilih MKGP, v sklopu katerih je izvedla:
• 192 usposabljanj za KOPOP, EK in DŽ z 11.051 

udeleženci,

• 6.717 individualnih svetovanj za ukrep KOPOP 
in 3.413 svetovanj za ukrep EK,

• 117 preusmeritvenih načrtov v ekološko kme-
tovanje,

• 248 novih programov aktivnosti za KOPOP in 
EK ter 1.145 dopolnjenih programov aktivnosti.  

NPK
320 kandidatom podeljeni certifikati

NAVZKRIŽNA SKLADNOSTI
JSKS je opravila svetovanja na 2.079 kmetijah.

ZBIRNE VLOGE 
z zahtevki za neposredna plačila in sredstva progra-
ma razvoja podeželja

Zavod Zbirne vloge
CE 10.544
KR 3.774
LJ 10.162
MB 2.302
MS 6.561
NG 7.197
NM 8.797
PT 7.518

Od okoli 57.400 JSKS izdelal 99 % vlog => na po-
deželje pripeljali 220 milijonov evrov
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DELO JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA 
SVETOVANJA

Kmetijski svetovalci delujejo v oddelkih za kmetij-
sko svetovanje pri kmetijsko-gozdarskih zavodih, ki 
jih vodijo vodje oddelkov. Kmetijski svetovalci spe-
cialisti strokovno delujejo po panogah ali strokovnih 
področjih na celotnem območju oddelka (v regiji), 
izjemoma pa tudi na večjih območjih. Terenski sve-
tovalci 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 sve-
tovanje. Na vsaki izpostavi je glede na merila (šte-
vilo kmetij, velikost enote, razvitost itd.) določeno 
število terenskih svetovalcev. Delo izpostave koor-
dinira vodja izpostave. 

PROGRAM DELA KMETIJSKE SVETOVALNE 
SLUŽBE JE BIL V LETU 2018 RAZDELJEN V 
NASLEDNJE NALOGE:

Naloga 1: Svetovanje v zvezi s tehnološkim, 
gospodarskim in okoljevarstvenim področjem 
opravljanja kmetijske dejavnosti:
• svetovanje in izobraževanje v zvezi z izboljša-

njem tehnologije pridelave, prireje, predelave in 
skladiščenja kmetijskih proizvodov (tudi ekolo-
ških), 

• svetovanjem o krmnih obrokih, izračunavanju 
krmnih obrokov, 

• kolobarju, gnojenju, o pravilni uporabi fitofarma-
cevtskih sredstev, ki izhaja iz načel dobre pra-
kse varstva rastlin,

• svetovanje o prilagoditvah in novih tehnologi-
jah v zvezi z blažitvijo podnebnih sprememb in 
prilagajanjem nanje, biotsko raznovrstnostjo, 
upravljanjem voda ter o ustreznem namakanju, 
ohranjanju narave  in varstvu okolja,

• aktivnosti na področju urejanja kmetijskih ze-
mljišč (zemljiške operacije, varstvo kmetijskih 
zemljišč).

Naloga 2: Svetovanje in pomoč pri izdelavi razvoj-
nih 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, po-
sodabljanju, preusmeritvah in sanacijah kmetij,

• svetovanje  na področju  FADN knjigovodstva, 
ter uporabe podatkov za boljše gospodarjenje 
na kmetijah,  

• informiranje, osveščanje in svetovanje pri uvelja-
vljanju načela kratkih nabavnih verig ter trženju 
in dobavljanju lokalno pridelane hrane v javne 
zavode in drugim javnim  naročnikom. 

Naloga 3: Svetovanje in pomoč pri uveljavljanju 
ukrepov kmetijske politike:
• večina časa namenili nasvetom in vsebinam v 

povezavi z ukrepi KOPOP, dobrobiti živali, she-
mami neposrednih plačil, praho z medonosnimi 
rastlinami v PEP, z ukrepom PVP za zelenjadni-
ce, gradbeno zakonodajo ter zakonodajo glede 
zaščite živali,

• vlagateljem nudili informacije in pomoč pri vla-
ganju zahtevkov, dopolnjevanju že vloženih 
zahtevkov, odstopu od zahtevkov, uveljavljanju 
in dokazovanju višje sile, pojasnjevanju predpi-
sanih 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 kme-
tijskih gospodarstev (ustrezno urejanje zadev 
glede kmetijskih gospodarstev, nosilcev in čla-
nov kmetijskih gospodarstev in pravilne prijave 
njihovih površin, trajnih nasadov itd.),

• svetovanje s  področja izvedenih kontrol na 
kmetijah tako za področje neposrednih, izravnal-
nih in kmetijsko okoljsko podnebnih plačil, kot 
tudi s področja kontrol navzkrižne skladnosti,

• priprava številnih člankov za različne tiskane 
medije in prispevke za radijske postaje.

Naloga 4: Svetovanje in pomoč pri organizaciji in 
delovanju rejskih organizacij, OP in drugih oblik 
proizvodnega združevanja kmetijskih prideloval-
cev:
• vzpostavljanje lokalnih partnerstev, organizacij 

proizvajalcev, drugih oblik proizvodnega zdru-
ževanja in  novih oblik združevanja kmetijskih 
pridelovalcev ter delovanje društev, ki delujejo 
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na področju kmetijstva ter sodelovanju z nevlad-
nimi organizacijami in agrarnimi skupnostmi ter 
izvedba državnih tekmovanj.

• strokovno svetovanje v upravnih postopkih pri 
registraciji društev in nudenje pomoči pri pripra-
vi ustreznih aktov,

• sodelovanje pri izvedbi številnih tekmovanj in 
ocenjevanj v posameznih panogah s področja 
kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavno-
sti,

• 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 2018 smo obravnavali veliko število različ-
nih predlogov sprememb zakonodaje, na podro-
čju izvajanja ukrepov Skupne kmetijske politike, 
resolucije o strateških usmeritvah razvoja slo-
venskega kmetijstva in živilstva, davčne politi-
ke, 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, Go-
spodarsko zbornico in Zbornico kmetijskih in ži-
vilskih 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, dru-
žino in socialne zadeve; MIZS: Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport; MGRT: Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo; STO: Slovenska turistična organizacija; MOP: Mi-
nistrstvo za okolje in prostor; CPI: Center za poklicno izobra-
ževanje; RIC: Razvojno izobraževalni center; ARSO: Agencija 
Republike Slovenije za okolje.

Naloga 6: Vodenje, koordinacija in strokovno teh-
nična koordinacija dela JSKS:
• vodili in koordinirali smo izvajanje vseh načrto-

vanih  nalog iz programa dela JSKS,
• sodelovali na kolegijih direktorjev KGZ, kolegi-

jih vodij Oddelkov JSKS na KGZ, ter sklicevali 

kolegije strokovnih skupin oz. koordinatorjev za 
posamezna strokovna področja,

• izvajali smo usposabljanje kmetijskih svetoval-
cev,

• sodelovali smo  z javnimi službami strokovnih 
nalog  v proizvodnji kmetijskih rastlin na podro-
čju poljedelstva, sadjarstva, vinogradništva, vr-
tnarstva in oljkarstva ter ostalimi javnimi služba-
mi 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 in-
formirali kmetijske svetovalce o vse aktualnih 
vsebinah, ter koordinirali delo službe za podro-
čje ekološkega kmetovanja na terenu. 

Naloga 7: Naloge opredeljene s  cenikom mini-
stra:
• izvajanje nalog na področju gnojenja, z upo-

števanjem okoljskih zahtev vključno z izdelavo 
gnojilnih načrtov, bilanc gnojil, jemanja vzorcev 
na terenu in izvajanje talnih in rastlinskih testov 
ter izdelavo načrtov kolobarja, elektronsko izpol-
njevanje in elektronska vložitev zbirne vloge ter 
priprava analiz in mnenj za uporabnike na podla-
gi predpisov.

DRUGI VIRI FINANCIRANJA JSKS
Ker JSKS ni v celoti financirana iz javnih sredstev, 
sodelavci sodelujemo v projektih financirani iz raz-
ličnih virov. Poleg tega s sodelovanjem v projektih 
pridobivamo nova znanja in povezave do drugih 
strokovnih institucij doma in v tujini.  
• ERASMUS+, ISM+,
• PLAID (KGZS član usmerjevalnega odbora),
• ALPFOODWAY (KGZS opazovalec),
• LIFE NATURAVIVA (KGZS partner),
• NEWBIE (KGZS opazovalec),
• SESAM (KGZS partner),
• FAIRSHARE (KGZS v okviru SEASN),
• CRP okolje (KGZS partner),
• EIP Seneno meso in mleko (KGZS vodilni par-

tner).
• LIFE TO GRASSLANDS (KGZ PT), 
• Uvajanje in optimaliizacija pridelave sladkorne 

pese - podukrep M19.2 (KGZ PT),
• Obveščanje potrošnikov v državah evropske  

unije; Kulinarika in vino (KGZ PT partner v pro-
jektu),

• 29. Dobrote slovenskih kmetij Ptuj 2018 - držav-
no ocenjevanje in razstava (KGZ PT),

• Uspešno tržimo odlične izdelke naših kmetij, 
delavnice za kmetije in ponudnike na območju 
Ormoža (KGZ PT), 
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• Prodaja izdelkov s kmetij  - KGZ PT partnerstvo 
z Javnimi službami Ptuj,

• Povezovanje in blagovna znamka za kakovost 
vin v Halozah – KGZ PT partner v projektu z vi-
narsko zadrugo Haloze,

• Kmetujem - naravo varujem (LAS Raznolikost 
podeželja), KGZ CE partner, 

• Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega sklada za razvoj 
podeželja (KGZ CE),

• Okusiti raznolikost podeželja (LAS Raznolikost 
podeželja), partner KGZ CE,

• EIP: Reja različnih pasem drobnice za meso in 
izdelke vrhunske kakovosti, partner KGZ CE, 

• Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske 
samooskrbe v SAŠA regiji: ozaveščanje javnosti 
(LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline), par-
tner KGZ CE,

•  Program HORIZON: PROJEKT FAIRWAY, par-
tner KGZ MB,

• E-COFARM, partner KGZ MB,
• ALPJOBS, partner KGZ MB,
• Projekt TOTI LAS HORVAT, partner KGZ MB,
• IN CULTURA VERITAS, partner KGZ MB,
• LAS DOBRO ZA NAS  OBČINA RAČE FRAM, 

partner KGZ MB,
• LAS DOBRO ZA NAS – DOBROTE PODEŽE-

LJA, partner KGZ,
• FERTINNOWA (program HORIZON), partner 

KGZ MB,
• CLLD: Povečanje lokalne prehranske samooskr-

be, Vzpostavitev kratkih oskrbovalnih verig za 
bolj zdravo prehranjevanje otrok (Lokalna hrana 
v šole), partner KGZ KR,

• CLLD: Vzpostavitev promocijsko prodajnih omar 
(MAREJN) s kakovostnimi izdelki škofjeloškega 
kot turističnimi spominki na turistično zanimivih 
točkah, partner KGZ KR,

• CLLD: Znanje – dodana vrednost podeželju, vo-
dilni partner KGZ KR,

• CLLD: Interpretacija naravne dediščine v ka-
ravankah in kamniško savinjskih alpah  (BO-
GASTVO NARAVE), partner KGZ KR, 

• CLLD: Od pridelka do izdelka – dodana vrednost 
podeželju, vodilni partner KGZ KR,

• EIP: Sadjarji za opraševalce in opraševalci za 
sadjarje (SOOS), partner KGZ KR,

• LIFE-IP NATURA.SI – LIFE integriran projekt za 
okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji, 
partner KGZ NG, KGZS, KGZ LJ in KGZ PT,

• GREVISLIN - Zelena infrastruktura, ohranjanje 
in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih 
tipov ob rekah, partner KGZ NG,

• ZA KRAS - Zagotavljanje primerne rabe kraških 
travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habita-
tnih tipov in vrst na območju Nature 2000 »Kras, 

partner KGZ NG,
• UŽITNI IN ČUTNI PARKI – Užitni in čutni parki 

namenjeni medgeneracijskemu izobraževanju v 
smeri samooskrbe in trajnostnega razvoja pode-
želja na območju občin Postojna, Pivka in Ilirska 
Bistrica, partner KGZ NG,

