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Želja kmetov po znanju je danes povsem 
drugačna kot nekoč. Če so včasih 
kmetje želeli predvsem vedeti, kako 
pridelati, je danes glavno vprašanje, 
kako prodati. Danes kmet želi takšno 
zbornico oziroma svetovalno službo, 
ki ji bo lahko zaupal in bo od nje dobil 
hitre ter prave informacije. Z drugimi 
besedami, zbornica oziroma svetovalna 
služba je v tem primeru podaljšana 
roka na eni strani države, ki ji ne sme 
biti vseeno, kakšno kmetijstvo imamo, 
na drugi strani pa kmeta, ki potrebuje 
pomoč pri kmetovanju. 
Pripravlja se reorganizacija javne 
službe kmetijskega svetovalnja (JSKS). 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 
(KGZS) vlaga veliko naporov, da bo javna 
služba kmetijskega svetovanja postala 
še bolj strokovna, da bo imela redno 
financiranje in imela možnost zaposlitve 
mladih strokovnjakov. Zavedamo se 
namreč, da brez vedno novih znanj ni 
napredka. Napredek v kmetijstvu pa 
pomeni zagotavljati kakovostno in varno 
hrano po zmernih cenah ob varovanju 
okolja ter skrbi za dobro počutje živali. 
Skratka, vse to, za kar se prizadeva 
tudi Kmetijsko gozdarska zbornica 
Slovenije.

Cvetko Zupančič, 
predsednik KGZS



Pred vami je brošura s katero smo želeli predstaviti poglavitne aktivnosti, ki jih 
je Javna služba kmetijskega svetovanja izvajala v letu 2016. 
Javna služba kmetijskega svetovanja deluje znotraj Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije in je organizirana na način, da regionalno pokriva celotno ozemlje 
Republike Slovenije in vse panoge v kmetijstvu. Deluje v okviru zborničnega 
urada KGZS s sedežem v Ljubljani in na osmih kmetijsko gozdarskih zavodih po 
celi Sloveniji. Pravno podlago za izvajanje Javne službe kmetijskega svetovanja 
predstavljata Zakon o kmetijstvu in Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici 
Slovenije.
Sistem kmetijskega svetovanja je zelo kompleksen sistem, ki združuje in povezuje 
izvajanje javnih nalog na področjih tehnologij, razvoja na kmetijah, dopolnilnih 
dejavnosti, dela z mladimi kmeti, podjetniškega svetovanja in poslovnega 
povezovanja, socialnega podjetništva, sodelovanja in povezovanja v partnerstva 
v raznih projektih, predvsem pa implementacijo skupne kmetijske politike. Vse 
te naloge izvajamo na podlagi različnih oblik svetovanja (od individualnega do 
skupinskih, preko panožnih krožkov), delovanja v različnih strokovnih skupinah in sodelovanja tudi v 
povezavi z različnimi, tudi znanstveno raziskovalnimi inštitucijami. Prenos znanja do končnega uporabnika 
je ena glavnih nalog Javne službe kmetijskega svetovanja. Zato smo v letu 2016 pripravili projektne 
predloge dejansko za vse sektorje v kmetijstvu, kjer se izvaja javna služba, za izvajanje ukrepa sodelovanje 
v okviru programa razvoja podeželja, t. i. evropska inovativna partnerstva (EIP).  Aktivno pa smo se vključili 
tudi v izgradnjo sistema prenosa znanja AKIS (Agricultural Knowledge Innovative System). 
Izvajanje ukrepov SKP, tako prvega kot drugega stebra, predstavlja eno večjih nalog javne službe. 
Neskromno lahko rečemo, da je za uspešno implementacijo tako ukrepov SKP, kakor finančnih sredstev 
v slovenskem kmetijstvu in slovenskem podeželju, zaslužna ravno Javna služba kmetijskega svetovanja. 
V letu 2016 je tako s pomočjo Javne službe kmetijskega svetovanja na slovenske kmetije in slovensko 
podeželje prišlo preko 220 mio EUR sredstev.
Leto 2016 je bilo tudi »ugodno« leto za tveganja v kmetijstvu. Poleg naravnih nesreč, predvsem pozebe 
v aprilu 2016, je bila tudi močna kriza v mlečnem sektorju. Javna služba kmetijskega svetovanja se 
je aktivno vključila tako v odpravo posledic naravnih nesreč, tako v smislu ocene škode, kakor tudi 
tehnoloških ukrepov za sanacijo posledic. Aktivno se je vključila v implementacijo EU Uredbe za mlečni 
sektor in v izdelavo modela finančne pomoči rejcem. Aktivno vlogo pa smo imeli tudi pri izvedbi javnega 
razpisa Javnega sklada za regionalni razvoj za sanacijo posledic, ki jih je povzročila mlečna kriza.
Za kvalitetno in strokovno delo je pomembno tudi sodelovanje v mednarodnem prostoru. Predstavniki 
Javne službe za kmetijsko svetovanje smo sodelovali v raznih strokovnih skupinah, delavnicah, simpozijih 
na nivoju EU, pomembna je naša aktivnost v IALB, predvsem pa v EUFRAS-u zaradi certifikata CECRA. 
Zelo pomembno pa je sodelovanje s svetovalnimi službami sosednjih držav, predvsem svetovalne službe 
koroške kmetijsko gozdarske zbornice iz Celovca in Svetovalne službe Republike Hrvaške.
Reorganizacija delovanja Javne službe kmetijskega svetovanja predstavlja enega večjih »projektov« te 
službe, ki ga je MKGP pričelo v letu 2016 in se nadaljuje tudi v leto 2017, ko bo služba postavljena na 
temeljih nove zakonodaje, ki bo urejala to področje. Cilj vseh teh aktivnosti je povečati učinkovitost 
delovanja in strokovnosti, prenos znanj do končnih uporabnikov in skupno zadovoljstvo vseh deležnikov: 
države kot poglavitnega financerja, uporabnikov in zaposlenih.
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Igor Hrovatič, 
vodja sektorja za 
kmetijstvo 
in gozdarstvo 



Javna služba kmetiJskega svetovanJa
nastanek in razvoj javne službe kmetijskega svetovanja do danes

Javna služba kmetijskega svetovanja se izvaja v 
okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. 
Organizirana je po regionalnem načelu in pokriva 
območje cele Slovenije.  v okviru osmih kmetijsko 
gozdarskih zavodih (Celje, Ljubljana, Kranj, Maribor, 
Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto in Ptuj) 
ter na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo na se-
dežu KGZS v Ljubljani.Takšen način dela in organi-
ziranosti poteka od leta 2000 dalje, od ustanovitve 
KGZS. Začetki organiziranega dela na področju stro-
kovno pospeševalnega dela v Sloveniji segajo že v 
obdobje pred tem, na konec šestdesetih in ponekod 
v začetek sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Leta 
1990 je bila opravljena reorganizacija dela strokovnih 
služb na tem področju in oblikovana kmetijska sve-
tovalna služba. Od tedaj se naloge v pretežnem delu 
financirajo iz državnega proračuna. Z reorganizacijo 
pospeševalne službe, ki je do leta 1990 delovala v 
kmetijskih zadrugah in na regijski ravni v kmetijskih 
zavodih je bil narejen korak v smeri učinkovitega 
strokovnega servisa kmetijam na območju cele Slo-
venije. Leta 1990 je bilo v sistemu sistematiziranih 
308 delovnih mest (brez Sektorja za kmetijsko sve-

tovanje) Območje Slovenije je bilo razdeljeno na 178 
svetovalnih okolišev. Tako je vsaka kmetija dobila 
odgovornega splošnega svetovalca, poleg teh pa 
tudi 47 svetovalk za kmečko družino in dopolnilne 
dejavnosti. Na regijski ravni je bila oblikovana speci-
alistična služba s 63 specialisti za prevladujoče proi-
zvodne usmeritve. Kot primer dobre učinkovitosti in 
uspešnosti dela ponazarja hiter tehnološki napredek 
pri proizvodnji mleka, tako pri kvaliteti kot pri količini. 
Tudi na drugih področjih se je delo službe odražalo 
v visokem tehnološkem napredku (npr. sadjarstvo, 
vinogradništvo z vinarstvom, hmeljarstvo, žiovinore-
ja itd.).Služba tako dokazuje sposobnost prilagajanja 
na nove tehnološke izzive v okviru novih proizvodnih 
usmeritev kmetijskih gospodarstev v okviru danih fi-
nančnih in kadrovskih zmožnosti. Slovenija je uspe-
šno prevzela načela skupne evropske kmetijske 
politike. Vzporedno z zelo uspešno implementacijo 
skupne kmetijske politike (SKP) po letu 2004 (zlasti 
v letu 2007 in 2015) je JSKS tudi uspešno prenašala 
aplikativna znanja za razvoj kmetijstva na slovenske 
kmetije z izvajanjem mnogoterih oblik prenosa zna-
nja, kar je dokumentirano v letnih poročilih KGZS in 
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vsakoletno izdajo tiskanih poročil. Služba je prevze-
mala vse več nalog povezanih s pripravo kmetij na 
nove zahteve s področja varovanja okolja ter kmeti-
jam zagotovila pomoč pri uveljavljanju ukrepov kme-
tijske politike EU. Uvedla je svetovanje za potrebe 
navzkrižne skladnosti. Ukrepe kmetijske politike je 
s predlogi in pripombami dejavno sooblikovala. Vse-
skozi je zagotavljala zadosten strokovni servis kme-
tijskim gospodarstvom na tehnološkem področju. V 
svetovalnih pristopih je sledila nastanku strukturnih 
sprememb na kmetijah. Na področju izobraževanja 
svetovalcev je bila uvedena licenca za kmetijsko 
svetovanje in obvezno permanentno ter informativ-
no izobraževanje. Faza pristopanja in prilagajanja slo-
venskega kmetijstva pogojem in razmeram v EU se 
je  zaključila. Tu ne smemo pozabiti na pomen službe 
kot tiste institucije, ki je implementirala v slovensko 
kmetijstvo in podeželje rezultate vseh programskih 
mobdobij SKP. Slovensko kmetijstvo je v izvedbe-
nem smislu v veliki meri usklajeno s pogoji SKP EU, 
kar kaže tudi ugodno koriščenje neposrednih plačil 
in finančnih spodbud na naših kmetijskih gospodar-
stvih, kjer ima pomembno mesto JSKS. Zaradi zave-
stne odločitve financerja o prioritetni izvedbi nalog 
na področju pomoči pri izvajanju ukrepov kmetijske 
politike je služba tem vsebinam namenila več pozor-
nosti. Tu ne moremo mimo dejstva, da so bile v tem 
obdobju tudi kmetije usmerjene predvsem v zago-
tavljanje pogojev za pridobitev neposrednih plačil in 
spodbud, za tehnološki razvoj pa le toliko, kolikor je 
bilo to ob navedeni prioriteti, nujno. Gledano v celoti 
ugotavljamo, da je bila kljub nekaterim nasprotnim 
mnenjem, ta usmeritev prava, saj bi bili številne 
kmetije brez sredstev, ki so jih prejele, v bistveno 
slabšem položaju kot so. Tudi novo programsko ob-
dobje 2014 - 2020 je prineslo cel kup sprememb pri 

