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sem od leta 1991 zaposlena na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica (pred letom 2000  

Kmetijsko veterinarski zavod Nova Gorica). Ves čas sem delala kot kmetijska svetovalka, z 

nekaj krajšimi  prekinitvami, saj prva leta nisem bila zaposlena za nedoločen čas, pač pa sem 

le nadomeščala delavke na porodniškem dopustu. Zadnjih štirinajst let delam kot svetovalka 

specialistka za vinogradništvo na območju vinorodne dežele Primorska, predvsem v Goriških 

brdih in Vipavski dolini.   Sem predavateljica višje šole za program Upravljanja podeželja in 

krajine za predmeta Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu ter Varstvo rastlin s 

fitofarmacijo, predavanja izvajam na Višji strokovni šoli pri Šolskem centru Nova Gorica. Sem 

predavateljica za izvajanje usposabljanj za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi, fitosanitarna 

preglednica, pokuševalka za organoleptično oceno mošta, vina in drugih proizvodov iz vina ter 

članica občinskih komisij za kmetijstvo. Izpostavila bi nekaj zame pozitivnih strani dela v 

JSKS: raznolikost dela, delo z ljudmi, možnost nadgrajevanja znanja, dobra mreža kolegov po 

celotni Sloveniji. 

 

Simona Hauptman. univ.dipl.ing. kmetijstva, specialistka za vinogradništvo in vodja JSKS pri 

KGZS - Zavod MB. 

 

 
Imam 25 let delovnih izkušenj na področju kmetijstva s poudarkom na vinogradništvu. 

Prijaham iz kmetije, prvih 8 let sem bila zaposlena na Zvezi zadrug Maribor in Kmetijski 

zadrugi Pesnica, kot svetovalka za varstvo rastlin in pospeševalka kmetijske pridelave, 

ukvarjala sem se z odkupom grozdja, mošta in vina, naročili in izdobavo repromateriala za 

kooperante. Zadnja leta službovanja na zadrugi sem delala kot enologinja v vinski kleti, kjer 

sem  bila odgovorna za kakovost in pripravo vina in stekleničenje. Vpeta sem bila tudi v prodajo 

vina. 

Od leta 2005 sem zaposlena na Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor, kjer sem začela kot 

terenska kmetijska svetovalka, kasneje svetovalka za razvoj podeželja in vinogradništvo. Poleg 

strokovnega dela sem še vodja JSKS pri KGZS MB. Sem tudi pokuševalka vina za 

organoleptično oceno vina, mošta in drugih proizvodov. Delo ki ga opravljam, opravljam z 

veseljem, z dušo, največji izziv so mi mladi, razvoj kmetij, nove investicije. Delo svetovalca 



pomeni način življenja. Pri svojem delu se srečujemo s številnimi izzivi, ki jih kot povezani 

svetovalci v sistem JSKS pri KGZS, posebej specialističnih služb, uspešno rešujemo. 

 

Sem Miran Torič,  

 

 
 

rojen 8. aprila 1965 na Ptuju. Osnovno šolo sem obiskoval v Ljutomeru, kjer sem tudi nadaljeval 

šolanje na Gimnaziji Franca Miklošiča, maturo sem opravil leta 1984. Po služenju vojaškega 

roka sem nadaljeval šolanje na Višji Agronomski šoli v Mariboru, kjer sem diplomiral leta 

1988. Še v istem letu sem nadaljeval študij na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, ki sem ga 

uspešno zaključil z zagovorom diplomske naloge leta 1991. 

Prva zaposlitev je bila v družinskem podjetju MS Ključarovci d.o.o., kjer sem bil odgovoren za 

prodajo fitofarmacevtskih sredstev. Leta 1993 sem se zaposlil na Živinorejskem veterinarskem 

zavodu Murska Sobota kot kmetijski svetovalec za sadjarstvo in vinogradništvo na območju 

upravne enote Ljutomer, od leta 1995 naprej pa opravljam delo specialista za sadjarstvo in 

vinogradništvo za celotno Pomurje.  