• REVITUM – Revitalizacija prostora in uma, par-
tner KGZ NG,

• EKOSOP ISTRA – Spodbujanje zelenega podje-
tništva, tržnega povezovanja lokalnih ekoloških 
proizvajalcev ter trajnostne lokalne samooskr-
be, partner KGZ NG,

• CRP Obvladovanje plodove vinske mušice (Dro-
sophila suzuki) z metodami z nizkim tveganjem, 
partner KGZ NG,

• TREASURE - Diversity of local pig breeds and 
production systems for high quality traditional 
products and sustainable pork chains is a Rese-
arch & Innovation Action financed by European 
Commission under the Horizon 2020, partner 
KGZ NM,

• Erasmus+; SFIB, partner KGZ MS,
• LAS; Diši po prekmurju, partner KGZ MS,
• Operativni program za izvajanje Evropske kohe-

zijske politike za obdobje izvajanja 2014-2020; 
Gorička krajina, partner KGZ MS,

• Interreg V-A Slovenija-Hrvaška; ZELENO ŽELI-
MO, vodilni partner KGZ MS,

• Interreg V-A Slovenija-Avstrija; SI-MUR-AT, par-
tner KGZ MS,

• CRP; Razvoj modela za sistematično spremlja-
nje ekonomskega položaja in analizo vpliva 
kmetijske politike na ravni tipičnih kmetijskih 
gospodarstev, partner KGZS MS,

• CRP; Vzpostavitev sistema vzorčnih kmetij za 
namen stalnega spremljanja kazalcev trajno-
stnega kmetijstva, partner KGZ MS,

• CRP; Tehnološke rešitve za izboljšanje dobrega 
počutja rejnih živali v perutninarstvu in prašiče-
reji, partner KGZS MS,

•  IWMPRAise, partner KGZ LJ,
• Strimo ta oreh (LAS Od Turjaka do Kolpe), par-

tner KGZ LJ,
• MARJA, izvajalec določenih aktivnosti KGZ LJ, 
• Zaposlitvene priložnosti na kmetijah (LAS za 

mesto in vas), izvajalec določenih aktivnosti 
KGZ LJ,

• SURS - Ocenjevanje rastlinske pridelave za leto 
2018, izvajalec določenih aktivnosti KGZ LJ,

• Projekti na različnih občinah – izobraževanje 
kmetij, KGZ LJ,

• Gorski kotar – mednarodni projekt, KGZ LJ.
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KLJUČNE 
AKTIVNOSTI

DELO JAVNE SLUŽBE 
KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Glavne naloge Sektorja za kmetijsko svetovanje, ki se vključijo v program dela KGZS za leto 2018 se 
nanašajo na koordinacijo dela JSKS, usmerjanje dela svetovalcev, spremljanje, nadziranje  in analizira-
nje njihovega dela v sklopu JSKS.
Služba kmetijskega svetovanja se izvaja kot javna služba, financirana iz proračuna RS. Strokovno in 
organizacijsko vodstvo JSKS na področju kmetijskega svetovanja na SKS opravlja 19 strokovnjakov z 
različnih področij in z dvema pripravnicama. 
JSKS je članica mednarodnih organizacij na področju kmetijskega svetovanja: EUFRAS, SEASN in 
IALB, in se udeležuje sestankov upravnih odborov, seminarjev in konferenc.

DELO SEKTORJA ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

ODDELEK ZA KMETIJSKO POLITIKO IN RAZVOJ PODEŽELJA

Pomoč MKGP-ju  pri 
izvajanju zmanjševanju 
tveganj oz. stopnje 
napake pri izvajanju 
ukrepov Programa razvoja 
podeželja.

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

Organizacija izvajanja 
pomoči vlagateljem pri 
razumevanju in izvajanju  
ukrepov skupne kmetijske 
politike ter oddaji in 
dopolnjevanju zbirnih vlog.

Sooblikovanje prostora  
dopolnilnim dejavnostim 
na kmetiji je postala 
prioritetna naloga za razvoj 
slovenskih kmetij. V letu 
2018 smo pridobili 9 novih 
poslovnih priložnosti za 
kmetije in 2 specialistična 
znanja.

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 izvijanju 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.
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KLJUČNE 
AKTIVNOSTI

ODDELEK ZA KAKOVOST KMETIJSKEGA SVETOVANJA IN RAZVOJ

Uspešno izvajanje FADN 
knjigovodstva na 905 
kmetijah (vzorčne kmetije 
in obvezniki iz PRP 2014-
2020):
informiranje, svetovanje, 
pomoč pri vzpostavitvi in 
vodenju knjigovodstva ter 
pomoč pri izpolnjevanju 
obrazcev; obveznikom 
zagotavljanje ustrezne 
informacije glede poročanja 
o napredku kmetijskih 
gospodarstev po prejemu 
nepovratnih investicijskih 
sredstev iz naslova ukrepov 
PRP.

Aktivnosti JSKS na 
javnem razpisu Pomoč 
za zagon dejavnosti, 
namenjen razvoju 
majhnih kmetij, ki je 
bil v letu 2018 v okviru 
PRP 2014 – 2020 
prvič objavljen.  Gre za 
enostavnejši razpis, ki  je 
zajel  po večini kmetije, ki 
na vseh prejšnjih razpisih 
PRP niso izpolnjevale 
pogojev, so pa izrednega 
pomena pri ohranjanju 
podeželja in krajine. 
Javna služba kmetijskega 
svetovanja je poleg 
prizadevanja za objavo 
razpisa opravila veliko delo 
pri koordiniranju nalog 
JSKS, informiranju in 
svetovanju ter  pri pripravi 
vlog.

Akreditacija KGZS za 
regionalnega zastopnika 
CECRA in pridobitev 
mednarodnega certifikata 
za dva trenerja CECRA: 
Evropski izobraževalni 
program CECRA je 
program usposabljanj, 
katerega cilj je pridobitev 
metodoloških znanj in 
komunikacijskih veščin, 
prilagojenih za kmetijske 
svetovalce za svetovanje 
kmetijam in na podeželju.

V okviru 3. javnega 
razpisa 6.1 Pomoč za 
zagon dejavnosti za 
mlade kmete
je JSKS v okviru Kmetijsko 
gozdarske zbornice 
Slovenije organizirala javne 
predstavitve ter izvedla 
informiranje prek različnih 
informacijskih kanalov ter 
pripravila 80 % vseh vlog. 
V letu 2018 je 254 mladih 
kmetov prejelo pozitivne 
odločbe.

Mednarodno sodelovanje 
in projekti v povezavi s 
kmetijskim svetovanjem
V okviru mreže svetovalnih 
služb JV Evrope SEASN 
smo bili uspešni na 
prijavi na EU razpis 
Horizon 2020 s projektom 
Fairshare, ki obravnava 
vsebine povezane z 
digitalizacijo v kmetijskem 
svetovanju. 
V okviru projektov 
Erasmus+ smo v letu 
2018 uspešno zaključili 
tudi  mednarodni projekt 
»Interaktivni strateški 
management ISM+«, kjer 
smo nadgradili metodo 
strateškega načrtovanja za 
kmetije z upoštevanjem 
koncepta mreženja, s 
poudarkom na trženju in 
poslovnem planiranju ter 
širitvijo metode iz zgolj 
mlečne na tudi ostale 
sektorje v kmetijstvu.

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 
2018 zagotovili dodatna 
usposabljanja za različne 
ukrepe KOPOP, ekološko 
kmetijstvo in dobrobit 
živali ter nadstandardna 
individualna svetovanja 
za KOPOP in EK. Bili smo 
uspešni na večini razpisanih  
JN ter opravili vse potrebne 
naloge.  
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KLJUČNE 
AKTIVNOSTI

ODDELEK ZA STROKOVNE NALOGE IN PRENOS ZNANJA V KMETIJSTVU

Rastlinska pridelava:
- tehnologije pridelave, gnoje-
nje in varstvo rastlin,
- setev medonosnih rastlin, 
- izvedba agrarnih operacij, 
- reševanje problematike 
industrijskih jabolk, slovenskih 
trsničarjev, sezonske delovne 
sile, 
- pomoč pri izvedbi ukrepov 
kmetijske politike,
- posodobitev postopka certifi-
ciranja hmelja,
- priprava predlogov za regi-
stracijo FFS,
- sodelovanje in priprava 
tehnoloških navodil kot npr. o 
optimizaciji pridelave hmelja, o 
pridelavi cvetače, zelja, jagod, 
malin, ameriških borovnic in 
ekološki pridelavi zelenjadnic, 
o paši drobnice ter pitanju 
goveda in 
- priprava smernic dobre 
prakse namakanja kmetijskih 
zemljišč z vidika mikrobiološke 
ustreznosti, 
- strokovna podpora zelenjav-
ne in žitne verige, 
- sodelovanje z JSSN v rastlin-
ski pridelavi.

Novogradnje in adaptacije 
objektov:
Na področju investicij in poso-
dabljanj kmetijskih gospodar-
stev smo pripravljali vsebine 
in predloge ter  odgovore 
glede pridobitve gradbenega 
in uporabnega dovoljenja ter 
pojasnjevali vsebine s področ-
ja dobrobiti živali v povezavi 
s posodobitvami kmetijskih 
gospodarstev. Aktivno smo 
sodelovali pri pripravi nove 
gradbene zakonodaje in 
implementaciji le-te v prakso 
ter pomagali pri načrtovanju 
higienskih standardov in teh-
noloških posodobitev. 

Okoljevarstvo in podnebne 
spremembe:
- upravljanje in varstvo  voda: namaka-
nje, vodni zadrževalniki, odškodnine, 
tehnologij pridelave in gradnje  na VVO.
- FFS, gnojenje: varna raba FFS, ome-
jevanje rabe glifosata, izvedba IVR, 
varovalni pasovi, uporaba digestata, 
odpadne silažne folije. Sodelovanje pri 
pripravi NAP za trajnostno rabo FFS in 
organizaciji delavnice o rabi FFS.
- podnebne spremembe: sortni izbor, 
zavarovanje kmetijske pridelave, spre-
mljanje pojava novih škodljivih organiz-
mov, vpliv vremena na rastline, postop-
ki  ocenjevanja škode. Priprava poročil 
o škodi zaradi vremenskih razmer in 
predloga za vzpostavitev novega siste-
ma obvladovanja tveganj v kmetijstvu. 
- kmetovanje v krajinskih parkih in 
območjih Natura 2000.

Obravnava zakonodaje, priprava 
gradiv in ostale aktivnosti: 
- pripombe in predlogi sprememb za 
62 zakonskih predlogov, od tega na: 11 
zakonov, 27 uredb, 18 pravilnikov ter 6 
drugih dokumentov. 
- gradiva z različnih področij kot npr. 
stanje na področju žit, zakupne pogodbe, 
žlahtniteljske pravice, ustanovitev OP in 
SP, PVP za zelenjadnice, izvedba prahe 
za medonosne rastline za zagotavljanje 
PEP, odkup zelenjave, pobuda za podalj-
šanje roka setve in pokritosti tal s prezi-
mno zeleno odejo v okviru KOPOP zaradi 
suše v Pomurju, pobuda za podaljšanje 
dovoljenega obdobja gnojenja s tekoči-
mi organskimi gnojili in roka za izvedbo 
podorov v okviru KOPOP; odškodnine na 
VVO, problematika OOTT idr. 
- 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, 
gradnje kmetijskih objektov, prašičerejo.

Živinoreja:
- svetovanje tehnolo-
gij reje, zdravstvenega 
varstva in dobrobiti živali 
ter optimizacije krmnih 
obrokov, vključno s pride-
lavo kakovostne krmne 
baze in izvedbo paše,
- antimikrobna rezistenca 
in članek o zmanjšanju 
rabe antibiotikov v praši-
čereji, 
- priprava strokovnih 
podlag za uvedbo dobre 
higienske prakse pri reji 
nesnic
- označitev porekla živali,
- pomoč pri implementaciji 
predpisov in ukrepov PRP,
- sodelovanje in priprava 
tehnoloških navodil kot 
npr.  o paši drobnice ter 
pitanju goveda,
- reševanje problematike 
rejcev divjadi v oborah.