ukrepih kmetijske politike, kjer ima služba ponovno 
zelo pomembno vlogo, zlasti se mora osredotočiti 
na izkoriščanje proizvodnega potenciala pri pridelavi 
hrane in mladim kmetom. 
Danes ima služba 176 terenskih svetovalcev, 77 
specialistov, 37 svetovalk za kmečko družino in do-
polnilne dejavnosti in 8 vodij oddelkov za kmetijsko 
svetovanje, na Sektorju za kmetijstvo in gozdarstvo 
je zaposlenih še 15 ljudi, ki strokovno vodijo in koor-
dinirajo njihovo delo.
Izobrazbena struktura kmetijskih svetovalcev je po 
večini univerzitetna ali visokošolska, kar nekaj sveto-
valcev pa ima tudi višjo stopnjo izobrazbe magisterij 
ali doktorat.

V. stopnjaVI. stopnja
24%

VII./I stopnja
17%

VII./II stopnja
55%

VIII. stopnja
4%

IX. Stopnja

Izobrazbena struktura JSKSiZobRaZbena stRuktuRa Javne službe 
kmetiJskega svetovanJa
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v zaDnjiH letiH se trenD Dela 
javne službe kmetijskega 
svetovanja sPreminja in 

več kot 50% Delovnega časa 
namenimo teHnološkemu 

svetovanju kmetijskim 
gosPoDarstvom



javna služba kmetijskega svetovanja se 
na terenu izvaja na 8 kmetijsko gozdarskih 
zavodih, v oddelkih za kmetijsko svetovanje, 
koordinira pa jo sektor za kmetijstvo in 
gozdarstvo pri kgzs. zavodi so razporejeni 
po celotnem območju republike slovenije 
in s tem nudijo storitve vsem kmetovalcem. 
naloge dela jsks so opredeljene s 
programom dela, ki ga letno predpiše 
mkgP.
glavni vir financiranja še vedno predstavlja 

proračun rs, z leti pa se povečuje delež 
tržnih storitev. glavne naloge opredeljuje 
program dela (tehnološko – okoljsko 
svetovanje in varovanje proizvodnih 
virov, Podjetniško svetovanje in poslovno 
povezovanje, izvajanje ukrepov kmetijske 
politike, krepitev razvojnega potenciala 
kmetijstva in podeželja).
znotraj teh predpisanih nalog pa zavodi 
opravljajo tudi naloge glede na posebnosti 
območja.

PReDstavitev Javne službe 
kmetiJskega svetovanJa v 
okviRu kgZs
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javna kmetijska svetovalna služba slovenije opravlja vse naloge v skladu s 123. členom 
zakona o kmetijstvu (zkme-1, uradni list rs, 45/08, 57/12, 90/12 – zdzPvHvvr, 26/14, 32/15), 
zlasti:

svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja • 
kmetijske dejavnosti,

svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva,• 

svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike,• 

 svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in • 
drugih oblik proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev,

svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov.• 



ORGANIZIRANOST JAvNe  
Službe KMeTIJSKeGA SveTOvANJA

KGZ Ptuj  
dirrektor: Andrej Rebernišek
Oddelek za kmetijsko svetovanje 
vodja oddelka: Peter Pribožič

KGZ Novo mesto  
direktor: Jože Simončič
Oddelek za kmetijsko svetovanje 
vodja oddelka: mag. Andrej Kastelic

KGZ Nova Gorica 
direktor: branimir Radikon 
Oddelek za kmetijsko svetovanje 
vodja oddelka: Jože vončina

KGZ Murska Sobota
direktor: Franc Režonja
Oddelek za kmetijsko svetovanje 
vodja oddelka: dr. Stanko Kapun

KGZ Maribor
direktor: dr. Stane Klemenčič
Oddelek za kmetijsko svetovanje 
vodja oddelka: Simona Hauptman

KGZ ljubljana
direktor: Jože benec
Oddelek za kmetijsko svetovanje 
vodja oddelka: Tomaž Močnik

KGZ Kranj
direktor: Mitja Kadoič
Oddelek za kmetijsko svetovanje 
vodja oddelka: Tomaž Cör

KGZ Celje
direktor: Stanko Jamnik
Oddelek za kmetijsko svetovanje 
vodja oddelka: vesna Čuček

Sektor za kmetijstvo in gozdarstvo
vodja sektorja: Igor Hrovatič
namestnica vodje sektorja: mag. Olga Oblak

ZbornIčnI urad
direktor: branko ravnik

KMETIJSKo GoZdarSKa ZbornICa SLoVEnIJE

predsednik: Cvetko Zupančič
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Delo sektorja za kmetijstvo in 
gozDarstvo

sektor za kmetijstvo in 
gozDarstvo (skg)

sektor za kmetijstvo in gozdarstvo sesta-
vljajo trije oddelki: 

javna služba kmetijskega 
svetovanja

Glavne naloge SKG, ki se vključijo v program dela 
KGZS se nanašajo na vodenje in koordinacijo dela 
JSKS, usmerjanje dela svetovalcev, spremljanje, 
nadziranje in analiziranje njihovega dela v sklopu 
JSKS.  

Ključne naloge sektorja:
 načrtovanje, usmerjanje, vodenje, koordinacija, 

spremljanje, nadziranje in analiziranje dela JSKS, 

 priprava, usklajevanje in izvajanje programa dela JSKS ter 
poročanje o izvedenih nalogah in aktivnostih JSKS,

  vodenje in koordiniranje oddelkov znotraj sektorja, 

  usklajevanje strokovnega svetovalnega dela na sektorju in 
po kmetijsko gozdarskih zavodih,

 sodelovanje z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano in Ministrstvom za okolje pri vsebinah, ki se 
nanašajo na vsa pomembnejša vprašanja v kmetijstvu, 

 vodenje strokovnih skupin za posamezna vsebinska 
področja znotraj JKSS,

  spremljanje osebnih svetovanj kmetijskih svetovalcev na 
terenu,

 priprava svetovalnih orodij in novih metod svetovanja,

  redno spremljanje domače in tuje zakonodaje s področja 
kmetijstva,

  priprava izobraževanj za kmetijske svetovalce,

  sodelovanje s strokovnimi institucijami doma in v tujini. 
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Delo sektorja za kmetijstvo in 
gozDarstvo

oddelek za rastlinsko pridelavo in živi-• 
norejo, 
oddelek za razvoj podeželja in • 
oddelek za gozdarstvo in obnovljive • 
vire. 

oDDelek za rastlinsko 
PriDelavo in živinorejo

naloge in delovanje:
 načrtuje, usklajuje, vodi in izvaja svetovanje na različnih 

področjih rastlinske pridelave: poljedelstvo, vrtnarstvo, 
travništvo, hmeljarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, 
vinarstvo in oljkarstvo,

 načrtuje, usklajuje, vodi in izvaja svetovanje na področju 
namakanja, zemljiške politike in prostorskega planiranja,

 načrtuje, usklajuje, vodi in izvaja svetovanje na področju 
sonaravnega kmetovanja ter posebnih varovanih območij,

 načrtuje, usklajuje, vodi in izvaja svetovanje na različnih 
področjih živinoreje: govedoreja, prašičereja, drobnica, 
perutninarstvo, konjereja, čebelarstvo, ribogojstvo in 
ribištvo, 

 načrtuje, usklajuje, vodi in izvaja svetovanje v zvezi s 
podnebnimi spremembami in naravnimi nesrečami ter 
varovanjem okolja, še posebej vodnih virov, 

 spremlja in aktivno sodeluje pri urejanju zavarovanja 
kmetijske pridelave in izvajanju ukrepov za upravljanje s 
tveganji ter zmanjševanje škod zaradi naravnih nesreč

 načrtuje, usklajuje, vodi in izvaja svetovanje na področju 
vzpostavitve kratkih verig ter raznih oblik povezovanj 
različnih deležnikov v verigi,

 načrtuje, usklajuje, vodi in izvaja svetovanje na področju 
varne hrane, varne rabe FFS in ustrezne prehrane rastlin 
ter aplikacije gnojil 

 nudi strokovno in organizacijsko podporo različnim 
strokovnim delovnim telesom ter žitni in zelenjavni verigi,

 vodi, usklajuje in nadzoruje delo sadjarskih in trsničarskih 
centrov, 

 spremlja domačo in evropsko zakonodajo ter pripravlja 
pripombe in predloge za spremembo zakonodaje s 
področja dela oddelka, 

 aktivno sodeluje pri izvedbi Programa razvoja podeželja za 
obdobje 2014 – 2020.

