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OSEBNI PODATKI Anton Zavodnik 
 

 

 Sp. Brezovo 20, 1294 Višnja Gora  

 01 513 07 24     041 310 195        

 anton.zavodnik@lj.kgzs.si  

  

 

 Spol moški | Datum rojstva 07.10.1959 | Državljanstvo Slovensko 

 

OSEBNA IZJAVA Osebni podatki in povzetek referenc 
 

DELOVNE IZKUŠNJE   

2002 -  2022 

 

 

1990 – 2002 

 

 

1986 – 1990 

 

 

1982 – 1986 

 

 

Kmetijski svetovalec specialist  
KGZS Zavod Ljubljana – delovno območje osrednje Slovenije 
 
Terenski kmetijski svetovalec 
KGZS Zavod Ljubljana – delovno območje Občine Brezovica in MOL 
 
Vodja Zadružne enote in kmetijski pospeševalec 
KZ Ljubljana – območje Ljubljanskega Barja in bivše občine Ljubljana Vič 
 
Vodja odkupne postaje za zdravilna zelišča in gobe 
Droga Portorož – Odkupna postaja Ljubljana – Območje Jugoslavije 

 
 

IZOBRAŽEVANJE IN 
USPOSABLJANJE   

 Univerzitetni diplomirani inženir agronomije ( VII/2. stopnja -2001) 
Biotehniška fakulteta Ljubljana  
Inženir agronimije ( VI. stopnja - 1982)  
Biotehniška fakulteta Ljubljana  
Gimnazijski maturant ( V. stopnja -1978 )  

 

 

 
 

KOMPETENCE   

Materni jezik Slovenščina 

  

Drugi jeziki RAZUMEVANJE  GOVORJENJE  PISNO SPOROČANJE  

Slušno razumevanje  Bralno razumevanje  
Govorno 

sporazumevanje  
Govorno sporočanje   

Srbskohrvatski C1 C1 B2 B1 B1 

 Predmetnik osnovne šole  

Angleški B2 B2 B1 B1 A2 

 Matura – angleščina, 2 x 90 urni tečaj. 

                                                  Francoski     
                      

                  A1                                       A1                                    A1                                       A1                                      A1 
 
                                                                   Gimnazija – francoščina 
 
Stopnja: A1/A2: Osnovni uporabnik - B1/B2: Samostojni uporabnik - C1/C2: Usposobljeni uporabnik 

Skupni evropski jezikovni okvir 
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Komunikacijske kompetence 37 let predavanj, prikazov , delavnic, osebnih svetovanja, vodenj sestankov in krožkov za kmete in 
ostale uporabnike na podeželju. Opravljen andragoški tečaj in 3 seminarji s komunikacijskimi temami. 
Opravljena državna licence za kmetijskega svetovalca, porotnik , delo v krajevni skupnosti, sindikat in 
društvu JKSS 

 

Organizacijske/vodstvene 
kompetence 

Vodja odkupne postaje , vodja zadružne enote, vodenje skupin, krožkov in društev.  

 

Strokovne kompetence Pokrivanje širokega spectra kmetijskih panog ( svetovanje , izobraževanje kmetov) : 

ekološko kmetijstvo – 25 let izobraževanj in dela na območju osrednje slovenije – mednarodni 
simpozij, delavnice in ogledi dobrih praks 

okoljsko sprejemljive tehnologije v poljedeljstvu in travništvu –BF tečaji in licence, modul komuniciranje 
NATURE 2000 

 sadjarstvo in vrtnarstvo - izobrazba, ljubiteljska in poklicna dejavnost 

travništvo in pašništvo -  25 let vsakoletnih izobraževanj in usposabljan doma in v tujini,  

 živinoreja - licenca za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, 

 varstvo rastlin - licenca za odgovorno osebo in predavatelja iz varstva  rastlin 

kmetijska politika in  koordinator za navzkrižno skladnost – vsakoletna izobraževanja MKO 

strokovni izpit iz upravnega postopka 

vavčersko svetovanje – svetovalec specialist 

Naravovarstveni projekti – Ljuba, VIVEK, WolfAlps, EIP projekti 

Soizvajalec  usposabljan  kmetov –EKO, DŽ, KOPOP 

Več tehnoloških listov s kmetijsko tematiko. 

▪  
 

Računalniške kompetence ▪ dobro obvladovanje orodij Microsoft Office™  - 3 tečaji 
 

Druge kompetence  
 

Vozniško dovoljenje ▪ AM,A1,A2,A,B1,B, F, G 
 

DODATNI PODATKI   

 

Objave 

Predstavitve 

Projekti 

 

 

Konference 

Seminarji 

Članstva 

 

Članki  in  televizijski ter radijski prispevki s kmetijsko tematiko. 

Vsakoletni prikazi za kmete s kmetijsko tematiko. 
Izdelava strategij razvoja kmetijstva Občin Kamnik, Lukovica , Grosuplje. 
Elaborat  posegov na najboljša kmetijska zemljišča Občina Hrastnik . 
Elaborat  za določitev odškodnin v suhem vodnem zadrževalniku Občina Komenda. 
Konferenca Natura 2000 – 2013 –Graz. 
Vsakoletni živinorejski posvet –Erjavec-Zadravčevi dnevi. 

Dva mandata sodnik porotnik.   
Dva mandata član in podpredsednik sveta KGZS Zavoda Ljubljana 
 

▪  
 

PRILOGE   

 

 ▪  
 