Varna hrana in sheme 
kakovosti:
Na področju shem kakovo-
sti smo sodelovali v sek-
torskih odborih  in pri prip-
ravi specifikacije Izbrana 
kakovost za sadje (IKS) ter 
informiranju uporabnikov 
o možnosti vključevanja v 
shemo. Sodelovali smo pri 
vzpostavljanju novih shem 
IK zelenjava in IK žita. 
Aktivno smo bili vključeni 
tudi v  pripravo specifika-
cije za meso drobnice in 
specifikacije »Istrski med«. 
Sodelovali smo pri oce-
njevanju čajev ter krušnih 
in pekovskih izdelkov na 
tradicionalni 29. razstavi 
»Dobrote slovenskih kme-
tij«. Pripravili smo pobudo 
za slovensko potico iz 
droži ter  informacije glede 
šolske sheme.
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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

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

Boštjan Kosec
Koordinator projekta seneno meso in mleko

Tel: (01) 51 36 686
E-pošta: bostjan.kosec@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

dr. Janko Rode
višji sodelavec za področje mednarodnega sodelo-
vanja, 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 strokov-
no tehnični sodelavec

Tel: (01) 51 36 696
GSM: 031 347 784 
E-mail: joze.ocko@kgzs.si

Neja Žogan
pripravnica na Oddelku za kakovost kmetijskega 
svetovanja in razvoj

Tel: (01) 51 36 714
E-mail: neja.zogan@kgzs.si

ODDELEK ZA KAKOVOST KMETIJSKEGA SVETOVANJA IN RAZVOJ
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ODDELEK ZA KMETIJSKO POLITIKO IN RAZVOJ PODEŽELJA

dr. Dušica Majer
vodja Oddelka za strokovne naloge in prenos znanja 
v kmetijstvuter 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

ODDELEK ZA STROKOVNE NALOGE IN PRENOS ZNANJA V KMETIJSTVU

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

 
mag. Neva Pajntar
vodja službe za ekonomiko kmetijstva in 
obdavčitve 

Tel: (01) 51 36 656
GSM: 041 366 512
E-pošta: neva.pajntar@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

Andreja Krt Stopar 
vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene 
storitve na podeželju

Tel: (01) 51 36 646
GSM: 041 366 650
E-pošta: andreja.krt@kgzs.si

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

Mateja Gorše Janežič
Pripravnica na Oddelku za kmetijsko politiko in 
razvoj podeželja

Tel.: (01) 51 36 644
E-mail: mateja.gorse-janezic@kgzs.si
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DOGODKI SEKTORJA ZA KMETIJSKO SVETOVANJE

Posvet javne službe kmetijskega svetovanja 
na temo »Sistem inovacij in prenosa znanja v 
slovenskem kmetijstvu
Na posvetu je bilo poudarjeno, da so kmetijski 
svetovalci izjemno pomembni za uspešno koriščenje EU 
nepovratnih sredstev, vendar da prihaja novo obdobje 
digitalno podprtega tehnološkega svetovanja, ki ga 
potrebujejo tako velike kot tudi male kmetije.

AGRA 2018 (Sejem Nove generacije)
Skozi celotne sejemske dni so se odvijali aktivnosti 
povezane z mladimi kmeti, naj jih naštejemo le 
nekaj: okrogle mize in predavanja namenjena mladim 
kmetom iz različnih področij, razstava goveda mladih 
rejcev, razglasitev traktorja leta mladih kmetov, izbor 
mladega sekača, izbor mladega vinarja, srečanje mladih 
strokovnjakov, ki delajo na področju 

Posvet: Dopolnilne dejavnosti na kmetiji (4. 12. 
2018)
Sodelovanje KGZS in MKGP, 3. javni posvet o pomenu 
DDK za slovenski prostor in družbo. 

Usposabljanje svetovalcev o pomenu pravilnega 
komuniciranja v svetovalnem delu
Udeleženci so ugotovili, kakšne sposobnosti in 
usposobljenosti svetovalec potrebuje pri svojem delu in 
kakšen je pričakovan odnos pri svetovanju. 

Tridnevna mednarodna delavnica na temo 
»Razumevanje in pomoč inovacijam v kmetijstvu«
Delavnica o razumevanju in pomoči pri razvoju 
inovacij v kmetijstvu, ki so se je udeležili udeleženci iz 
Nizozemske, Španije, Irske, Poljske, Hrvaške, Estonije, 
Latvije in Slovenije. 

Akcija s kmetije za Vas
Namen Akcije s kmetije za Vas, ki se izvaja že 23 let, je 
širitev promocije pozitivnih praks slovenskih kmetij pri 
trženju njihovih pridelkov in izdelkov na domačem trgu in 
v tujini.  
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Legenda: področja, ki jih pokrivajo svetovalci specialisti

sadjarstvo

vinogradništvo

oljkarstvo

poljedelstvo

zelenjadarstvo

pridelava in predelava zelišč

hmeljarstvo

okrasne rastline

travništvo

pašništvo

pridelovanje krme

rastlinska pridelava

živinoreja

prašičjereja

govedoreja

drobnica

ribogojstvo

kmetijska mehanizacija

razvoj podeželja

vinarstvo

predelava sadjevca

turizem na kmetiji

predelava mesa

tehnologija in prehrana govedi

predelava mleka

varstvo rastlin

agrarna ekonomija

namakanje

predelava zelenjave in poljščin

kmetijske gradnje

predelava sadja

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 + 4 
pripravniki 
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 

Svetovalci specialisti za:

KLJUČNE 
AKTIVNOSTI

Individualno 
svetovanje na 600 
kmetijah vključenih 
v ukrepe KOPOP

Informiranje, 
svetovanje in 
izdelava vlog za 
1.400 malih kmetij 
za razpis 6.3

Individualno 
svetovanje na 800 
ekoloških kmetijah

 Informiranje, 
svetovanje in 
izdelava vlog za j.r. 
6.1 za 65 mladih 
kmetov 

Informiranje, 
svetovanje in 
priprava 33 vlog 
za investicijske 
razpise PRP

Informiranje, 
svetovanje in 
priprava vlog 
za namakalna 
društva, za pet 
velikih namakalnih 
sistemov na 
območju Sp. 
Savinjske doline 
(skupaj za 931 
hektarjev)
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Kmetija Banovšek, Ponikva pri Žalcu
Začetek obratovanja že pete klavnica za zakol govedi 
na kmetiji na območju KGZS-Zavoda Celje, strokovna 
pomoč svetovalke specialistke za predelavo mesa na 
kmetiji.

Državne kmečke igre, Tabor v Savinjski dolini
V juliju smo sodelovali pri organizaciji izvedbe državnih 
iger. Nekaj spretnosti, v katerih so se pomerili mladi 
udeleženci, je bilo povezanih tudi s hmeljarstvom. 
Zmagali so mladi s Koroške.

Srečanje turističnih kmetij Slovenije v Čatežu
Vsako leto v mesecu marcu koordiniramo izvedbo 
letnega usposabljanja nosilcev turizma na kmetijah. 
V letu 2018 je bila v  okviru tega dogodka tudi volilna 
skupščina, na kateri je bil po osmih letih izvoljen nov 
predsednik Združenja turističnih kmetij Slovenije, 
Matija Vimpolšek. 

Domače dobrote na Vseslovenskem shodu kmetov 
na Ponikvi
Sodelavke KGZS-Zavoda CE za Vseslovenski shod 
kmetov na Ponikvi, ki poteka v oktobru, vsako leto 
koordinirajo  pogostitev udeležencev z domačimi 
sladkimi in slanimi dobrotami, ki jih pripravijo članice 
osmih društev kmečkih in podeželskih žena z 
bližnjega območja. 

Sadjarska razstava v Mislinji
vsako leto oktobra, skupaj z Sadjarskim društvom 
Lesnika pripravimo sadjarsko razstavo v Mislinji ali 
Slovenj Gradcu. 

7. tradicionalni Praznik ekoloških kmetij Slovenj 
Gradec, oktober 2018
V sodelovanju z Združenjem ekoloških pridelovalcev in 
predelovalcev Deteljica in drugimi partnerji, predstavitev 
30 ekoloških kmetij.

DOGODKI KGZ CELJE
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Število kmetij: 4.398 
Kmetijska zemljišča v uporabi (ha): 33.145 
Vodja oddelka: Tomaž Cör 
Terenski kmetijski svetovalci: 14 
Svetovalci za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 2 
Izpostave: Kranj, Radovljica, Škofja Loka

Svetovalci specialisti za:

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

KLJUČNE 
AKTIVNOSTI

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.

Ohranjanje vodnih virov in 
zmanjšanje vnosa dušika v 
zemljo in tla: 
na Gorenjskem je veliko 
področij, ki so vključena v 
VVO, zato je potrebno veliko 
svetovanja glede ukrepov 
oziroma prilagajanja na 
omejitve, ki so vezani na 
različne stopnje  varovanja.

Prilagajanje podnebnim 
spremembam: 
zaradi vse bolj ekstremnih 
vremenskih pojavov 
svetujemo pri pripravi 
projektov namakanja in pri 
tehnologijah kmetovanja v 
zaprtih prostorih.

Svetovanje v zvezi s 
FADN knjigovodstvom: 
vzpostavitev vzorca kmetij 
ki poročajo po FADN 
knjigovodstvu je obveznost 
vsake države EU. Na 
Gorenjskem  skušamo 
kmetom kakovostno 
svetovati pri vodenju tega 
knjigovodstva, obenem pa 
poskušamo njegove podatke 
vključiti v razmišljanje o 
razvoju posamezne kmetije.

Spodbujanje ribogojstva 
in promocija ribjih 
izdelkov: skupni specialist 
za ribogojstvo, ki deluje na 
področju celotne Slovenije 
svetuje pri izgradnji ribogojnic, 
obenem pa spodbuja 
predelavo rib v kakovostne 
izdelke. 

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.  
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Srečanje Društev kmečkih žena v Bohinju
Vsako leto organiziramo srečanje vseh tovrstnih 
gorenjskih društev z namenom izmenjave izkušenj, 
povezovanja in druženja.    

Tečaj sirarstva na planini Zajavornik 
Udeleženci so se seznanili s tehnikami predelave mleka 
v sire. Namen tovrstnih tečajev je izpopolnjevanje znanj 
s področja sirarstva, to pa pripomore k ohranjanju paše 
in predelave mleka na planinah.

Srečanje agrarnih in pašnih skupnosti na Zabreški 
planini
Kmetijski svetovalci smo predstavili dokumentacijo, 
katero je potrebno voditi na planini, sledila pa je 
izmenjava izkušenj pri reševanju težav, ki se pojavljajo 
na planinah. 

Regijski kviz Mladi in kmetijstvo
V letu 2018 smo skupaj z Društvo Kranjske in Tržiške 
podeželske mladine organizirali že 27. regijski kviz Mladi 
in kmetijstvo.

Dan koruze
Da bi rejce seznanili z najprimernejšimi sortami 
koruze, vsako leto skupaj z več semenarskimi hišami 
organiziramo Dan koruze, kjer udeležencem prikažemo 
rezultate poskusov sort, ki so deklarirane kot primerne 
za gorenjske podnebne razmere. 

Usposabljanje za mlade prevzemnike
Skupaj s KGZS in KGZ Maribor smo pripravili 
usposabljanje za tiste mlade prevzemnike, ki so v svojih 
poslovnih načrtih načrtovali izobraževanje v okviru cilja 
10.1 Vključitev v podukrep Podpora za dejavnosti 
poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti. 