oDDelek za razvoj 
PoDeželja

naloge in delovanje:

 načrtovanja in izvajanja evropske in nacionalne politike s 
področja kmetijstva in razvoja podeželja, 

 priprava in implementacija Programa razvoja podeželja 
(PRP 2014 – 2020),

 informiranje in izvajanje ukrepov kmetijske politike,
 organizacija in izvedba izobraževanj in usposabljanj 

kmetijskih svetovalcev in kmetov,
 svetovanja s področja agrarne ekonomike in obdavčitev,
 vodenje knjigovodstva na kmetijah in spremljanja 

dohodkovnega položaja kmetij,
 svetovanje na področju kmečke družine in dopolnilne 

dejavnosti na kmetijah,
 delo z mladimi kmeti,
 sodelovanje pri delu kmečkih društev in združenj ter 

aktivno sodelovanje pri izvajanju prireditev,
 svetovanje in promocija izvajanja socialnega podjetništva 

na kmetijah,
 izvajanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK).

službo kmetijskega svetovanja se izvaja kot 
javna služba, financirana iz proračuna rs. 
strokovno in organizacijsko vodstvo jsks 
na področju kmetijskega svetovanja na 
skg opravlja 15 strokovnjakov z različnih 
področij. 
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ZAPOSLENI NA SEKTORJU ZA 
KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

vodja sektorja za kmetijstvo 
in gozdarstvo

igor Hrovatič
T: (01) 51 36 694
E: igor.hrovatic@kgzs.si

namestnica vodje sektorja:
mag. olga oblak
T: (01) 51 36 682
E: olga.oblak@kgzs.si
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oddelek 
za rastlinsko pridelavo in živinorejo

vodja oddelka :
dr. Dušica majer

T: (01) 51 36 684, E: dusica.majer@kgzs.si

Področje dela: sadjarstvo, vinogradništvo, 
vinarstvo, oljkarstvo, sonaravno kmetovanje 
in kmetijska zemljiška politika

Vojmir Bizjak
T: (01) 51 36 648, E: vojko.bizjak@kgzs.si

Področje dela: poljedelstvo, pridelovanje 
krme, vrtnarstvo in sonaravno kmetovanje

Tončka Jesenko
T: (01) 51 36 636, E: toncka.jesenko@kgzs.si

Področje dela: kmetijska politika, navzkrižna 
skladnost, rastlinska pridelava in ekološko 
kmetijstvo

Anton Jagodic
T: (01) 51 36 710, E: anton.jagodic@kgzs.si

Področje dela: prašičereja in ostali speciesi 
ter varna hrana

Gabrijela Salobir
T: (01) 51 36 634, E: gabrijela.salobir@kgzs.si

Področje dela: gradnje hlevov 
in prežvekovalci

alberta Zorko
T: (01) 51 36 665, E: alberta.zorko@kgzs.si
Klara Otoničar
T: (01) 51 36 633, E: klara.otonicar@kgzs.si

oddelek 
za razvoj podeželja 

vodja oddelka 
dr. jernej Demšar

T: (01) 51 36 676, E: jernej.demsar@kgzs.si

Področje dela: mladi kmetje, izdelave plana 
in analize dela javne službe kmetijskega 
svetovanja in izobraževanj v kmetijstvu

Jože Očko
T: (01) 51 36 696, E: joze.ocko@kgzs.si

Področje dela: razvoj podeželja
Barbara Trunkelj
T: (01) 51 36 644, E: barbara.trunkelj@kgzs.si

Področje dela: dopolnilne dejavnosti, 
društva in socialne zadeve

andreja Krt Stopar
T: (01) 51 36 646, E: andreja.krt@kgzs.si

Področje dela: ekonomika kmetijstva
mag. Neva Pajntar
T: (01) 51 36 656, E: neva.pajntar@kgzs.si

Področje dela: ekonomika kmetijstva in 
socialno podjetništvo

Darja Pipan
T: (01) 51 36 628, E: darja.pipan@kgzs.si

Področje dela: ukrepi kmetijske politike in 
nacionalne poklicne kvalifikacije (nPk)

Marinka Korošec
T: (01) 51 36 677, E: marinka.korosec@kgzs.si

Druge službe sektorja 
za kmetijstvo in gozdarstvo

Področje dela: pravno svetovanje
mag. Gašper Cerar
T: (01) 51 36 620, E: gasper.cerar@kgzs.si

Področje dela: naravne nesreče, 
javna naročila za področje jsks

mag. Miran Naglič
T: (01) 51 36 690, E: miran.naglic@kgzs.si

Področje dela: finance
mag. Gašper Pečkaj
T: (01) 51 36 654, E: gasper.peckaj@kgzs.si
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Delo Javne službe 
kmetiJskega svetovanJa 
na kmetiJsko goZDaRskih 
ZavoDih sloveniJe
terenski kmetijski svetovalci in svetovalci za 
kmečko družino in dopolnilne dejavnosti

Terenski kmetijski svetovalci in svetovalci za 
kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na tere-
nu delujejo v pisarnah izpostav kmetijsko gozdar-
skih zavodov. Vsak terenski kmetijski svetovalec 
je zadolžen za strokovno delo s kmeti na svojem 
terenu. Le ta navadno obsega eno ali več katastr-
skih občin. Pisarna na izpostavi območnega kme-
tijsko gozdarskega zavoda s terensko kmetijsko 
svetovalno službo združuje terenske kmetijske 
svetovalce in svetovalce za kmečko družino in do-
polnilne dejavnosti na kmetijah ter deluje pravilo-
ma na območju upravne enote. Na vsaki izpostavi 
deluje glede na postavljene kriterije (število kme-
tij, vrsta kmetij, velikost enote, razvitost območja 
ipd.) prilagojeno število terenskih kmetijskih sve-
tovalcev. Terenski kmetijski svetovalci in svetoval-
ci za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti na 
kmetijah so na svojem delovnem območju splošni 
svetovalci. Terenski kmetijski svetovalci in sveto-
valci za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti 
na kmetijah zlasti: 

pomagajo pri izvajanju in načrtovanju ukrepov • 
nacionalne in EU politike razvoja podeželja,
izobražujejo in usposabljajo kmete in člane nji-• 
hovih družin s predavanji, tečaji, krožki, z oseb-
nim svetovanjem in svetovanjem skupinam 
ter s sporočili v sredstvih javnega obveščanja, 
organizirajo strokovno pospeševalne priredi-• 
tve, razstave, prikaze, poskuse in ekskurzije, 
pripravljajo razvojne in investicijske programe • 
za nove načine gospodarjenja na kmetijah, ure-
janje in nove načine rabe kmetijskih zemljišč, 
dopolnilne in dodatne dejavnosti na kmetijah 
in razvoj podeželja,
spodbujajo povezovanje in združevanje kme-• 
tov in članov njihovih družin v krožke, društva, 
zadruge in druge oblike združevanja, 
usmerjajo razvoj gospodarjenja na kmetijah, • 

vzpostavljajo partnerstvo za dolgoročno sode-• 
lovanje in spremljanje razvoja kmetij,
sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju ukrepov • 
kmetijske politike.

kmetijski svetovalci specialisti opravljajo sle-
deče naloge: 

pomagajo pri izvajanju in načrtovanju ukrepov • 
nacionalne in EU politike razvoja podeželja,
rešujejo probleme v svoji panogi ali na svojem • 
delovnem področju ter pomagajo terenskim 
svetovalcev pri reševanju zapletenih strokov-
nih problemov, 
raziskovalce seznanjajo s problemi kmetov, • 
združujejo znanja raziskovalcev, strokovne lite-• 
rature in izkušnje kmetov v praktična priporoči-
la terenskim svetovalcem in kmetom, 
z andragoškimi metodami sodelujejo v proce-• 
su izobraževanja in usposabljanja kmetov in 
članov njihovih družin, 
s strokovnimi prispevki sodelujejo v medijih, • 
seznanjajo terenske svetovalce z razvojem • 
svoje panoge ali strokovnega področja ter jih 
usposabljajo s predavanji, tečaji, seminarji, 
delavnicami, strokovnimi članki in praktičnimi 
prikazi, 
načrtovalcem razvojnih programov predsta-• 
vljajo probleme kmetov, 
organizirajo in vodijo aplikativne raziskave in • 
poskuse, 
analizirajo stanje in razvojne težnje v svoji pa-• 
nogi oz. na svojem strokovnem področju. 

v nadaljevanju so prikazane ključne 
naloge posameznih specialističnih 
služb:
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PoljeDelstvo
aktivnosti v letu 2016:

Svetovanje kmetom glede ustreznih tehnolo-• 
gij in tehnoloških novosti pri pridelavi, spravilu 
in skladiščenju posameznih poljščin: svetova-
nje ustreznega kolobarja, priprave tal, gnoje-
nja, izbire sort in hibridov, varstva in oskrbe 
posevkov preko osebnih nasvetov, tečajev, 
delavnic, prikazov in demonstracij ter krožkov 
in medijskih prispevkov,
Spodbujanje in usposabljanje kmetov za vklju-• 
čevanju novih manj razširjenih poljščin v kolo-
bar (konoplja, lan, riček, pira, soja, sončnica, 
ajda, pira, proso, sudanska trava…) ter ponov-
no uvajanje sladkorne pese na naše njive ter 
spodbujanje setve avtohtonih in tradicionalnih 
sort,
Svetovanje pri izboru vrst in sort ter izvedbi • 
ukrepov za prilagajanje na podnebne spre-
membe,
Svetovanje kmetom pri izvedbi ustreznih • 
tehnologij na območjih z različnimi varstve-
nimi režimi (VVO, Natura 2000) ter pri različ-
nih načinih kmetovanja ( npr. ekološka pri-
delava),
Spodbujanje in svetovanje pri vključevanju • 
kmetov v ukrep ekološko kmetovanje, KO-
POP, usposabljanja za te ukrepe, svetovanje 
ustreznih tehnoloških rešitev pri izvedbi posa-
meznih zahtev v okviru teh ukrepov, ter ustre-

znih tehnoloških rešitev pri izvedbi zakonodaj-
nih zahtev. 