Leta 1995 sem imel priložnost izobraževanja v tujini, dva meseca sem preživel v Izraelu, kjer 

sem se  izobraževal na področju namakanja. 

Kot svetovalec sem sodeloval v različnih projektih, ki so potekali na območju Kmetijsko 

gozdarskega zavoda Murska Sobota. Sem član komisije za oceno vina, vsako leto sem tudi član 

komisije za oceno žganih pijač, sodelujem pa tudi na področju izobraževanja uporabnikov 

fitofarmacevtskih sredstev, enologije, namakanja ter seveda tudi sadjarstva, ki je še vedno 

prioritetno področje delovanja. 

 

Sem Jernej Martinčič, univ.dipl.ing.kmet.  

 

 
In na KGZS – Zavod NM sem zaposlen kot svetovalec specialist za vinogradništvo. Diplomiral 

sem v letu 2001 na temo Vpliv različnih parafinov in hormonskih pripravkov na razvoj cepljenk 

pri razmnoževanju vinske trte cv. žametovka.   
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Nenehno izobraževanje, preizkušanje in zbiranje izkušenj iz praktičnih izzivov, ki jih ponudi 

življenje in delo me vodijo že celo poklicno dobo. Pri svojem delu sodelujem s Fakulteto za 

kmetijstvo in biosistemske vede, z Biotehnično fakulteto v Ljubljani in Kmetijskim inštitutom 

Slovenije, kjer pogosto nabiramo nova znanja z udeležbo na raznovrstnih predstavitvah, 

simpozijih, posvetih in letnih izobraževanjih. Nenazadnje je sodelovanje z vodilnimi 

slovenskimi strokovnimi institucijami v panogi tisto, ki te lahko ohranja in napolnjuje z idejami, 

znanji in izkušnjami, da sem lahko pri svojem delu kolikor toliko sodoben, da lahko službo 

svetovalca sploh opravljam. Tudi številne obiske sejmov, razstav, delavnic tako doma kot v 

tujini štejem mednje. V prostem času obdelujem svojo vinogradniško vinarsko kmetijo. 

Ukvarjamo se tudi s pridelavo trsnih cepljenk in pridelavo trsnih podlag. Vse te prostočasne 

dejavnosti mi dajejo lep poligon na katerem svoja znanja in ideje preizkušam in jih kasneje tudi 

posredujem uporabnikom naprej. Delo svetovalca me veseli, predvsem v delu, ko sem lahko na 

terenu in pri dejanskih izzivih, ki jih sodoben čas prinaša vsem vinogradnikom in vinarjem, le 

njim lahko posredujem svoje izkušnje in rešitve. 

 

Majda Brdnik, univ.dipl.inž.agr. 

 

 
 

 - zaposlena  sem na  KGZS - Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica  kot svetovalka 

specialistka za vinogradništvo na izpostavi v Sežani. V svojem  štiridesetletnem delu skrbim za 

razvoj in ohranjanje te panoge v vinorodni deželi  Primorska s poudarkom na Krasu in 

Slovenski Istri. Moja glavna naloga je delitev znanja, skrb za ekonomsko stabilnost panoge in 

povezovanje in sodelovanje z vsemi deležniki v prostoru - tudi preko »meje » s Kmečko zvezo 

v Trstu in tamkajšnjimi društvi.   Sem dolgoletna strokovna tajnica Društva vinogradnikov in 

vinarjev Krasa,  ocenjevalka vin… lahko bi napisala  kaj več člankov in  strokovnih prispevkov,  

že dobri dve desetletji sem vpeta v lokalne mednarodne projekte  na področju vinogradništva, 

tudi s poudarkom na varstvu okolja  in trajnostnem  kmetijstvu, sem članica strokovnih društev 

in združenj…  

 