DOGODKI KGZ KRANJ
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Število kmetij: 10.162 
Kmetijska zemljišča v uporabi (ha): 18.964 
Vodja oddelka: Tomaž Močnik 
Terenski kmetijski svetovalci: 29 
Svetovalci za kmečko družino in dopolnilne 
dejavnosti: 7 
Izpostave: Ljubljana, Cerknica, Domžale, 
Kamnik, Grosuplje, Kočevje, Litija, 
Dobrunje, Logatec, Medvode, Ribnica, Vič, 
Trbovlje-Zagorje, Vrhnika, Dobrova, Ig

Svetovalci specialisti za: 

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 

KLJUČNE 
AKTIVNOSTI

Osveščanje kmetij v 
zvezi s poslovanjem 
in obdavčitvijo tako 
osnovne kot dopolnilne 
dejavnosti ter delavnice 
vodenja knjigovodstva po 
metodologijo knjigovodstva 
FADN.

Svetovanje o okolju prijazni 
tehnologiji pridelave 
poljščin, s poudarkom na 
oblikovanju kolobarja, z 
vključitvijo manj razširjenih 
poljščin in vrtnin, z okoljsko 
sprejemljivim  gnojenjem 
in varstvu poljščin pred 
škodljivimi organizmi.

Spremljanje novosti v 
zakonodaji na vseh področjih 
povezanih s kmetijstvom in 
seznanjanje kmetov o ključnih 
spremembah.

Dvig hranilne vrednosti 
krme na travnikih in njivah z 
izračuni  optimalnih krmnih 
obrokov, gnojilnimi načrti, 
primerno izbiro TDM mešanic 
ter zatiranjem plevelov in 
neželenih rastlin – tudi na 
ekoloških površinah.

Seznanjanje sadjarskih in 
zelenjadarskih kmetij (tudi 
ekoloških) o možnostih 
povečanja površin, količine in 
kvalitete pridelka  s primerno 
izbiro sort in vrst rastlin, 
pripravo sadilnih načrtov, 
tehnologijo pridelave, oskrbo  
nasadov in zaščite.

Spodbujanje  razvoja  
dopolnilnih dejavnosti na 
kmetijah, ki kot nadgradnja 
osnovne kmetijske 
proizvodnje zagotavlja  
dodaten  dohodek in delovno 
mesto doma na kmetiji.
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Promocija zorenega rdečega mesa z degustacijo, 
Velike Lašče, oktober 2018
Promocije so bile izvedene v okviru govedorejske 
razstave v Litiji in Velikih Laščah, izvedli pa smo jo tudi 
za KSS Maribor.

DOGODKI KGZ LJUBLJANA

Organiziranje tržnih dni za promocijo in prodajo 
kmetijskih pridelkov in izdelkov v Šentvidu v 
Ljubljani
Jeseni smo organizirali 4 tržne dni, na katerih so 
sodelovali kmetje  s svojo ponudbo osnovne kmetijske 
proizvodnje in predelave.

Izobraževanje rejcev krav molznic, dojilj in pitancev
Individualno svetovanje in pomoč rejcem pri uporabi 
javno dostopnih programov za izračunavanje krmnih 
obrokov pri govedu s programi KOKRA in KOPIT. 

Regijsko razstava poprtnikov – ohranjanje kulturne 
in nesnovne dediščine 
Razstavo je vsako leto v Mestnem muzeju Litija, 
organizira pa jo  KSS Litija v sodelovanju z ZKMŠ in 
občinama Litija ter Šmartno pri Litiji.

Tradicionalni dnevi pšenice, krompirja in koruze 
organizacija predavanj in demonstracijskih ogledov 
(novosti,  težave pri varstvu rastlin, ogled sort v makro 
poskusu, pogovor o najprimernejših sorta za naše 
podnebje.

Regijska razstava govedi, 25. junij 2018, Litija
Organizatorji so bili govedorejci iz Govedorejskega 
društva Litija in Živinorejskega društva Zagorje ter 
strokovne službe Kmetijsko gozdarskega zavoda 
Ljubljana. Predstavljeni so bili rejski dosežki na 
območju s težkimi pridelovalnimi razmerami na 
širšem območju 
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Število kmetij: 3.600 
Kmetijska zemljišča v uporabi (ha): 18.991 
Vodja oddelka: Simona Hauptman 
Terenski kmetijski svetovalci: 6 + 2 pripravnika 
Svetovalci za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti:  2 
Izpostavi: Maribor, Jakobinski Dol

Svetovalci specialisti za: 

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

KLJUČNE 
AKTIVNOSTI

Dopolnilne dejavnosti-
turizem na kmetiji-regijsko 
povezovanje: 
na območju Zavoda Maribor 
so v krožek povezane 
kmetije, ki se ukvarjajo s 
turizmom na kmetiji. Ker 
nosilci kmetij iz mariborskega 
območja dobro sodelujejo s 
kmetijami iz celjske regije, 
smo se povezali in aktivnosti 
razširili tudi na območje 
Zavoda Celje. 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.

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 tako na 
območju delovanja Zavoda 
Maribor, Celje in Ptuj.

Krožki:
• Poljedelsko-vodovarstveni krožek: pri izvedbi krožkov sodelujejo 
specialistka za poljedelstvo, specialistka za varstvo rastlin, po potrebi 
še specialistka za ekološko kmetovanje. Cilj je določanje optimalnih 
rokov zatiranja bolezni in  škodljivih organizmov. 
• Zelenjadarski krožek: pogovorimo se o aktualnih težavah ali dobrih 
stvareh pri pridelavi zelenjave, analize Nmin – rastlinam  dostopnega 
dušika v tleh, ogled njive, cilj je izboljšanje kvalitete in višine pridelka na 
lokalnih kmetijah, promocija prodaje lokalno pridelane zelenjave in sadja.
• Krožek ekološko kmetijstvo: ustanavljamo ga zaradi specifičnih 
potreb po mehanizaciji, pomanjkanju izkušenj pri uporabi posebne 
mehanizacije, pomanjkanja strojev in nepovezanosti med pridelovalci. 

Varstvo rastlin – sodelovanje 
s službo zdravstvenega 
varstva rastlin:
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.

Delovne degustacije s 
komentarji:
tehnološki nasveti v mladih 
vinih in sadjevcu glede dviga 
kakovosti in priprave vina/
sadjevca za na trg.

Določanje rokov obiranja 
jabolk in trganje grozdja:
s spremljanjem dozorevanja 
se pri pridelavi jabolk določajo 
optimalni roki za neposredno 
prodajo jabolk na trg in roki za 
optimalno skladiščenje jabolk. 
Pri vinarstvu pa se določajo 
optimalni roki obiranja grozdja 
glede na ciljno kakovost vina. 
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DOGODKI KGZ MARIBOR

Dan sadjarjev in vinogradnikov, posestvo 
Biotehniške šole Maribor
Predstavljena je bila najsodobnejša kmetijska tehnika za 
uravnavanje plevelov in nego tal brez herbicidov, listna in 
talna gnojila, namakalni in oroševalni sistemi ter mreže 
proti toči v sadjarstvu in vinogradništvu. 

11. Vinogradniški posvet z mednarodno udeležbo, 5. 
12. 2018  
Predstavljene so bile novosti v digitalizaciji, robotizaciji, 
mehanizaciji, bolezen ESCA  in  posledice nepravilnega  
poteka alkoholne fermentacije in pravilni izbiri zamaškov 
za stekleničena vina glede na stil in kakovost vina.

5. Poljedelski posvet z mednarodno udeležbo, 6. 12. 
2018 
Predstavljene so bile novosti v digitalizaciji, robotizaciji, 
mehanizaciji in tehnikah konzervirajoče obdelave tal v 
poljščinah, zatiranju talnih škodljivcev in  učinkovitosti 
zatiranja bolezni žit z različnimi fungicidi ter alternativno 
zatiranje večletnih plevelov na strniščih. 

14. Lombergarjev sadjarski posvet z mednarodno 
udeležbo, 7. 12. 2018 
Predstavljene so bile strategije in politike pridelave 
ter trženja  evropskih in slovenskih  jabolk v razmerah 
skupnega trga ter hitro naraščajoči pridelavi namiznih 
jabolk v državah Balkana, pridelava novih klubskih sort 
jabolk v Avstriji in možnostmi v Sloveniji.

Vinski letnik vinorodne dežele Podravje
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. 

23. razstava Sveže in zdravo s kmetij
V letu 2018 je bila tema »Pomen sadja v prehrani in 
pomen opraševalcev v pridelavi hrane«. JSKS dogodek 
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 sodelovanju z Zvezo 
prijateljev mladine Maribor izvedemo v okviru razstave  
tudi delavnice za vrtce in šole.  
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Število kmetij: 10.150 
Kmetijska zemljišča v uporabi (ha): 65.000 
Vodja oddelka: dr. Stanko Kapun 
Terenski kmetijski svetovalci: 22 
Svetovalci za kmečko družino in dopolnilne 
dejavnosti: 4 
Izpostave: Murska Sobota, Ljutomer, 
Gornja Radgona, Lendava

Svetovalci specialisti za:  

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

KLJUČNE 
AKTIVNOSTI

Delo z mladimi kmeti
Vsako leto pripravljamo 
za bodoče mlade kmete 
izobraževanja iz področja 
tehnologij pridelave in reje ter 
jim tudi pripravljamo poslovne 
načrte za mlade prevzemnike.

Prilagajanje na podnebne 
spremembe
Izvajamo demonstracijske 
poskuse glede minimalne 
obdelave tal zaradi varovanja 
vode v tleh ter prikazujemo 
rezultate pridelave strniščnih 
dosevkov, kot vir organske 
snovi v tleh.

Panožni krožki
Največ aktivnosti smo izpeljali 
na področju prireje mleka, 
pridelovanju zelenjave in v 
trajnih nasadih.

Svetovanje na osnovi 
letnih bilanc FADN, DDV in 
knjigovodstva na kmetiji
Kmetijam nudimo pomoč 
pri vodenju ter na osnovi 
letnih bilanc svetujemo 
odpravljanje pomanjkljivosti 
pri kmetovanju ter skupaj 
iščemo rezerve pri zniževanju 
stroškov na kmetiji.

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.
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DOGODKI KGZ MURSKA SOBOTA

Zadravčevi Erjavčevi dnevi
KGZS - zavod Murska Sobota je organiziral že 27. 
zapovrstjo mednarodno znanstveno posvetovanje o 
prehrani domačih živali.

Dan pšenice
V soorganizaciji s BŠ Rakičan in Panvito organiziramo 
pred žetvijo ozimnih žit ogled mikro in makro poskusov, 
kjer kmetje vidijo primerjalno razlike v izgledu med 
posameznimi sortami ozimnih žit. Dan koruze

V soorganizaciji s BŠ Rakičan in Panvito že nekaj let 
zapovrstjo ogled mikro in makro poskusov različnih 
zrelostnih hibridov sort koruze. na osnovi videnega se 
kmetje lažje odločijo za setev nekega hibrida koruze.

Prikaz obdelave tal na ekološki kmetiji
V letih 2016 do 2018 smo na ekološki kmetiji gostili 
starosto biodinamičnega kmetovanja gospoda Alexa 
Podolinskega iz Avstralije. Pripravili smo dobro obiskane 
delavnice, na katerih nam je gospod Podolinsky 
predstavil pomen pravilne rehabilitacijske obdelave tal. 

Demonstracijski prikaz neprezimnih strniščnih 
dosevkov
Ohranjanje oziroma izboljševanje rodovitnosti kmetijskih 
površin na kmetijah so nam v JSKS cilj, zato dajemo 
veliko pozornost setvam neprezimnim strniščnim 
dosevkom in prezentaciji le teh zainteresiranim kmetom.  