Cilji v letu 2017:
Uvajanje tehnoloških novosti pri pridelavi polj-• 
ščin,
Spodbujanje vključevanja stročnic v kolobar, • 
namakanja poljščin, sušenja in skladiščenja, 
ustvarjanja dopolnilnega dohodka s predelavo 
in dodelavo poljščin, 
Svetovalno delo v krožkih ter izvajanje delav-• 
nic, prikazov in poskusov,
Povečanje pridelave poljščin za prodajo na lo-• 
kalnem trgu.

vrtnarstvo
aktivnosti v letu 2016:

Tehnološko in okoljsko svetovanje ter uspo-• 
sabljanje kmetov s poudarkom na načrtovanju 
poljedelsko-vrtnarskega oziroma vrtnarskega 
kolobarja, izboru ustreznih vrst in sort vrtnin,  
izvajanju namakanja, gnojenju zelenjadnic z 
makro in mikro hranili na podlagi analize tal in 
dognojevanju z dušikom na podlagi analiz ra-
stlinam dostopnega dušika v tleh ali vsebnosti 
dušika v rastlinah ter svetovanje o varstvu ra-
stlin,
Svetovanje o terminskem načinu pridelave, o • 
varstvu pred invazivnimi rastlinami, ekološko 
pridelanem semenu in sadikah,
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Svetovanje o ekološkem in integriranem nači-• 
nu pridelave, 
Svetovanje pri izvajanju ukrepov kmetijske po-• 
litike, proizvodno vezanih plačil za zelenjadni-
ce, ukrepu ekološko kmetovanje in o zahtevah 
v okviru ukrepa KOPOP s poudarkom na var-
stvu rastlin, še posebej na območjih NUV,
Sodelovanje pri izvedbi Sheme šolskega sadja • 
in zelenjave, svetovanje pri ustreznih načinih 
obdavčitve in registraciji dopolnilnih dejavnosti 
ter različnih investicijah na kmetijah, 
Izvajanje sortnih poskusov in poskusov s po-• 
dročja varstva rastlin, izvedba prikazov, izde-
lava tehnoloških listov in objave v medijih ter 
delo v krožkih.  

Cilji v letu 2017:
Povečanje količine in kakovosti pridelane ze-• 
lenjave in delo z manjšimi ciljnimi skupinami 
(krožki) z namenom spodbujanja pridelave ze-
lenjave za lokalni trg,
Promocija, spodbujanje povezovanja in sveto-• 
vanje pri trženju,
Skrb za ohranjanje naravnih (proizvodnih) virov • 
in prilagajanje na podnebne spremembe,
Spodbujanje ekološke pridelave zelenjave, • 
spodbujanje pridelave izven osrednjega vege-
tacijskega obdobja (rastlinjaki) in namakanja,
Spodbujanje pridelave manj znanih, novih, ali • 
manj razširjenih vrst zelenjave ter spodbujanje 
predelave in dodelave.

travništvo, Pašništvo in PriDelava 
krme
aktivnosti v letu 2016:

Usposabljanje in svetovanje kmetom o ustre-• 
zni oskrbi travnikov in pašnikov: pravilna raba, 
ustrezno gnojenje, dosejavanje travne ruše, 
obnova travne ruše, izbor ustreznih mešanic 
za različne rabe v različnih mikroklimatskih in 
talnih razmerah, zatiranje plevelov z večjim 
poudarkom na zatiranju trdovratnih plevelov in 
invazivnih vrst na travnikih in pašnikih,
Usposabljanje in osebno svetovanje kmetom • 
o pridelavi krme na njivah, izbor ustreznih sort 
oz. hibridov, izbor ustreznih trav oziroma TDM, 
tehnologija pridelave (priprava tal, gnojenje, 
varstvo rastlin, ustrezna vključitev v kolobar, 
spodbujanje setve in izbor ustreznih strniščnih 
dosevkov…), 
Svetovanje pravilnega načrtovanja postavitve • 
pašnika in čredink, pravilnega vodenja paše, 
izdelava načrtov za nove pašnike in svetovanj 
pri izbiri ustrezne ograje glede na vrsto pašne 
živali in glede na morebitno pašo na območju 
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Uvajanje novih tržno zanimivih sort hmelja,• 
Spodbujanje k izboljšanju starostne strukture • 
hmeljišč s kakovostnim sadilnim materialom,
Pomoč pri vključevanju v ukrepe kmetijske po-• 
litike in pri izvajanju zahtev,
Pomoč pri uvajanju nacionalne geografske za-• 
ščite Štajerski hmelj in pridobivanju evropske 
geografske zaščite,
Pomoč pri promociji slovenskega hmeljarstva • 
in vzpostavljanju enotnega nastopa na trgu s 
hmeljem,
Svetovanje agrotehničnih ukrepov, vključno z • 
varstvom hmelja,
Izvedba rednih tehnoloških sestankov.  • 

Cilji v letu 2017:
Optimiziranje stroškov pridelave hmelja,• 
Uvajanje tehnoloških novosti in posodobitev s • 
poudarkom na okoljsko sprejemljivih tehnolo-
gijah, 
Izboljšanje sledljivosti in poenostavitev po-• 
stopka certificiranja hmelja,
Usmerjanje pri izvedbi ustreznega varstva pred • 
škodljivimi organizmi,
Obnova hmeljišč s tržno zanimivimi sortami.  • 

ekološko kmetijstvo
aktivnosti v letu 2016:

Svetovanje kmetijam pred pričetkom preu-• 

pojavljanja velikih zveri,
Spodbujanje kmetov k vključitvi v ekološko • 
kmetovanje, ukrep KOPOP ter svetovanje pri 
vključitvi v ustrezne zahteve ter svetovanje 
tehnologij ob vključitvi v te ukrepe, 
Svetovanje in informiranje glede zahtev zako-• 
nodaje s poudarkom na zahtevah glede gno-
jenja, zahtevah navzkrižne skladnosti in zahte-
vah povezanih z ukrepi kmetijske politike.        

Cilji v letu 2017:
Doseganje večje kakovosti pridelane krme na • 
trajnem travinju in njivah,
Spodbujanje kmetov k vključevanju v sheme • 
kakovosti (ekološko kmetovanje, seneno mle-
ko, brez GSO,…) in s tem doseganju dodane 
vrednosti svojih proizvodov,
Preprečevanje zaraščanja in širjenja invazivnih • 
tujerodnih rastlin, spodbujanje kmetov k izva-
janju ukrepov za ohranjanje biotske raznovr-
stnosti. 

Hmeljarstvo
aktivnosti v letu 2016:

Optimiziranje tehnologije pridelave hmelja v • 
skladu z okoljskimi zahtevami,
Povečanje površin hmelja,• 
Uvajanje  tehnoloških novosti na področju pri-• 
delave in dodelave hmelja,
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smeritve kmetij v ekološko pridelavo in 
predelavo (predvsem področje spreme-
njenih tehnologij, vpliv na ekonomsko sta-
nje kmetij v času preusmeritve, in možnih 
problemov ter kritične točk),
Osebno svetovanje vsem zainteresiranim • 
za ekološko kmetovanje (tehnologije pri-
delave, gnojenje, ekološko varstvo rastlin, 
krmljenje ekološko rejenih živali, vodenje 
evidenc, kombinacije s KOPOP operacija-
mi trženje in promocija ekoloških pridel-
kov,  vključevanje in povezovanje ter so-
delovanje),
Novogradnje in adaptacije hlevov, zave-• 
tišč,… (predvsem enostavnih objektov), 
prostorski normativi, svetloba,… (IURŽ 
izračun),….
Organizacija ogledov dobrih praks ekolo-• 
ške pridelave po Sloveniji in izvedba po-
skusov (sortni poskusi, testiranje priprav-
kov za varstvo rastlin),
Spremljanje fenofaz in pojav bolezni in • 
škodljivcev na poljščinah in vrtninah na 
ekoloških kmetijah,
Priprava člankov in obvestil za ekološke • 
kmete (novosti, zakonodaja, tehnologija, 
…),
Organizacija in izvedba dogodkov v prid • 
promociji ekološkega kmetijtva, 
Usposabljanje zainteresiranih kmetov in • 
izvedba krožkov za ekološke kmete v po-
vezavi z različnimi strokovnimi temami,
Pomoč kmetom pri pridobivanju raznih • 
sredstev in pri prijavi v ekološko kontrolo, 
Delo na področju povezovanja ekoloških • 
kmetov.

Cilji v letu 2017:
Povečanje števila tržnih ekoloških kmetij • 
in pomoč pri vzpostavljanju trženja ekolo-
ških proizvodov.
Priprava posveta deležnikov, s katerim bi • 
skupaj ugotovili potencialne možnosti za 
ustavitev stagnacije rasti ekološkega kme-
tovanja.
Priprava delovnega načrta izvedbe imple-• 
metacije zastavljenih ciljev.
Svetovanje na področjubiodinamičnega • 
načina kmetovanja. 
Pospešeno izobraževanje in usposabljanje • 
kmetijskih svetovalcev iz vsebin ekološke-
ga kmetovanja. 
Priprava preusmeritvenih načrtov za kme-• 
tije s poudarkom na ekonomskih izraču-
nih, 
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aprilu 2016.
Organiziranje ali soorganiziranje vseh po-• 
membnih posvetov v sadjarstvu po celi državi 
(Lombergarjev sadjarski posvet, Artiški dnevi, 
Posvet o češnjah, Posvet o jagodah, Praznik 
topliškega jabolka…), ki so postali že tradici-
onalni. S svojim znanjem so svetovalci redno 
sodelovali tudi kot ocenjevalci žganj, kisa, sa-
dnih vin ipd.). 
Pri oljkarstvu je bil dan velik poudarek ekološki • 
pridelavi (predavanja, prikazi rezi, delavnice, 
tečaj rezi oljk). 