Srečanje kmetic Pomurja
Pomurske kmetice se tradicionalno srečujejo enkrat 
letno, vedno v drugi UE. Namen srečanj je druženje, 
JSKS pa v ta namen razglasi kmetije, ki so v okviru 
Dobrot slovenskih kmetij dosegle znak kakovosti.
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Število kmetij: 16.238 
Kmetijska zemljišča v uporabi (ha): 62.766 
Vodja oddelka: Jože Vončina 
Terenski kmetijski svetovalci: 23 
Svetovalci za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 5 
Izpostave: Ajdovščina, Brda, Idrija, Ilirska Bistrica, Koper, Bilje, Postojna, Sežana, Tolmin 

Svetovalci specialisti za: 

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

KLJUČNE 
AKTIVNOSTI

Tehnološko svetovanje v 
vinogradništvu, vinarstvu, 
poljedelstvu, živinoreji, 
oljkarstvu, sadjarstvu, 
zelenjadarstvu

Spremljanje fenofaz in 
zdravstvenega stanja 
rastlin ter svetovanje o 
varstvu rastlin in ravnanju 
s FFS

Usposabljanja v obliki 
predavanj, prikazov, 
delavnic, tečajev, ogledov 
dobrih praks…

Svetovanje in pomoč pri 
izvajanju SKP

Spremljanje dozorevanja 
sadja in grozdja za 
določanje optimalnega časa 
obiranja

Svetovanje na področju 
dopolnilnih dejavnosti
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DOGODKI KGZ NOVA GORICA

Dan krompirja v Ilirski Bistrici 19. 7.  2018
Specialistka za poljedelstvo je imela prispevek o zaščiti 
krompirja na katerem je predstavila najpogostejše 
bolezni in škodljivce. Izpostavila je ustrezen izbor 
sort ter opozorila na nadaljnje ravnanje pri spravilu in 
skladiščenju.

Prikazi del in oskrbe trajnih nasadov
Specialist za sadjarstvo in oljkarstvo nazorno prikazuje 
obrezovanje sadnega drevja. V letu 2018 smo izvedli 
36 različnih prikazov del in oskrbe trajnih nasadov, tudi 
vinske trte, ki se jih je udeležilo 630 udeležencev.

Izobraževanje o boleznih parkljev in prikaz 
obrezovanja pri govedu
V vzrejališču mladih plemenskih bikov v Novi Gorici in na 
kmetijah smo izvedli več izobraževanj na temo Bolezni 
parkljev s praktičnim prikazom pravilnega obrezovanja 
parkljev pri govedu. 

Tradicionalni posvet Trte in vino- zakladi Primorske, 
19. 6. 2018
Ohranjamo že 45. letno tradicijo, ki je predvsem 
namenjena povezovanju, izobraževanju in sodelovanju 
primorskih vinogradnikov in vinarjev vinorodne dežele 
Primorske, strokovne službe in ljubiteljev vina. 

Interaktivni strateški management- Strateško 
načrtovanje na kmetijah, 5. – 10. 4. 2018  
18 – urno izobraževanje v obliki delavnic na kmetijah na 
treh lokacijah: v Pivki, v Idriji in v Kopru. 

Zaščita mesa istrskega goveda– Boškarina
V letu 2018 je bila narejena specifikacija mesa istrskega 
goveda, predvidoma v letu 2019 pa bo istočasno 
vložena vloga za zaščito v Sloveniji in na Hrvaškem, 
nato pa skupna vloga pri Evropski komisiji. Reja te 
avtohtone pasme na suhih kraških pašnikih je edini način 
ohranjanja obdelane krajine.
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Število kmetij: 13.306 
Kmetijska zemljišča v uporabi (ha): 80.406 
Vodja oddelka: Damijan Vrtin 
Terenski kmetijski svetovalci: 23 
Svetovalci za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 6
Izpostave: Brežice, Črnomelj- Metlika, Krško, Novo 
mesto, Sevnica, Trebnje 

Svetovalci specialisti za: 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE IN ŽIVINOREJO
Enota 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

KLJUČNE 
AKTIVNOSTI

Svetovanje s področja 
uporabe fitofarmacevtskih 
sredstev, tehnologij 
gnojenja in namakanja

Svetovanje glede 
postavitve trajnih nasadov, 
gospodarskih objektov na 
kmetijskih gospodarstvih 
ter nabave kmetijske 
tehnike

Tehnološko svetovanje za 
dvig kakovosti in količin 
kmetijskih pridelkov ter 
dohodka na kmetijskih 
gospodarstvih

Svetovanje glede krmnih 
obrokov in tehnologije reje 
domačih živali

Svetovanje glede 
smotrnosti izvedbe naložb 
in davčno svetovanje

Svetovanje s področja 
registracije dopolnilnih 
dejavnosti, predelave 
kmetijskih pridelkov in 
organizacija ter ocenjevanje 
kakovosti pridelkov/
izdelkov s kmetijskih 
gospodarstev
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DOGODKI KGZ NOVO MESTO

Dan tehnike 2018 – obdelava tal in namakanje v 
vrtnarstvu in poljedelstvu, 14. 7. 2018
Na kmetijskih površinah namakalnega sistema Kalce-
Naklo II oz. med vasema Veliko Mraševo in Kalce-Naklo 
je v potekala tradicionalna prireditev Dan tehnike, sedma 
po vrsti. 

Sadjarski dnevi Posavja v Artičah, 13. -14. 2. 2018
V artiškem Prosvetnem domu so potekali jubilejni 
25. Sadjarski dnevi Posavja, ki jih organizira Sadjarsko 
društvo Artiče v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim 
zavodom Novo mesto. 

46. tradicionalni državni kviz Mladi in kmetijstvo v 
Mirni peči, 21. 4. 2018
Soorganizatorji: KGZS, ZSPM, Kmetijsko gozdarski zavod 
Novo mesto in Društvo podeželske mladine Mirna Peč. 
Med seboj se je pomerilo 11 ekip, zmagalo je DPM 
Spodnje Savinjske doline. 

18. Topliško jabolko v Dolenjskih Toplicah, 19. -21. 
10. 2018
Poleg kulturno-družabnega dela se v okviru prireditve 
na stojnicah predstavijo številni ponudniki kmetijskih 
pridelkov in izdelkov, čebelarji, gostinci, ponudniki suhe 
robe in še nekaj ostalih manj zastopanih ponudnikov 
ostalih izdelkov. 

9. državna in 13. regijska razstava ter ocenjevanje 
pletenic, Prečna pri Novem mestu, 10. – 11. 2. 2018
V sodelovanju z društvi kmečkih in podeželskih žena, v 
oceno smo prejeli 79 pletenih mojstrovin in podelili 35 
zlatih, 30 srebrnih, 6 bronastih priznanj ter 8 zahval.

Trsničarski posvet v Šentjerneju, 18. 10. 2018
Na njem je bila predstavljena  60 letna tradicija 
organizirane selekcije vinske trte v Sloveniji. 
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Število kmetij: 9.911 
Kmetijska zemljišča v uporabi (ha): 65.833 
Vodja oddelka: Peter Pribožič 
Terenski kmetijski svetovalci:26 
Svetovalci za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti: 10
Izpostave: Lenart, Ormož, Ptuj, Radlje ob Dravi, 
Slovenska Bistrica

Svetovalci specialisti za:  

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

KLJUČNE 
AKTIVNOSTI

Ponovno uvajanje pridelave 
sladkorne pese:
v letu 2018  posejanih 200 ha 
sladkorne pese, organizirano 
trženje pridelka s predelavo v 
sladkor preko podjetja Viro iz 
Virovitice. Svetovalna služba 
vključena v  Projekt uvajanje 
in optimalizacija pridelave 
sladkorne pese skupaj z 
Zadrugo kooperativa Kristal iz 
Ormoža. 

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. 

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

Varstvo narave in 
travništvo je področje 
spremljanja in svetovanja 
na območjih 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. 

Reja prašičev: 
povezovanje strokovnega 
tehnološkega svetovanja 
s selekcijskim delom na 
odbiri živali ter oskrba s 
kvalitetnim semenom 
plemenskih merjascev 
s ciljem obnove reje 
plemenskih prašičev. Nove 
tehnologije reje prašičev, 
vodenje prehrana prašičev 
na doma pridelani krmi, 
konzerviranje doma pridelane 
krme,  spremljanje podatkov 
proizvodnosti plemenskih 
živali in svetovanje izboljšav v 
tehnologiji reje.  

Namakanje kmetijskih 
površin: 
na območju zavoda Ptuj je  
delujočih 1500 ha namakalnih 
sistemov in  urejanje novih 
810 ha površin. 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. 
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DOGODKI KGZ PTUJ

Dobrote slovenskih kmetij  so osrednji dogodek 
slovenskega podeželja s 30. letno tradicijo. Na 
dosedanjih razstavah je bilo že skupaj podeljenih 19.245 
priznanj in 1088 znakov kakovosti, kar potrjuje, da na 
slovenskih kmetijah pridelujemo zelo kvalitetne izdelke. 

Akcija odstranjevanje zarasti na zaraščenih traviščih 
na NATURA 2000 območju v okviru projekta LIFE TO 
GRASSLANDS. 

65. Regijsko živinorejska razstava 
Strokovni posveti o tehnologiji reje goveda in 
reje prašičev in dnevom odprtih vrat. Dogodka so 
se množično udeležili kmetje razstavljavci živali, 
strokovnjaki strokovnih in izobraževalnih institucij, 
podeželskih društev. 

Tečaj predelave mleka na kmetiji s ciljem razvoja 
kmetijske pridelave s predelavo in izdelavo končnih 
produktov za trg.  Priprava izdelkov za trg in marketinški 
promocijski dogodki so podporno okolje za razvoj 
predelave na kmetijah, ki ga soustvarjamo skupaj s 
kmetijami. 

Ponovna pridelava sladkorne pese na poljih naših 
kmetijskih gospodarstev, kaže dobre rezultate in uvaja 
ponovno v kolobar pridelavo poljščino, ki daje ugoden 
ekonomski rezultat in ugodno vpliva na obdelavo njivskih 
površin. 

Odprtje novih laboratorijskih prostorov z najnovejšo 
opremo za analizo mleka, ki omogoča povečan 
obseg analiz mleka. Kmetijska svetovalna služba koristi 
rezultate analiz mleka za specialistično svetovanje v 
tehnologiji reje krav molznic. 
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SEZNAM ZAPOSLENIH PO KGZS-ZAVODIH

ZAVOD CELJE

Vodja oddelka
Vesna Čuček  vodja oddelka 03 420 55 51 vesna.cucek@ce.kgzs.si

Specialisti
mag. Darija Trpin Švikart ekonomika v kmetijstvu 03 898 82 71 darija.trpin.svikart@ce.kgzs.si  
Marjana Avberšek ekonomika v kmetijstvu 03 490 75 89 marjana.avbersek@ce.kgzs.si
Darja Jeriček razvoj podeželja 02 824 69 23 darja.jeriček@ce.kgzs.si
mag. Helena Prepadnik živinoreja 03 42 55 516 helena.prepadnik@ce.kgzs.si
Igor Škerbot poljedelstvo, vrtnarstvo in okrasne rastline 03 425 55 14 igor.skerbot@ce.kgzs.si
Irena Friškovec hmeljarstvo 03 710 17 85 irena.friskovec@ce.kgzs.si
Irena Kos predelava mesa 03 490 75 83 irena.kos@ce.kgzs.si
mag. Iris Škerbot varstvo rastlin 03 710 17 88 iris.skerbot@ce.kgzs.si
Mitja Zupančič ekološko kmetovanje 03 425 55 13 mitja.zupancic@ce.kgzs.si
Mojca Krivec razvoj podeželja 03 490 75 86 mojca.krivec@ce.kgzs.si
mag. Peter Pšaker živinoreja 03 425 55 12 peter.psaker@ce.kgzs.si
Polona Starc razvoj podeželja 03 490 75 88 polona.starc@ce.kgzs.si
Renata Kosi turizem na kmetijah 03 491 64 81 ztks@siol.net
Tadej Virk živinoreja 03 490 75 85 tadej.virk@ce.kgzs.si
mag. Tatjana Pevec travništvo, pašništvo in pridelovanje krme 03 425 55 15 tatjana.pevec@ce.kgzs.si

Izpostava Celje
Mitja Dimec vodja izpostave 03 490 75 82 mitja.dimec@ce.kgzs.si
Vesna Mazej Ušen terenska kmetijska svetovalka 03 490 75 80 vesna.mazej.usen@ce.kgzs.si
Vesna Mihalič svetovalka za kmečko družino in DDK 03 490 75 84 vesna.mihalic@ce.kgzs.si
Damjana Flere terenska kmetijska svetovalka 03 490 75 81 damjana.flere@ce.kgzs.si

Izpostava Dravograd
Konrad Dihpol vodja izpostave 02 871 06 80 konrad.dihpol@ce.kgzs.si
Bernarda Javornik svetovalka za kmečko družino in DDK 02 871 06 82 bernarda.javornik@ce.kgzs.si

Izpostava Laško
Slavica Hudina vodja izpostave 03 734 08 71 slavica.hudina@ce.kgzs.si
Anastazija Deželak terenska kmetijska svetovalka 03 734 08 70 nasta.dezelak@ce.kgzs.si
Bernarda Gračner terenska kmetijska svetovalka 03 734 08 74 bernarda.gracner@ce.kgzs.si
Jožica Krašovec koordinatorka za kmečko družino in DDK 03 734 07 73 jozica.krasovec@ce.kgzs.si

Izpostava Mozirje
Štefka Goltnik vodja izpostave 03 839 09 10 stefka.goltnik@ce.kgzs.si
Bernarda Brezovnik svetovalka za kmečko družino in DDK 03 839 09 13 bernarda.brezovnik@ce.kgzs.si
Marija Mikek terenska kmetijska svetovalka 03 839 09 12 marija.mikek@ce.kgzs.si
Sonja Moličnik Oblak terenska kmetijska svetovalka 03 839 09 52 sonja.molicnik.oblak@ce.kgzs.si

Izpostava Ravne na Koroškem
Vinko Golob vodja izpostave 02 824 69 20 vinko.golob@c.kgzs.si
Nina Sečko terenska kmetijska svetovalka 02 824 69 22 nina.secko@ce.kgzs.si
Barbara Veber terenska kmetijska svetovalka (pripravnica) 02 824 69 22 barbara.veber@ce.kgzs.si
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Izpostava Slovenj Gradec
Smiljan Štruc vodja izpostave 02 883 99 10 smiljan.struc@ce.kgzs.si
Marija Vaukan terenska kmetijska svetovalka 02 883 99 12 marija.vaukan@ce.kgzs.si
Nina Sečko terenska kmetijska svetovalka 02 883 99 11 nina.secko@ce.kgzs.si
Dominik Pečovnik terenski kmetijski svetovalec 02 883 99 10 dominik.pecovnik@ce.kgzs.si

Izpostava Slovenske Konjice
Alenka Sekirnik vodja izpostave 03 759 18 50 alenka.sekirnik@ce.kgzs.si
Andreja Marguč Kavc terenska kmetijska svetovalka 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 vodja izpostave 03 749 10 62 vojko.grdina@ce.kgzs.si
Jelka Ferlež terenska kmetijska svetovalka 03 749 10 64 jelka.ferlež@ce.kgzs.si
Tatjana Tisel terenska kmetijska svetovalka 03 749 10 60 tatjana.tisel@ce.kgzs.si
Zdravko Brglez terenski kmetijski svetovalec 03 749 10 66 zdravko.brglez@ce.kgzs.si
Vesna Kunst terenska kmetijska svetovalka 03 749 10 65 vesna.kust@ce.kgzs.si
Iztok Polanšek terenski kmetijski svetovalec (pripravnik) 03 749 10 65 iztok.polansek@ce.kgzs.si

Izpostava Šmarje pri Jelšah
Marija Gradišek vodja izpostave 03 818 30 42 marija.gradisek@ce.kgzs.si
Simon Gajšek terenski kmetijski svetovalec 03 818 30 32 simon.gajsek@ce.kgzs.si
Marija Kos terenska kmetijska svetovalka 03 818 30 41 marija.kos@ce.kgzs.si
Marjetka Orlčnik svetovalka za kmečko družino in DDK 03 818 30 31 marjetka.orlcnik@ce.kgzs.si
Mateja Golob terenska kmetijska svetovalka 03 818 30 44 mateja.golob@ce.kgzs.si
Rok Samec terenski kmetijski svetovalec 03 818 30 43 rok.samec@ce.kgzs.si
Janez Strašek terenski kmetijski svetovalec (pripravnik) 03 818 30 31 janez.strasek@ce.kgzs.si

Izpostava Velenje
Lidija Diklič vodja izpostave 03 898 82 70 lidija.diklic@ce.kgzs.si
Vesna Ranc terenska kmetijska svetovalka 03 898 82 71 vesna.ranc@ce.kgzs.si

Izpostava Žalec
Marko Tevž vodja izpostave 03 710 17 80 marko.tevz@ce.kgzs.si
Andreja Žolnir koordinatorka za dop. dejavnosti na kmetiji 03 710 17 84 andreja.zolnir@ce.kgzs.si
Maja Klemen Cokan terenska kmetijska svetovalka 03 710 17 83 maja.klemen.cokan@ce.kgzs.si
Mira Vrisk terenska kmetijska svetovalka 03 710 17 83 mira.vrisk@ce.kgzs.si
Klara Četina terenska kmetijska svetovalka (pripravnica) 03 710 17 82 klara.cetina@ce.kgzs.si

ZAVOD KRANJ

 Vodja oddelka
Tomaž Cör  vodja oddelka 04 280 46 35 tomaz.cor@kr.kgzs.si

Specialisti
Ana Demšar Benedičič agrarna ekonomika 04 280 46 34 ana.demsar-benedicic@kr.kgzs.si
Blaška Božnar razvoj podeželja 04 280 46 33 blaska.boznar@kr.kgzs.si
Franc Pavlin živinoreja 04 280 46 31 franc.pavlin@kr.kgzs.si
Marija Kalan rastlinska pridelava 04 280 46 32 marija.kalan@kr.kgzs.si
Miha Štular ribogojstvo 04 280 46 36 miha.stular@kr.kgzs.si
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Izpostava Kranj
Andreja Teran vodja izpostave 04 234 24 10 andreja.teran@kr.kgzs.si
Marija Grohar terenska kmetijska svetovalka 04 257 65 10 marija.grohar@kr.kgzs.si
Matjaž Meglič terenski kmetijski svetovalec 04 595 58 00 matjaz.meglic@kr.kgzs.si
Mojca Povšnar Starman terenska kmetijska svetovalka 04 252 67 10 mojca.povsnar@kr.kgzs.si
Robert Golc terenski kmetijski svetovalec 04 234 24 10 robert.golc@kr.kgzs.si
Barbara Fajfar pripravnica 04 280 46 32 barbara.fajfar@kr.kgzs.si

Izpostava Radovljica
Tatjana Grilc vodja izpostave 04 535 36 28 tatjana.grilc@kr.kgzs.si
Ana Beden svetovalka za KD in DDK 04 535 36 17 ana.beden@kr.kgzs.si
Andrej Varl terenski kmetijski svetovalec 04 535 36 18 andrej.varl@kr.kgzs.si
Dušan Jović terenski kmetijski svetovalec 04 574 66 14 dusan.jovic@kr.kgzs.si
Erika Boltar terenska kmetijska svetovalka 04 535 36 29 erika.boltar@kr.kgzs
Tilka Klinar terenska kmetijska svetovalka 04 586 92 50 tilka.klinar@kr.kgzs.si
Lucija Sušnik pripravnica 04 535 36 18 lucija.susnik@kr.kgzs.si

Izpostava Škofja Loka
Majda Luznar vodja izpostave 04 511 27 02 majda.luznar@kr.kgzs.si
Franc Šolar terenski kmetijski svetovalec 04 511 27 04 franc.solar@kr.kgzs.si
Germana Pivk terenska kmetijska svetovalka 04 511 27 03 germana.pivk@kr.kgzs.si
Nataša Božnar Markelj terenska kmetijska svetovalka 04 511 27 00 natasa.boznar-markelj@kr.kgzs.si
Vanja Bajd-Frelih koordinatorka za KD in DDK 04 511 27 01 vanja.bajd-frelih@kr.kgzs.si

ZAVOD LJUBLJANA

Vodja oddelka
Tomaž Močnik  vodja oddelka 01 513 07 20 tomaz.mocnik@lj.kgzs.si

Specialisti
Alenka Caf specialistka za sadjarstvo 01 513 07 14 alenka.caf@lj.kgzs.si
Ana Ogorelec specialistka za zelenjadarstvo 01 893 14 22 ana.ogorelec@lj.kgzs.si
Anton Zavodnik specialist za travništvo in pašništvo 01 513 07 24 anton.zavodnik@lj.kgzs.si
Damjana Iljaš specialistka za poljedelstvo 01 513 07 22 damjana.iljas@lj.kgzs.si
Jasmina Slatnar specialistka za živinorejo 01 513 07 26 jasmina.slatnar@lj.kgzs.si
Marjan Dolenšek specialist za kmetijsko tehniko 01 513 07 00 marjan.dolensek@lj.kgzs.si
Valentina  Šajn specialistka za razvoj podeželja 01 513 07 16 valentina.sajn@lj.kgzs.si
Vesna Velikonja specialistka za agrarno ekonomiko 01 513 07 28 vesna.velikonja@lj.kgzs.si
Špela Drnovšek specialistka za razvoj podeželja 01 513 07 02 spela.drnovsek@lj.kgzs.si

Izpostava Cerknica
Magda Doles terenska kmetijska svetovalka 01 709 70 40 magda.doles@lj.kgzs.si
Milka Mele-Petrič svetovalka za KD in DDK 01 709 70 40 milka.mpetric@lj.kgzs.si
Rajko Intihar terenski kmetijski svetovalec 01 709 70 41 rajko.intihar@lj.kgzs.si

Izpostava Dobrova
Nada Gabrenja terenska kmetijska svetovalka 01 366 31 92 nada.gabrenja@lj.kgzs.si

Izpostava Dobrunje
Andreja Jenko terenska kmetijska svetovalka 01 542 97 72 andreja.jenko@lj.kgzs.si
Štefan Kuhar terenski kmetijski svetovalec 01 561 26 70 stefan.kuhar@lj.kgzs.si
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Izpostava Domžale
Irena Zlatnar terenska kmetijska svetovalka 01 724 18 45 irena.zlatnar@lj.kgzs.si
Pavla Pirnat terenska kmetijska svetovalka 01 724 48 55 pavla.pirnat@lj.kgzs.si
Petra Burja terenska kmetijska svetovalka 01 724 48 55 petra.burja@lj.kgzs.si

Izpostava Grosuplje
Darja Janežič terenska kmetijska svetovalka 01 786 93 10 darja.janezic@lj.kgzs.si
Darka Zupanc-Puš terenska kmetijska svetovalka 01 786 93 10 darka.zupancpus@lj.kgzs.si
Franci Omahen terenski kmetijski svetovalec 01 787 25 94 franc.omahen@lj.kgzs.si

Izpostava Ig
Zlatko Krasnič terenski kmetijski svetovalec 01 290 94 62 zlatko.krasnic@lj.kgzs.si

Izpostava Kamnik
Marta Kos terenska kmetijska svetovalka in KD in DDK 01 839 77 69 marta.kos@lj.kgzs.si
Rozalija Gaberšek terenska kmetijska svetovalka 01 831 75 33 rozalija.gabersek@lj.kgzs.si
Anton Jamnik terenski kmetijski svetovalec 01 362 99 37 anton.jamnik@lj.kgzs.si

Izpostava Kočevje
Jože Oblak terenski kmetijski svetovalec 01 895 38 76 joze.oblak@lj.kgzs.si

Izpostava Litija
Slavko Bokal terenski kmetijski svetovalec 01 899 50 13 slavko.bokal@lj.kgzs.si
Sonja Zidar - Urbanija terenska kmetijska svetovalka in KD in DDK 01 899 50 14 sonja.zurbanija@lj.kgzs.si
Karmen Skalič Holešek terenska kmetijska svetovalka 01 899 50 15 karmen.skalic-holesek@lj.kgzs.si
Barbara Kržišnik terenska kmetijska svetovalka/ pripravnica 01 899 50 13 barbara.krzisnik@lj.kgzs.si

Izpostava Ljubljana
Barbara Lapuh koordinatorka za KD in DDK 01 513 07 18 barbara.lapuh@lj.kgzs.si
Mateja Poljanc samostojna referentka 01 513 07 40 mateja.poljanc@lj.kgzs.si
Tina Trebušak terenska kmetijska svetovalka 01 513 07 00 tina.trebusak@lj.kgzs.si