Cilji v letu 2017:
Nadaljevanje z utečenimi aktivnostmi z večjim • 
poudarkom na svetovanju ukrepov za zaščito 
pred spomladansko pozebo, predvsem oroše-
vanja.
Nadaljevanje svetovanja izvajanja KOPOP • 
ukrepov v sadjarstvu.
Priprava  tehnoloških navodil za pridelavo če-• 
šenj.
Organizacija tradicionalnih posvetov s podro-• 
čja sadjarstva.

vinograDništvo in vinarstvo
aktivnosti v letu 2016:

Svetovanje s področja tehnologije pridelave • 
grozdja za vino in nege mošta in vina ter izved-

Povečanje števila izračunov krmnih obrokov in • 
poudarek na svetovanju glede krmljenja ekolo-
ško rejenih domačih živali,
Pomoč pri gradnjah gospodarskih objektov • 
(normativi, tehnološke skice,…),
Priprava tehnoloških navodil za ekološko polje-• 
delstvo in vrtnarstvo.

saDjarstvo in oljkarstvo
aktivnosti v letu 2016:

Svetovanje optimalnih tehnoloških rešitev • 
ter izvedba predavanj, praktičnih prikazov, 
delavnic in krožkov. Glavni tehnološki ukrepi 
pri pridelavi jabolk so se usklajevali med spe-
cialisti za sadjarstvo JSKS in strokovnjaki izo-
braževalnih institucij. Usklajevanje je potekalo 
na sadjarskem centru Maribor Gačnik, tudi ob 
prisotnosti tujih strokovnjakov. Ker pa obstaja-
jo tudi druge sadne vrste, katerih pridelava se 
povečuje ali pa so tržno zanimive le za lokalni 
trg, so se med specialisti za sadjarstvo JSKS 
in izobraževalnimi ustanovami (BF, FKBV, KIS) 
oblikovale  neformalne skupine za posamezne 
sadne vrste (ameriške borovnice, jagode, če-
šnje…) ali pa za način pridelave (ekološka pri-
delava jabolk – EKOTOPAZ). 
Svetovanje in razlaga KOPOP ukrepov za po-• 
dročje sadjarstva. 
Svetovanje ukrepov po spomladanski pozebi v • 
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ba predavanj, praktičnih prikazov in delavnic. 
Izvedba tečajev, ki so predpisani z zakonodajo • 
(kletarski tečaji, smernice dobre higienske pra-
kse pri predelavi grozdja v vino, ..). 
Svetovanje ukrepov po spomladanski pozebi • 
in poletni toči v SV Sloveniji.
Svetovanje izvajanja KOPOP ukrepov v vino-• 
gradništvu in pri prestrukturiranju vinogra-
dov. 
Vsi specialisti svetovalci s področja vinogra-• 
dništva in vinarstva so tudi  ocenjevalci vin in 
sodelujejo v ocenjevalnih komisijah za oceno 
posameznega letnika v vseh treh vinorodnih 
deželah. 
Delo z vinogradniško vinarskimi društvi ter • 
vključevanje v poučevanje dijakov in študen-
tov, strokovno delo pri prireditvah, ki so po-
membne s strani turistične promocije regije in 
države. 

Cilji v letu 2017:
Spremljanje razvojnih faz vinske trte in podat-• 
kov agrometeoroloških postaj, številčnosti 
ulova grozdnih sukačev na feromonskih vabah  
ter informiranje  vinogradnikov, s ciljem da, se 
izvajajo vsi ukrepi oskrbe glede na bujnost ra-
sti, razvojno fazo, dejanske  nevarnosti pojava 
bolezni in škodljivcev,
Svetovanje ukrepov zaščite  pred spomladan-• 
sko pozebo, 
Večja prisotnost pri vinogradnikih, ki so vklju-• 
čeni v KOPOP ukrepe v vinogradništvu,
Izdaja tehnoloških listov,• 
Organizacija in izvedba tečajev in seminarjev, • 
kot so »Osnove vinarstva za donegovanje in 
ustekleničenje vina«, »Smernice dobre higien-
ske prakse za predelavo grozdja v vino«,
Organizacija in izvedba  ocenjevanj letnika in • 
strokovnih posvetov  v vseh vinorodnih deže-
lah,
Sodelovanje na vseh tradicionalnih prireditvah, • 
ki promovirajo slovenska vina vseh vinorodnih 
dežel  

varstvo rastlin
aktivnosti v letu 2016:

Osveščanje o pravilni rabi FFS, izvedba teča-• 
jev in delavnic na to temo,
Svetovanje o ukrepih varstva rastlin in pri izbi-• 
ri FFS, tudi na območjih s posebnim režimom 
varstva okolja,
Spremljanje naleta škodljivcev in pojava bole-• 
zni, plevelov ter razvojnih faz rastlin za potrebe 
Javne službe zdravstvenega varstva rastlin, 
Svetovanje terminov in tehnik postavljanja fe-• 

romonskih vab in rumenih plošč, 
Priprava tehnoloških navodil, demonstracij, • 
člankov in predavanj o aktualnem varstvu ra-
stlin, 
Izvedba poskusov glede možnosti uvedbe raz-• 
ličnih ukrepov varstva in preizkušanje metod 
ter učinkovitosti FFS.

Cilji v letu 2017:
Uvajanje integriranega varstva rastlin in neke-• 
mičnih ukrepov varstva v prakso in prenos no-
vosti v prakso,
Svetovanje učinkovitega varstva rastlin ter • 
pravilne in varne uporabe FFS v skladu z zah-
tevami posebnih območij
Spremljanje fenofaz rastlin,• 
Sodelovanje pri monitoringu in determinaciji • 
škodljivih organizmov 
Sodelovanje pri prognozi varstva pred škodlji-• 
vimi organizmi.

namakanje
aktivnosti v letu 2016:

Svetovanje tehnologije namakanja v posame-• 
znih panogah rastlinske pridelave, 
Sodelovanje pri napravi tako velikih namakal-• 
nih sistemov (javnih namakalnih), kot tudi ma-
lih namakalnih sistemov (zasebnih) in to v vseh 
fazah, od splošnih informacij, preko pridobiva-
nja ustreznih dovoljenj, izdelave projektov, do 
pomoči pri vlaganju zahtevkov za razpise,
Delo v regionalnih delovnih skupinah za nama-• 
kanje, ki so imenovane s strani ministra, pri-
stojnega za kmetijstvo. V teh skupinah se je 
v preteklem letu pripravljala strategija nama-
kanja kmetijskih zemljišč do leta 2020 in vršila 
animacije kmetovalcev za izvajanje namaka-
nja. 

Cilji v letu 2017:
Svetovanje potreb po namakanju za poljščine, • 
hmelj  in sadne vrste,
Pomoč pri pripravi  dokumentacije za izgradnjo • 
velikih namakalnih sistemov,
Pomoč in spodbude na kmetijah pri prijavah na • 
razpise MKGP, priprava načrtov namakanja pri 
razpisih za investicije na kmetijah.
Vodenje regionalnih delovnih skupin za nama-• 
kanje,
Priprava akcijskega načrta svetovanja pri na-• 
makanju v letih 2018 – 2027,
Priprava smernic dobre prakse namakanja • 
kmetijskih zemljišč z vidika mikrobiološke 
ustreznosti vode za namakanje.
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rejo prežvekovalcev, zastrupitev z rastlinami 
pri rejnih živalih, nega in bolezni parkljev, ne-
kroza repov pri govejih pitancih, BVD in IBR 
stanje prenosa bolezni in kdaj ter na kakšen 
način je kmetija lahko prosta te bolezni). 

Cilji v letu 2017:
Svetovanje v zvezi z optimiziranjem prehrane • 
krav molznic, pitancev, telet in plemenskih te-
lic ter problemom slabše plodnosti v intenziv-
nih rejah.
Ciljno svetovanje rejcem s podpovprečno in • 
povprečno mlečnostjo ter uveljavljanje metod 
dela 
Svetovanje kmetom glede prireje mleka – pri-• 
lagajanje tehnologije reje glede na zaostrene 
ekonomske pogoje s ciljem dviga mlečnosti.
Priprava tehnoloških navodil, svetovalnih li-• 
stov, člankov s področja tehnologije reje in 
dobrobiti živali
ter zdravstvenega stanja (soja v prehrani doma-• 
čih živali, tehnološka navodila pri prireji mesa, 
alternativni viri krme za govedo, prednosti lo-
kalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje ter 
pomen strukturnega obroka za prežvekovalce, 
higiena molže - število mikroorganizmov, so-
matskih celic..),
Delo s krožki (ustanavljanje novih z mladimi • 
gospodarji).
Izvedba strokovnih izobraževanj za kmetijske • 
svetovalce. 

govedorejA
aktivnosti v letu 2016:

aktivno sodelovanje na strokovnih prireditvah • 
(kot npr.Zadravčevi Erjavčevi dnevi-referat z 
naslovom Izzivi slovenske govedoreje v luči 
Ukrepa dobrobit živali za govedo v letu 2016, 
razstavah živali, okroglih mizah, občnih zborih 
in predavanjih ter priprava več tehnoloških na-
vodil (pitanje telet, preprečevanje pojava ke-
toz, tehnološke in zoohoigijenske pogoje za 
krave molznice in tehnološka navodila v prireji 
mleka). 
Informiranje zainteresiranih rejcev o predpisih • 
s področja ekološke reje govedi in morebitnih 
dodatnih usmeritvah s področja ekološke živi-
noreje.
Strokovno delo na področju pridelave krme • 
(analize krme, strokovna ocena, optimiranja 
krmnih obrokov za posamezne kategorije, iz-
boljšanja kakovosti mleka - poudarek na higie-
ni mleka, izbora pasme ….).
Izvedba usposabljanja rejcev s področja aktual-• 
nih govedorejskih tem ter svetovanje s podro-
čja prireje in predelave mleka in mesa (Izbrana 
kakovost za meso govedi in mleko, potrebne 
analize, evidence), 
Delo in svetovanje na področju zdravstvenega • 
varstva živali, dobrobiti živali in izvajanja ukre-
pov KOPOP.
Izvedba strokovnih izobraževanj za kmetijske • 
svetovalce (preprečevanje vnosa bolezni v 
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DrobniCa 
aktivnosti v letu 2016:

Delo in svetovanje na področju dobrobita ži-• 
vali, zdravstvenega varstva živali in izvajanja 
ukrepov KOPOP.
Aktivno sodelovanje na Zadravčevih Erjavčevih • 
dnevih z referatom z naslovom analiza stanja 
reje drobnice v Sloveniji, razstavah živali, okro-
glih mizah, občnih zborih in predavanjih ter 
priprava več tehnoloških navodil (priporočila za 
gradnjo hleva drobnice, parazitoze pri drobnici, 
identifikacija drobnice za namen trgovanja na 
območju EU…).
Svetovanje in informiranje rejcev o stanju pa-• 
noge v Sloveniji in v drugih DČ, okoljskih stan-
dardih in standardih navzkrižne skladnosti (no-
vosti na področju identifikacije in registracije 
drobnice).
• Izvedena strokovna izobraževanja na temo • 
Zdravstvenega varstva drobnice in govedi ter 
izobraževanje na temo Novosti na področju ži-
vinoreje.
Sodelovanje na strokovnih prireditvah, razsta-• 
vah živali, okroglih mizah, občnih zborih in pre-
davanjih 
Aktivno sodelovanje z UVHVVR, Veterinarsko • 
fakulteto, NVI in ostalimi akterji pri reševanju 
Zdravstvenega varstva drobnice (presnovne 
bolezni, parazitove, CAE, modrikasti jezik).