Izpostava Logatec
Mojca Vavken terenska kmetijska svetovalka in KD in DDK 01 756 49 32 mojca.vavken@lj.kgzs.si
Roman Rupnik terenski kmetijski svetovalec 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 terenska kmetijska svetovalka 01 836 19 27 irena.silc@lj.kgzs.si
Janko Debeljak terenski kmetijski svetovalec 01 835 01 20 janko.debeljak@lj.kgzs.si
Peter Indihar terenski kmetijski svetovalec 01 788 88 42 peter.indihar@lj.kgzs.si
Vladka Turk-Mate svetovalka za KD in DDK 01 837 32 54 vladka.turk-mate@lj.kgzs.si

Izpostava Trbovlje-Zagorje
Janja Žagar svetovalka za KD in DDK 03 567 93 91 janja.zagar@lj.kgzs.si
Teja Rozina terenska kmetijska svetovalka 03 567 93 90 teja.rozina@lj.kgzs.si
Ana Cirar terenska kmetijska svetovalka 03 567 93 91 ana.cirar@lj.kgzs.si

Izpostava Vrhnika
Franc Palčič terenski kmetijski svetovalec 01 750 20 09 franc.palcic@lj.kgzs.si
Ana Pečjak terenska kmetijska svetovalka 01 750 20 08 ana.pecjak@lj.kgzs.si

37



ZAVOD MARIBOR

Vodja oddelka

Simona Hauptman 
vodja oddelka in specialistka 
za vinogradništvo in razvoj podeželja 02 228 49 53 simona.hauptman@kmetijski-zavod,si

Specialisti
Andrej Jamšek agrarna ekonomika 02 228 49 25 andrej.jamsek@kmetijski-zavod.si
Andrej Soršak sadjarstvo in žgane pijače 02 228 49 17 andrej.sorsak@kmetijski-zavod.si
Bojan Kogal kmetijske gradnje 02 228 49 25 bojan.kogal@kmetijski-zavod.si
Draga Zadravec poljedelstvo 02 228 49 30 draga.zadravec@kmetijski-zavod.si
Marjeta Miklavc varstvo rastlin 02 228 49 19 marjeta.miklavc@kmetijski-zavod.si
Tamara Korošec ekološko kmetovanje 02 228 49 19 tamara.korosec@kmetijski-zavod.si 

Miša Pušenjak
zelenjadarstvo in okrasne rastline, 
pridelava in predelava zelišč 02 228 49 19 misa.pusenjak@kmetijski-zavod.si

Roman Štabuc vinogradništvo 02 228 49 12 roman.stabuc@kmetijski-zavod.si

Tadeja Vodovnik Plevnik
vinarstvo, pridelava sadjevca in predelava 
sadja v fermentirane pijače 02 228 49 12 tadeja.vodovnik@kmetijski-zavod.si 

Zlatka Gutman Kobal sadjarstvo 02 228 49 17 zlatka.gutman-kobal@kmetijski-zavod.si

Izpostava Jakobski Dol
Marija Rotvajn terenska kmetijska svetovalka 02 640 10 35 marika.rotvajn@quest.arnes.si  

Izpostava Maribor
Irena Merc terenska kmetijska svetovalka - koordinator 02 228 49 48 irena.merc@kmetijski-zavod.si
Branka Kac terenska kmetijska svetovalka 02 228 49 49 branka.kac@kmetijski-zavod.si
Martina Gomzi svetovalka za KD in DDK 02 228 49 46 martina.gomzi@kmetijski-zavod.si
Ivan Šket terenski kmetijski svetovalec 02 228 49 48 ivan.sket@kmetijski-zavod.si
Katarina Kresnik terenska kmetijska svetovalka 02 228 49 47 katarina.kresnik@kmetijski-zavod.si
Ludvik Rihter terenski kmetijski svetovalec 02 228 49 49 ludvik.rihter@kmetijski-zavod.si
Manca Kovačec svetovalka za KD in DDK 02 228 49 46 manca.kovacec@kmetijski-zavod.si
Neža Vidmar terenski kmetijski svetovalec - pripravnik 02 228 49 47 neza.vidmar@kmetijski-zavod.si
Gregor Kramberger terenski kmetijski svetovalec - pripravnik 02 228 49 25 gregor.kramberger@kmetijski-zavod.si

ZAVOD MURSKA SOBOTA

Vodja oddelka

Stanko Kapun
vodja oddelka in specialist za travništvo 
in pridelovanje krme 02 539 14 37 stanko.kapun@gov.si

Specialisti
Branko Belec prašičereja 02 543 10 18 branko.belec@siol.net
Breda Vičar zelenjadarstvo 02 539 14 17 breda.vicar@gov.si
Damjan Jerič agrarna ekonomika 02 539 14 36 damjan.jeric@gov.si
Ernest Novak vinogradništvo, sadjarstvo in vinarstvo 02 539 14 35 ernest.novak@gov.si
Janez Lebar govedoreja in drobnica 02 539 14 31 janez.lebar@gov.si
Jožica Kapun Maršik specialistka za zeliščarstva 02 539 14 17 jozica.kapun-marsik@gov.si
Metka Barbarič poljedelstvo 02 539 14 17 metka.barbaric@gov.si
Miran Torič vinogradništvo in sadjarstvo 02 539 14 35 miran.toric@gov.si
Sašo Sever prašičereja 02 539 14 33 saso.sever@gov.si
Slavko Petovar razvoj podeželja 02 539 14 42 slavko.petovar@gov.si
Zita Flisar Novak poljedelstvo 02 539 14 20 zita.flisar-novak@gov.si
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Izpostava Gornja Radgona
Uroš Fišinger vodja izpostave 02 565 10 55 uros.fisinger@gov.si
Alojz Topolovec terenski kmetijski svetovalec 02 569 81 36 alojz.topolovec@gov.si
Metka Marinič svetovalka za KD in DDK 02 562 17 00 metka.marinic@gov.si
Anton Slana terenski kmetijski svetovalec 02 568 10 76 anton.slana@gov.si

Izpostava Lendava
Jožef Cigan vodja izpostave 02 570 14 40 jcigan@siol.net
Andrej Grof terenski kmetijski svetovalec 02 575 19 35 andrej.grof@gov.si
Marika Feher svetovalka za KD in DDK 02 575 19 40 marika.feher@gov.si
Simon Seči terenski kmetijski svetovalec 02 572 12 50 simon.seci1@siol.net

Izpostava Ljutomer
Marjana Sovič vodja izpostave 02 588 81 44 marjana.sovic@gov.si
Alojz Štuhec terenski kmetijski svetovalec 02 588 81 44 alojz.stuhec@siol.net
Franc Sreš terenski kmetijski svetovalec 02 588 81 44 franc.sres@siol.net
Frančiška Lebarič svetovalka za KD in DDK 02 588 81 44 francka.lebaric@siol.net
Mirjana Lipaj terenska kmetijska svetovalka 02 562 17 00 mirjana.lipaj@gov.si

Izpostava Murska Sobota
Karel Hari vodja izpostave 02 556 91 15 kgzs.gp@siol.net
Ana Petrovič svetovalka za KD in DDK 02 542 15 04 ana.petrovic@siol.net
Boštjan Lampe varstvo pri delu 02 539 14 31 bostjan.lampe@gov.si
Branko Kornhauser terenski kmetijski svetovalec 02 540 13 91 bkornhauser@siol.net
Daniel Puhan terenski kmetijski svetovalec 02 542 15 04 kss.beltinci@siol.net
Ervin Novak terenski kmetijski svetovalec 02 539 14 21 ervin.novak@gov.si
Evgen Sep terenski kmetijski svetovalec 02 539 14 44 evgen.sep@gov.si
Franc Bencak terenski kmetijski svetovalec 02 556 91 15 franc.bencak@siol.net
Franc Škalič terenski kmetijski svetovalec 02 539 14 46 franc.skalic@gov.si
Jože Sukič terenski kmetijski svetovalec 02 539 14 21 joze.sukic@gov.si
Slavko Krpič terenski kmetijski svetovalec 02 540 13 51 krpic.slavko@siol.net
Robert Jelen vodenje knjigovodstva na kmetiji 02 539 14 42 r.jelen@gov.si
Sandi Plohl terenski kmetijski svetovalec 02 539 14 21 sandi.plohl@gov.si

ZAVOD NOVA GORICA

Vodja oddelka
Jože Vončina vodja oddelka 05 335 12 32 joze.voncina@go.kgzs.si

Specialisti
Anka Poženel poljedelstvo 05 367 10 72 anka.pozenel@go.kgzs.si
Aleš Valenčič živinoreja 05 335 12 07 ales.valencic@go.kgzs.si
Bogdan Črv ekološka živinoreja 05 388 42 81 bogdan.crv@go.kgzs.si
Darja Zadnik razvoj podeželja 05 726 58 17 darja.zadnik@go.kgzs.si
Irena Vrhovnik sadjarstvo in oljkarstvo 05 631 04 78 irena.vrhovnik@go.kgzs.si
Jana Bolčič zelenjadarstvo 05 631 04 79 jana.bolcic@go.kgzs.si
Majda Brdnik vinogradništvo 05 731 28 56 majda.brdnik@go.kgzs.si
Michaela Vidič razvoj podeželja 05 335 12 12 michaela.vidic@go.kgzs.si
Miran Sotlar agrarna ekonomika 05 630 40 80 miran.sotlar@go.kgzs.si
Mojca Mavrič Štrukelj vinogradništvo 05 335 12 10 mojca.mavric_strukelj@go.kgzs.si
Tamara Rusjan vinarstvo 05 335 12 09 tamara.rusjan@go.kgzs.si
Vasja Juretič sadjarstvo in oljkarstvo 05 395 42 64 vasja.juretic@go.kgzs.si
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Izpostava Ajdovščina
Marta Koruza vodja izpostave 05 367 10 70 marta.koruza@go.kgzs.si
Darja Marc terenska kmetijska svetovalka 05 367 10 74 darja.marc@go.kgzs.si
Rajko Črv terenski kmetijski svetovalec 05 367 10 75 rajko.crv@go.kgzs.si

Izpostava Brda
Marta Srebrnič vodja izpostave 05 395 95 30 marta.srebrnic@go.kgzs.si
Matjaž Prinčič terenski kmetijski svetovalec 05 395 95 31 matjaz.princic@go.kgzs.si

Izpostava Idrija
Maja Pižmoht terenska kmetijska svetovalka 05 377 22 54 maja.pizmoht@go.kgzs.si
Adam Raspor terenski kmetijski svetovalec 05 372 26 40 adam.raspor@go.kgzs.si

Izpostava Ilirska Bistrica
Rafaela Žejn vodja izpostave 05 710 02 60 rafaela.zejn@go.kgzs.si
Danijela Volk terenska kmetijska svetovalka 05 710 02 61 danijela.volk@go.kgzs.si
Mirjam Furlan svetovalka za KD in DDK 05 714 18 95 mirjam.furlan@go.kgzs.si

Izpostava Koper
Elizabeta Bonin vodja izpostave 05 630 40 62 elizabeta.bonin@go.kgzs.si
Janko Brajnik terenski kmetijski svetovalec 05 630 40 61 janko.brajnik@go.kgzs.si
Mateja Grdina terenska kmetijska svetovalka 05 630 40 61 mateja.grdina@go.kgzs.si

Izpostava Bilje 
Linda Kogoj svetovalka za KD in DDK 05 305 41 36 linda.kogoj@go.kgzs.si
Tanja Valantič Širok terenska kmetijska svetovalka 05 335 12 08 tanja.valantic_sirok@go.kgzs.si
Tomaž Volčič terenski kmetijski svetovalec 05 395 42 63 tomaz.volcic@go.kgzs.si
Dragica Marković terenska kmetijska svetovalka 05 335 12 06 dragica.markovic@go.kgzs.si

Izpostava Postojna
Majda Godina vodja izpostave 05 720 04 30 majda.godina@go.kgzs.si
Ema Zadel terenska kmetijska svetovalka 05 757 04 30 ema.zadel@go.kgzs.si
Zdenka Benčan svetovalka za KD in DDK 05 720 04 35 zdenka.bencan@go.kgzs.si

Izpostava Sežana
Milena Štolfa vodja izpostave 05 731 28 50 milena.stolfa@go.kgzs.si
Aleks Dariž terenski kmetijski svetovalec 05 731 28 51 aleks.dariz@go.kgzs.si
Ida Štoka terenska kmetijska svetovalka 05 731 28 52 ida.stoka@go.kgzs.si
Srečko Horvat koordinator za KD in DDK 05 731 28 53 srecko.horvat@go.kgzs.si

Izpostava Tolmin
Jana Čuk vodja izpostave 05 388 42 80 jana.cuk@go.kgzs.si
Jani Mlekuž terenski kmetijski svetovalec 05 388 42 85 jani.mlekuz@go.kgzs.si
Jernej Kovačič terenski kmetijski svetovalec 05 388 42 84 jernej.kovacic@go.kgzs.si
Nataša Leban svetovalka za KD in DDK 05 388 42 82 natasa.leban@go.kgzs.si
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ZAVOD NOVO MESTO

Vodja oddelka
Damijan Vrtin vodja oddelka za kmetijsko svetovanje 07 373 05 78 damijan.vrtin@kgzs-zavodnm.si

Specialisti
Andreja Brence sadjarstvo, ekološko sadjarstvo 07 373 05 75 andreja.brence@kgzs-zavodnm.si
Anja Mežan živinoreja 07 373 05 85 anja.mezan@kgzs-zavodnm.si
Helena Gramc agrarna ekonomika 07 373 05 93 helena.gramc@kgzs-zavodnm.si
Ivanka Badovinac vinarstvo, ekološko vinarstvo 07 373 05 77 ivanka.badovinac@kgzs-zavodnm.si
Martin Mavsar kmetijska mehanizacija, predelava sadja 07 373 05 87 martin.mavsar@kgzs-zavodnm.si
Mateja Strgulec poljedelstvo, ekološko poljedelstvo 07 373 05 76 mateja.strgulec@kgzs-zavodnm.si
Natalija Pelko zelenjadarstvo, ekološko zelenjadarstvo 07 373 05 89 natalija.pelko@kgzs-zavodnm.si
Stanislav Bevc živinoreja, ekološka živinoreja 07 373 05 81 stanislav.bevc@kgzs-zavodnm.si
Zdenka Kramar razvoj podeželja 07 373 05 74 zdenka.kramar@kgzs-zavodnm.si
Jernej Martinčič vinogradništvo, ekološko vinogradništvo 07 373 05 72 jernej.martincic@kgzs-zavodnm.si
Tatjana Kmetič Škof koordinatorica za KD in DDK 07 373 05 96 tatjana.kmetic-skof@kgzs-zavodnm.si

Izpostava Brežice
Milena Rožman vodja izpostave 07 496 11 65 milena.rozman@kgzs-zavodnm.si
Andrej Golob terenski kmetijski svetovalec 07 496 11 65 andrej.golob@kgzs-zavodnm.si
Jože Baznik terenski kmetijski svetovalec 07 496 11 65 joze.baznik@kgzs-zavodnm.si
Marija Levak svetovalka za KD in DDK 07 496 11 65 marija.levak@kgzs-zavodnm.si

Izpostava Črnomelj - Metlika
Bernarda Stariha vodja izpostave 07 305 62 10 bernarda.stariha@kgzs-zavodnm.si
Ana Bahor terenska kmetijska svetovalka 07 363 60 60 ana.bahor@kgzs-zavodnm.si
Andreja Absec svetovalka za KD in DDK 07 305 62 10 andreja.absec@kgzs-zavodnm.si
Darinka Slanc terenska kmetijska svetovalka 07 305 62 10 darinka.slanc@kgzs-zavodnm.si
Margareta Vardijan terenska kmetijska svetovalka 07 363 60 60 margareta.vardijan@kgzs-zavodnm.si

Izpostava Krško
Viktor Kožar vodja izpostave 07 490 22 10 viktor.kozar@kgzs-zavodnm.si
Ana-Nuša Kunej svetovalka za KD in DDK 07 490 22 10 ana-nusa.kunej@kgzs-zavodnm.si
Branka Radej-Koren terenska kmetijska svetovalka 07 490 22 10 branka.radej-koren@kgzs-zavodnm.si
Sabina Omerzu terenska kmetijska svetovalka 07 490 22 10 sabina.omerzu@kgzs-zavodnm.si

Izpostava Novo mesto
Joža Srebrnjak vodja izpostave 07 332 19 42 joza.srebrnjak@kgzs-zavodnm.si
Katarina Vovk terenska kmetijska svetovalka 07 332 19 43 katarina.vovk@kgzs-zavodnm.si
Katica Kregar terenska kmetijska svetovalka 07 332 19 43 katica.kregar@kgzs-zavodnm.si
Mojca Hrovat terenska kmetijska svetovalka 07 332 19 42 mojca.hrovat@kgzs-zavodnm.si
Terezija Lavrič svetovalka za KD in DDK 07 332 19 43 terezija.lavric@kgzs-zavodnm.si
Vlasta Darovic terenska kmetijska svetovalka 07 332 19 42 vlasta.darovic@kgzs-zavodnm.si

Izpostava Sevnica
Franc Živič vodja izpostave 07 814 17 25 franc.zivic@kgzs-zavodnm.si
Vladimir Sotošek terenski kmetijski svetovalec 07 814 17 25 vladimir.sotosek@kgzs-zavodnm.si
Elena Zaman-Šatej terenska kmetijska svetovalka 07 814 17 25 elena.zaman-satej@kgzs-zavodnm.si
Slavka Grobelnik svetovalka za KD in DDK 07 814 17 25 slavka.grobelnik@kgzs-zavodnm.si

Izpostava Trebnje
Ana Moder vodja izpostave 07 346 06 70 ana.moder@kgzs-zavodnm.si
Anton Zupančič terenski kmetijski svetovalec 07 346 06 73 anton.zupancic@kgzs-zavodnm.si
Polonca Seničar terenska kmetijska svetovalka 07 346 06 73 polonca.senicar@kgzs-zavodnm.si
Vinko Merzel terenski kmetijski svetovalec 07 346 06 70 vinko.merzel@kgzs-zavodnm.si
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ZAVOD PTUJ

Vodja oddelka
Peter Pribožič vodja oddelka in specialist za prašičerejo 02 749 36 22 peter.pribozic@kgz-ptuj.si

Specialisti
Anton Hohler tehnologija in prehrana govedi 02 805 58 85 anton.hohler@kgz-ptuj.si
Felicita Domiter razvoj podeželja 02 749 36 39 felicita.domiter@kgz-ptuj.si
Helena Kapun agrarna ekonomika 02 749 36 27 helena.kapun@kgz-ptuj.si
dr. Andrej Toplak tehnologija reje govedi in drobnice 02 749 36 14 andrej.toplak@kgz-ptuj.si
Sara Ketiš predelava mleka 02 749 36 27 sara.ketis@kgz-ptuj.si
Stanislav Leskovar agrarna ekonomika 02 749 36 09 stanislav.leskovar@kgz-ptuj.si
Marko Černe namakanje 02 749 36 24 marko.cerne@kgz-ptuj.si
mag. Darja Prevalnik specialistka za prašičerejo 02 749 36 25 darja.prevalnik@kgz-ptuj.si
Stanislava Pažek specialistka za predelavo zelenjave in poljščin 02 749 36 11 stanislava.pazek@kgz-ptuj.si
Jelka Brdnik Specialistka za varstvo narave in travništvo 02 749 36 06 jelka.brdnik@kgz-ptuj.si

Izpostava Lenart
Franci Ornik vodja izpostave 02 729 09 41 franci.ornik@kgz-ptuj.si
Cvetka Bunderla terenska kmetijska svetovalka 02 729 09 45 cvetka.bunderla@kgz-ptuj.si
Franc Senekovič terenski kmetijski svetovalec 02 729 09 40 franc.senekovic@kgz-ptuj.si
Petra Hanžel terenska kmetijska svetovalka 02 729 09 42 petra.hanzel@kgz-ptuj.si
Terezija Bogdan svetovalka za KD in DDK 02 729 09 49 terezija.bogdan@kgz-ptuj.si
David Roškarič pripravnik 02 7290 9 41 David.roskaric@kgz-ptuj.si

Izpostava Ormož
Bojan Mlakar vodja izpostave 02 741 75 01 bojan.mlakar@kgz-ptuj.si
Branka Majcen terenska kmetijska svetovalka 02 741 75 06 branka.majcen@kgz-ptuj.si
Hinka Hržič svetovalka za KD in DDK 02 741 75 00 hinka.hrzic@kgz-ptuj.si
Ivan Puklavec terenski kmetijski svetovalec 02 741 75 05 ivan.puklavec@kgz-ptuj.si
Jakob Ivanuša terenski kmetijski svetovalec 02 741 75 03 jakob.ivanusa@kgz-ptuj.si
Simona Rajh terenska kmetijska svetovalka 02 741 75 04 simona.rajh@kgz-ptuj.si

Izpostava Ptuj
Ivan Brodnjak vodja izpostave 02 749 36 04 ivan.brodnjak@kgz-ptuj.si
Anton Horvat terenski kmetijski svetovalec 02 749 36 08 anton.horvat@kgz-ptuj.si
Bernarda Trafela terenska kmetijska svetovalka 02 749 36 31 bernarda.trafela@kgz-ptuj.si
Darja Artenjak terenska kmetijska svetovalka 02 749 36 29 darja.artenjak@kgz-ptuj.si
Helena Vornekar terenska kmetijska svetovalka 02 749 36 05 helena.vornekar@kgz-ptuj.si
Jože Murko terenski kmetijski svetovalec 02 749 36 30 joze.murko@kgz-ptuj.si
Miran Reberc terenski kmetijski svetovalec 02 749 36 07 miran.reberc@kgz-ptuj.si
Matej Rebernišek terenski kmetijski svetovalec 02 749 36 04 matej.rebernisek@kgz-ptuj.si
Slavica Strelec koordinatorka za KD in DDK 02 749 36 45 slavica.strelec@kgz-ptuj.si
Barbara Štajner terenska kmetijska svetovalka 02 749 36 05 barbara.stajner@kgz-ptuj.si
Tamara Kekec pripravnica 02 749 36 10 tamara.kekec@kgz-ptuj.si
Eugen Pulko pripravnik 02 749 36 10 eugen.pulko@kgz-ptuj.si

Izpostava Radlje ob Dravi
Marija Vraber vodja izpostave 02 877 06 90 marija.vraber@kgz-ptuj.si
Rudi Tacer terenski kmetijski svetovalec 02 877 06 92 rudi.tacer@kgz-ptuj.si
Suzana Pušnik terenska kmetijska svetovalka 02 877 06 91 suzana.pusnik@kgz-ptuj.si
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Izpostava Slovenska Bistrica
Marija Kresnik vodja izpostave 02 843 01 32 marija.kresnik@kgz-ptuj.si
Edvard Jug terenski kmetijski svetovalec 02 805 58 82 edvard.jug@kgz-ptuj.si
Srečko Rajh svetovalec za KD in DDK 02 805 58 84 srecko.rajh@kgz-ptuj.si
Valerija Kovačič terenska kmetijska svetovalka 02 843 01 30 valerija.kovacic@kgz-ptuj.si
Petra Korenak terenska kmetijska svetovalka 02 805 58 84 petra.korenak@kgz-ptuj.si
Doroteja Podkrajšek pripravnik 02 843 01 32 doroteja.podkrajšek@kgz-ptuj.si

Delo Javne službe kmetijskega svetovanja
v letu 2018

Izdajatelj: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Leto izdaje: 2019
Naklada: 500 izvodov

Delo Javne službe kmetijskega svetovanja
v letu 2019 so izdelali
Urednika: Neja Žogan Čokl, 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, Marinka Korošec, mag. Neva Pajntar, Darja Pipan, Andreja Krt 
Stopar, Barbara Trunkelj, Vesna Čuček, Tomaž Cör, Tomaž Močnik, Simona 
Hauptman, dr. Stanko Kapun, Jože Vončina, Damijan Vrtin, 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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Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Celovška 135, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel: 01 51 36 600, faks: 01 51 36 650

E-pošta: kgzs@kgzs.si
www.kgzs.si

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
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