Cilji v letu 2017: 
Svetovanje in priprava tehnoloških načrtov s • 
ciljem dviga konkurenčnosti produktov za iz-
boljšanje konkurenčnosti (prehrana mesnih 
ovc in vzreja jagnjet, preskrba z vodo na pašni, 
prednosti lokalnih pasem, ki jim grozi prene-
hanje reje). 
Izvajanje osebnih svetovanj s področja reje • 
drobnice (zdravstveno varstvo drobnice, iden-
tifikacija in registracija, postavitev pašnikov,– 
zajedavci in presnovne bolezni, vključitev 
sektorja v ukrep Izbrana kakovost za meso 
drobnice, popravek koeficienta za preračun 
GVŽ..).
aktivnosti povezane s promocijo proizvodov iz • 
drobnice (mleko in meso) s ciljem, da se po-
veča konzumacija tovrstnih izdelkov ter upo-
števanju pravilnih postopkov predelave ovčje 
volne.
Izvedba strokovnih izobraževanj za kmetijske • 
svetovalce. 

novograDnje in aDaPtaCije 
kmetijskiH objektov
aktivnosti v letu 2016:

Osebno svetovanje in izdelava načrtov notra-• 
nje ureditve hlevov za kmetije, ki se odločajo 
za novogradnje in adaptacije hlevov.
Svetovanje kmetom s področja gradbene za-• 
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konodaje in pri pridobivanju ustreznih dovo-
ljenj za gradnjo.
aktivno sodelovanje in podajanje pripomb na • 
predlog nove gradbene zakonodaje.
Svetovanje ekološkim kmetom in kmetijam v • 
preusmeritvi pri prilagajanju hlevov glede zoo-
tehnoloških in higienskih standardom za eko-
loško živinorejo.
Izdelava strokovnih mnenj za pridobitev različ-• 
nih soglasij pri gradnjah hlevov, gnojišč in reji 
domačih živali.

• 
Cilji v letu 2017:

Nadaljevanje s tehnološkimi posodobitvami • 
kmetij ter adaptacijami in novogradnjami kme-
tijskih objektov.
Nadaljevanje z aktivnostmi povezanih z predlo-• 
gom gradbene zakonodaje.
Pomoč kmetom pri načrtovanju gradenj hle-• 
vov, tako zahtevnih, nezahtevnih in enostav-
nih objektov (različne kapacitete, tehnologije, 
umestitev v prostor, pomoč pri pridobitvi grad-
benih dovoljenj, soglasij,….).
Priprava tehnoloških načrtov za dojilje in pitan-• 
ce v ekološki reji, zootehnološka in higienska 
priporočila za pitance v konvencionalni reji.

Prašičereja
aktivnosti v letu 2016:

Priprava programov za ukrep dobrobit živali: • 
64 programov v celoti na novo, 142 posodobi-
tev programov, tako je bilo skupno vključenih 
v ukrep 206 kmetij. 
Svetovanje in delo na področju idejnih in teh-• 
noloških rešitev v prašičereji je bilo v letošnjem 
letu manjše, saj se že 8 let trajajoča kriza v tem 
sektorju izredno pozna. 
Rekonstrukcija oz. adaptacija 3 hlevov, uredi-• 
tev treh betoniranih izpustov za potrebe izpol-
njevanja standarda DŽ, 10 tehnoloških načrtov 
za rejo pitancev, 4 reje plemenskih svinj in 5 
hlevov z zaokroženo rejo od plemenskih svinj 
do pitancev.
Poudarek dela po vsebinah pa je bil tudi na:• 

Posvet o organiziranju proizvodnje reje • 
prašičev skupaj z zadrugo, odkupovalci, 
mesno-predelovalno industrijo in rejci, 
strokovno tajništvo stanovskih organizacij;
predavanja in delavnice za izboljšanje uspe-• 
šnosti reje tako glede eknomičnosti kakor 
kakovosti klavnih polovic _ nizkocenovni 
hladni hlevi, pravilni pristop k prehrani ple-
menskih svinj in pujskov s poudarkom na 
doma pridelani krmi, kondicija plemenskih 
svinj – dejanski podatki slovenskih kmetij 

– na osnovi katere izdelana magistrska na-
loga in konkretno svetovanje z dejanskimi 
podatki;
ustanovitev organizacije proizvajalcev v • 
okviru zadruge s ciljem izboljšanja pogojev  
reje prašičev;
strokovno delo v osemenjevalnem centru • 
na odbiri plemenskih merjascev za potre-
be centrov in rejskega programa, pregled 
živali, kontrola oskrbe, strokovna pomoč 
pri načrtnem parjenju živali;
sodelovanje s stanovskimi organizacijami • 
in aktivna udeležba pri pripravi operativnih 
pripomb na zakonodaje, ki so povezane s 
prašičerejo.

Cilji v letu 2017:
Izdelava programov za ukrep DŽ vseh kmetij, • 
ki so vključene v ukrep in informiranje rejcev o 
samih ukrepih in zahtevah, 
Skozi izobraževanja, tehnološko svetovanja, • 
usmerjeno delo na področju prehrane ple-
menskih svinj in pujskov, pomena kondicije 
plemenskih svinj in preverjanje kvalitete mle-
tja in mešanja krme - izboljšati celotne rejske 
parametre, 
Osveščanje o tehnologijah pridelave graha, • 
soje in ostalih metuljnic ter vključevanje do-
mače beljakovinske krme v prehrano prašičev 
in plemenskih svinj, 
Izboljšati ekonomiko porabe krme, • 
Z usmerjenim svetovanjem kmetijam o pome-• 
nu vključevanja kmetij v sistem spremljanja 
proizvodnih rezultatov prepoznati rejske napa-
ke in doseči izboljšave. 
Izboljšanje reprodukcijskih parametrov preko • 
osveščanja o osemenjevanju svinj, sinhronega 
odstavljanja svinj in povečanja deleža redne le-
tne obnove plemenskih svinj na prašičerejskih 
in vzrejnih središčih,
Prenos znanja ključnih vsebin za izboljšanje rej: • 
strokovni posvet, izdelava tehnoloških listov in 
svetovanje ter izračunavanje krmnih obrokov 
ter preverjanje meljave krme, 
Aktivno delo s krožki rejcev plemenskih pra-• 
šičev, 
Usmeritev majhnih kmetij v zaključene reje z • 
nadgradnjo v predelavo kmečkih izdelkov s ci-
ljem izboljšanja dohodkovnega položaja kme-
tije,
Povezovanje rejcev z organiziranim odkupom • 
z namenom povečanja tržnega dela sloven-
skih prašičev,
Sistemsko prispevati k boljši zakonski ureditvi • 
prašičereje skozi aktivno sodelovanje pri zako-

21



V sodelovanju z ministrstvom se je umestila • 
Cona A v slovenskem morju, kar bo pomenilo 
v letu 2017 lažjo prodajo školjk in s tem večjo 
donosnost panoge.  

Cilji v letu 2017:
Z aktivnim članstvom v MEDAC-u bomo ure-• 
sničevali interese ribičev, saj je leto 2017 iz-
jemno pomembno, ker bodo glavna pogajanja 
glede ribolovnih možnosti, pogajanja glede 
omejitev letnega ulova za sardelo in sardona 
in sodelovanje v delovni skupini, ki se nanaša 
na znanstveni monitoring. 
Veliko napora bo (dolgoročno) vloženega tudi • 
v statuse morskih ribičev in iskanje rešitev za 
dejavnosti, ki se porajajo in še nimajo svojih 
zakonskih opredelitev.  
Aktivnosti na zakonodajnem področju glede • 
prve prodaje ribiških proizvodov in možnosti 
olajšav za večjo pretočnost ribiških proizvodov 
do potrošnika.

varna Hrana
aktivnosti v letu 2016:

TSZ 2016 je presegel meje projekta, postal je • 
zavest povezovanja s slovenskimi – lokalnimi 
živili. Tako je bilo na ta dan s kmetij dobavljeno 
več kot polovici šol in vrtcev (54 %) mleko, 
69 % šolam in vrtcev je sadje dostavil kmet, 
celo 19% šol in vrtcev je maslo nabavilo pri 
kmetu in 28 % šol in vrtcev je kruh nabavilo 
pri kmetih. 
Organizirali smo delavnice in izobraževanja iz • 
kmetijskih vsebin in shem kakovosti.
Shema šolskega sadja in zelenjave – KGZS ak-• 
tivno sodeluje v medresorski delovni skupini, 
kjer je ena od ključnih nalog povezovanje in 
sodelovanje ter dobava živil s kmetij v šole, ki 
so vključene v samo shemo. Posamezni sve-
tovalci so izvedli tudi spremljajoče aktivnosti 
na posameznih CŠOD. 
aktivno sodelovanje pri vsebinskih pripravah • 
shem višjih kakovosti
Označevanje hranilne vrednosti na živilih s pri-• 
pombami, obrazložitvami, pobudami, da kme-
tijam skoraj v večini primerov ni potrebno na-
vajati hranilne vrednosti na izdelkih.

Cilji v letu 2017:
Svetovanje glede najbolj aktualnih shem, to je • 
»izbrana kakovost« in »eko«, 
Reševanje sistemskih zagat na področju varne • 
hrane od navajanja hranilne vrednosti do reše-
vanja problemov na področju dobre higienske 
prakse. 

nodajah in pripravi sheme “izbrana kakovost” 
za prašičerejo.
Prenos in informiranje glede novih zakonodaj • 
in ukrepov ter izvajanje le teh. 

ribogojsvo
aktivnosti v letu 2016:

Z uvajanjem novih proizvodnih tehnologij, kjer • 
naravni viri niso več omejujoč dejavnik, smo 
usmerili svetovanje v povečano gojenje postr-
vi šarenk, 
Uvajanje recirkulacijskega sistema kroženja • 
vode in nekaj vališč ki že obratujejo, 
Osveščanje ribogojcev o novih tehnologijah ri-• 
bogojstva, ki niso odvisne samo od odvzema 
vode iz vodnega vira – v tej luči smo povezali 
kar 25 ribogojnic, 
Izdelava dveh ribogojnic do faze projekta za • 
ekološko ribogojstvo, 
Sodelovanje pri adaptacijah obstoječih ribogoj-• 
nic,
Intenzivna podpora pri delovanju stanovskih • 
organizacij, 
Priprava pobud glede ureditve vodnih dovo-• 
ljenj glede na vodostaje obstoječih majhnih 
ribogojnic v poletnem obdobju.

Cilji 2017: 
Prenos novega programskega obdobja (ESPR) • 
in prvega sklopa novih javnih razpisov za ribo-
gojstvo in predelavo rib, 
Pomoč pri vlogah na javne razpise sklada • 
ESPR,
Dvig kakovosti izdelkov iz ribogojstva preko • 
aktivnega povezovanja z umestitvijo na med-
narodno ocenjevanje ribjih izdelkov, 
Tehnološko svetovanje s ciljem optimizaciji • 
rabe vodnih virov glede na vedno bolj suha po-
letja s kritičnimi točkami nizkega vodostaja. 

morsko ribištvo
aktivnosti v letu 2016:
Področje morskega ribištva je bilo usmerjeno v 
mednarodno organizacijo (MEDAC/VNUMPR), kjer 
smo pri EU Komisiji sprožili postopek za uveljavitev 
popustov glede Mediteranske Uredbe, tako da: 

Sloveniji ni potrebno iztovarjati/tehtati in or-• 
gantzirano obdelovati zavržkov, kar je izredno 
razbremenilo ribiče in celoten sistem; 
za sardelo in sardona je KGZS v sodelovanju z • 
MKGP spogajala, da ni omejitve, ki sicer velja 
za ostale DČ – tako smejo slovenski ribiči v 
letu 2017 uloviti 300 t sardel in sardonov, v ob-
čini Koper smo spogajali tudi 30% nižje cene 
priveznin;
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V sodelovanju s pristojnimi institucijami bo • 
vzpostavljena enostavnejša aplikacija za izra-
čunavanje hranilne vrednosti. 
Kot vsako leto tudi v 2017 aktivno delujemo • 
v projektu »tradicionalni slovenski zajtrk« in 
»šolski shemi« s ciljem krepitve povezanosti 
podeželja z javnimi zavodi in bodočimi potro-
šniki..

ekonomika kmetijstva
aktivnosti v letu 2016:

Katalog kalkulacij za načrtovanje gospodarje-• 
nja na kmetijah v Sloveniji: Doslej so izšle štiri 
publikacije, prva leta 1995, zadnja tiskana leta 
2011. V letu 2015 smo pristopili k izdelavi in-
ternetne aplikacije kataloga kalkulacij v oblaku, 
ki se bo uporabljala z letom 2017. 
Uveljavljanje investicijskih podpor: Strokovna • 
skupina za ekonomiko kmetijstva s pomočjo 
ostalih kmetijskih svetovalcev, predvsem spe-
cialistov za razvoj podeželja, nudi kmetijskim 
gospodarstvom pomoč pri kandidiranju na 
razpise Programa razvoja podeželja ter druge 
sklade. Za kmetije, ki so zašle v finančne teža-
ve, pripravljamo tudi sanacijske programe (pri-
mer razpisa za mlečne kmetije na ribniškem 
skladu).
Analize gospodarnosti: Zajema pripravo analiz • 
gospodarnosti posameznih kmetijskih dejav-
nosti in gospodarjenja kmetij različnih proizvo-
dnih usmeritev. V okviru CRP projekta Razvoj 
celovitega modela kmetijskih gospodarstev in 

povezanih podatkovnih zbirk za podporo pri od-
ločanju v slovenskem kmetijstvu, pri katerem 
sodelujemo s Kmetijskim inštitutom Slovenije, 
je bila izdelana metoda priprave ekonomskih 
kazalnikov kmetij na podlagi njihovih dejanskih 
knjigovodskih podatkov,ankete in administra-
tivnih ter drugih virov podatkov
Trženje in tržne analize: Zbiranje in analiziranje • 
podatkov o cenah pridelkov doma in v tujini. 
Spremljanje dogajanja na trgu kmetijskih pri-
delkov in hrane ter stroškov pridelave ter pri-
prava poročil in prikazov tržnih razmer ter sve-
tovanje kmetijam na področju trženja.
Davčna zakonodaja na področju kmetijstva: • 
Spremljanje novosti na področju davčne zako-
nodaje in svetovanje kmetom glede ugodnih 
in prijaznih rešitev. Težišče je na področju sve-
tovanja glede različnih možnosti obdavčevanja 
z dohodnino v povezavi s socialnimi transferi.

Cilji v letu 2017:
Celovita obravnava gospodarjenja kmetij v okviru • 
obstoječih proizvodnih zmogljivosti in svetova-
nje pri načrtovanih naložbah v nove tehnološke 
rešitve s stališča ekonomske upravičenosti in 
izvedljivosti naložb na podlagi internetne aplika-
cije kataloga kalkulacij in rezultatov omenjenega 
CRP projekta. 
Izbira najugodnejšega načina obdavčevanja • 
osnovne kmetijske, drugih kmetijskih in dopol-
nilnih dejavnosti na kmetijah.
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razvoj PoDeželja
aktivnosti v letu 2016:

Sodelovali z ministrstvom pri pripravi spre-• 
memb PRP 2014-2020, merilih za izbor opera-
cij v okviru PRP  2014–2020 in PRP izvedbenih 
uredb in dali številne pripombe in predloge za 
njihovo izboljšavo.
Priprave in posodobitve strokovnih podlag za • 
izvajanje investicijske PRP uredbe (strokovna 
korekcijo »Opisa ekonomskih meril za izbor 
vlog in njihov izračun ter sestavine poslovnega 
načrta za enostavne in zahtevne naložbe«) 
Koordinacija in poenotenje ter posodobitev • 
JSKS orodja (tako računski kot tekstovni del) 
za pripravo poslovnih načrtov za kandidiranje 
na javne razpise nove programske perspekti-
ve, ki temeljijo na različnih možnih vhodnih po-
datkih: podatkih pokritij, FADN knjigovodstva 
ali dvostavnega računovodstva. 
Okrepitev operativnega sodelovanja z MKGP • 
in AKTRP na področju izvajanja investicijskih 
razpisov (organizacija internih predstavitev raz-
pisov KGZS - infotočkam s strani MKGP nepo-
sredno po odprtju razpisov za boljšo informira-
nost kmetijskih svetovalcev tudi o vsebinah, 
ki so v razpisu težje razumljive oz. nejasne, 
intenzivno sodelovanje z aKTRP pri vzposta-
vljanju novih aplikacij).
Koordinacija izvajanje informiranja za prvi, dru-• 
gi in tretji sklop investicijskih razpisov PRP 
2014-2020.
Razširitev obstoječe mreže KGZS info točk za • 
investicijske razpise z KGZS info točkami za 
promocijo razpisov za ukrep Sheme kakovosti 
za kmetijske proizvode in živila in info točkami 
za promocijo na področju namakanja. 
Izdelava poročil o izvedenem informiranju, te-• 
žavah pri vsebini razpisov in delovanju aplika-
cije po vsakem zaključenem razpisu. Vsebino 
poročil koristi ministrstvo pri oblikovanju novih 
razpisov.
Posodobitev  navodil in svetovalnega lista za • 
Svetovanje mladim prevzemnikom kmetij ob 
koncu petletnega obdobja in koordinacija izva-
janja svetovanja 407 mladim prevzemnikom, 
ki so uspešno kandidirali na 4. JR za mlade 
prevzemnike kmetij v obdobju PRP 2007-2013 
(Koordinacija osebnega svetovanja upravičen-
cem pri pripravi končnega poročila o opravlje-
nem delu). 
Sodelovanje pri pripravi »Navodil za informi-• 
ranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki 
prejemajo podporo PRP 2014-2020«(v sodelo-
vanju z Mrežo izdelava primera označitve in-
vesticije na spletni strani upravičenca za javne 

razpise iz naslova podukrepa 4.1 in 4.2.) 
Celovito posodobitev KGZS spletne strani za • 
področje razvoja podeželja.

Cilji v letu 2017:
Kvalitetno informiranje zainteresirane javnosti • 
o ukrepih in razpisih PRP 2014-2020 ter stro-
kovna pomoč vlagateljem pri pripravi in izvedbi 
projektov iz naslova PRP 2014-2020. 
Obveščanje in strokovna pomoč kmetom pri • 
kandidiranju na razpise drugih nacionalnih in 
evropskih razvojnih politik s ciljem izboljšanja 
gospodarjenja njihovih kmetijskih gospodar-
stev.    

kmetijska teHnika
aktivnosti v letu 2016:

Usposabljanje kmetovalcev na področju var-• 
nosti in zdravja pri delu s poudarkom na ude-
ležbi kmetijskih in gozdarskih vozil na cesti, 
vključno z novimi obveznostmi za označevanje 
in udeležbo v prometu,
Usposabljanje kmetovalcev na področju iz-• 
vajanja storitev v kmetijstvu in gozdarstvu s 
poudarki na uvajanju vezane knjige računov, 
izpolnjevanju pogojev in usposobljenosti za iz-
vajanje storitev kot kmetijske in gozdarske ali 
kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter organi-
ziranje izvajanja storitev (strojni krožki),
Priprava predlogov za izvajanje Programa ra-• 
zvoja podeželja s področja kmetijske in goz-
darske tehnike oz. mehanizacije in opreme,
Prikaz dobrih praks s področja kmetijske teh-• 
nike (obdelava tal, setev, spravilo krme s tra-
vinja – tudi v ekstremnih hribovskih razmerah, 
gnojenje z mineralnimi in organskimi gnojili, 
apnjenje) ter energetske rabe lesa,
Individualno svetovanje z ožjega področja • 
kmetijske in gozdarske tehnike (stroji in opre-
ma), varnega dela (vključno s z udeležbo vozil 
na cesti), rabe (storitve) ter tudi svetovanje 
kmetom pri pripravi pritožb na inšpekcijske in 
druge odločbe lokalnih in državnih organov.

Cilji v letu 2017 
Usposabljanje kmetovalcev na področju izva-• 
janja storitev v kmetijstvu in gozdarstvu s po-
udarkom na davčnem potrjevanju računov ter 
organiziranju storitev (strojni krožki, dopolnilne 
dejavnosti, druge organizacijske oblike),
Svetovanje kmetom pri investicijah v kmetij-• 
sko in gozdarsko mehanizacijo sofinancirano 
na razpisih Programa razvoja podeželja ter pri-
prava predlogov za izboljšanje priprave razpi-
sov,
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Usposabljanje kmetov iz varnosti in zdravja pri • 
delu s poudarkom na delu v hribovitih podro-
čjih ter pripravi lesnih goriv..

Druga strokovna 
PoDročja

DoPolnilne Dejavnosti na kmetiji
aktivnosti v letu 2016:
Sodelovali smo na normativnem področju pri pri-
pravi ali izboljšavi številnih zakonov, uredb in pra-
vilnikov med katerimi naj omenimo Uredbo o do-
polnilnih dejavnostih na kmetiji, ki je še v postopku 
sprejemanja (dopolnitev vrst DDK, izvajanje soci-
alno varstvenih storitev in programov), Pravilnik 
o izjemah pri označevanju živil s prehransko vre-
dnostjo, kjer smo dosegli derogacijo za vse obrate 
do 10 zaposlenih v sistemu direktne prodaje v kar 
sodi tudi posredna dostava, Uredba o pitni vodi 
z namenom izvzema kmetij z lastnim zbiralnikom 
iz obveznega monitoringa, Zakon o kmetijstvu za 
učinkovito zaščito kmečkih proizvodov pri ozna-
čevanju in trženju oziroma, da se potrošniku nudi 
maksimalno prepoznavnost v ponudbi pridelkov in 
izdelkov s slovenskih kmetij kakor tudi dejavnosti, 
ki se izvajajo na kmetijah. Tako naj bi se preprečile 
zlorabe oziroma zavajanja potrošnikov s strani po-
nudnikov živil, ki niso iz slovenskih kmetij, Zakon 
o gostinstvu z namenom uveljavitev e-poročanja 
o nočitvah gostov, da sledi načelu »vse na enem 

mestu« in se tako zmanjšajo birokratke zahteve,  
Zakon o dohodnini z namenom poenostavitve 
davčnih zahtev za enostavne predelave  živil manj-
šega obsega, Investicijska Uredba za podukrep 
predelave in trženja kjer smo dosegli številne poe-
nostavitve in odpravili določene kazalnike, ki so bili 
nerealni oziroma nepotrebni.

Izvedli strokovno promocijski prireditvi:• 
- Dobrote slovenskih kmetij na Ptuju z name-

nom dviga kakovosti kmetijskih pridelkov in 
izdelkov,

- Akcija s kmetije za Vas z namenom pospe-
ševanja trženja   kmetijskih pridelkov in iz-
delkov. 

Sodelovali in oblikovali okrogle mize in delav-• 
nice:
- Dopolnilne dejavnosti na kmetiji - priložnost 

za mlade,
- Kmetija in družinska kmetija v slovenskem 

prostoru,
- Socialno varstvene storitve v okviru dopol-

nilnih dejavnostih na kmetiji,
- Od ideje do dopolnilne dejavnosti
- Označevanje živil in inšpiciranje na kmetiji.
Nudili strokovno pomoč pri pridobivanju dovo-• 
ljenj za opravljanje dopolnilnih dejavnostih na 
kmetiji in številna 
osebna svetovanja posameznim nosilcem do-• 
polnilnih dejavnosti na kmetiji. Na lokalni ravni 
smo izvajali predavanja in  
delavnice na temo spodbujanja razvoja DDK in • 

25



kmetiji; 
Strokovna pomoč Združenju predelovalcev • 
mesa na kmetijah;
Sodelovanje na sejah Sveta za varno hrano;• 
Seznanjanje  lastnikov klavnic z navodili za • 
plačevanje prispevka za promocijo za sektor 
meso;
Svetovanje kandidatom pri pripravi osebne • 
zbirne mape in prijavi v postopek za pridobitev 
ustrezne NPK.

Cilji v letu 2017
Okrepiti vidik varne hrane pri predelavi živil na • 
kmetiji;
Tehnološko usposabljanje za kakovostne, tra-• 
dicionalne izdelke; 
Svetovanje glede investicij na osnovi finanč-• 
nega stanja kmetij.

PreDelava mleka
aktivnosti v letu 2016
Delo specialista od  leta 2003. Osnova tega dela 
je nastala z ustanovitvijo Združenja malih sirarjev  
v letu 1998 – danes Kmečkih sirarjev Slovenije. 
Sedež Združenja, v katerem je 110 sirarskih kme-
tij, je  od vsega začetka na Kmetijsko gozdarskem 
zavodu Ptuj. 
Delo specialista za sirarstvo in predelavo mleka  
poteka na območju cele Slovenije v kar je zajeto 
izvajanje svetovanj na terenu na poziv kmeta ali 
v koordinaciji s svetovalno službo. Zajeti so tudi 
izvedeni tečaji  predelave mleka,  izdelava tehno-
loških skic za posamezne kmetije, ki so načrtovale 
postavitev novih predelav mleka na kmetijah. 
Veliko strokovnega dela je bilo narejenega preko 
Združenja  kmečkih sirarjev, v katerega so združe-
ne sirarske kmetije iz cele Slovenije. Vsi sestanki 
Upravnega odbora, občni zbor, sirarski prazniki, 
ipd. Še posebej je bilo delo usmerjeno v pridobitev 
znaka IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJE s pripi-
som »kmečki.
Strokovno delo specialistične službe v letu 2016 
je obsegalo:

tehnološko svetovanje v proizvodnji z obiski • 
na kmetijah,
izvajanje tečajev (začetnih, nadaljevalnih, 30 • 
urnih tečajev, in tečajev za certifikat,.. ) v učni 
sirarni na Zavodu Ptuj in tudi na terenu; V letu 
2016 smo izvedli  8 sirarskih tečajev,
svetovanje pri postavitvi novih sirarn in izdela-• 
va tehnoloških projektov; V letu 2016 tehno-
loško svetovanje-izdelava tehnoloških projek-
tov- cca 10 kmetij,
izvedba sheme izbrana kakovost Slovenije-• 
»kmečki«. V shemo smo vključili 49 kmetov 

ocenjevanja izdelkov predelanih v okviru do-
polnilnih dejavnosti na kmetiji ter nudili speci-
alistična znanja na področju predelave mleka, 
predelave mesa, vzreje in predelave vodnih 
organizmov, predelave sadjevca, turizma na 
kmetiji in strojnih storitev.

Cilji v letu 2017:
Prizadevanje za poenostavitev postopkov in mini-
maliziranje birokratskih zahtev, spodbujati optimal-
no rabo delovnih in proizvodnih moči kmetije ter 
dvig dohodkovnega položaja z razvojem oziroma 
odpiranjem novih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. 
Temeljni namen je odpiranje novih delovnih mest 
in spodbujanje zelenega turizma, ki še zlasti mla-
dim lahko omogočijo lastno poklicno realizacijo.

PreDelava mesa na kmetijaH
aktivnosti v letu 2016

Svetovanje kmetijam v zvezi z ureditvijo pro-• 
storov in iskanjem tehnoloških rešitev,  izbo-
rom ustrezne opreme ter vzpostavitvijo teh-
nološkega procesa v obratih za zakol živali in 
predelavo živil;
Svetovanje v zvezi s potrebno registracijo obra-• 
tov na upravi za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin, v zvezi s priglasitvijo dejavnosti 
in izborom najustreznejšega načina obdavčitve 
dejavnosti;
Sodelovanje s pristojnimi inšpektorji Uprave • 
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
in svetovanje nosilcem živilske dejavnosti pri  
reševanju neskladij, ugotovljenih pri nadzoru  
živilskih obratov in opravljanju dejavnosti;
Svetovanje v zvezi z vzpostavitvijo lastnega  • 
notranjega nadzora, ki temelji na načelih HA-
CCP in obvladovanju kemičnih, bioloških in fi-
zikalnih tveganj  v obratih za predelavo živil;
Izvajanje izobraževanj s področja zagotavljanja • 
varnosti živil, s področja različnih tehnologij 
predelave in zorenja mesa;
Izvajanje delavnic senzoričnega ocenjevanja • 
mesnin z namenom odpravljanja napak, ki so 
nastale v postopku predelave in dviga  kako-
vosti izdelkov;
Sodelovanje v postopku priprave in spreminja-• 
nja področne zakonodaje;   
Izris tehnoloških zasnov ali tehnoloških pro-• 
jektov za ureditev prostorov za zakol vseh vrst 
živali in predelave mesa;  
Koordiniranje in pomoč pri organizaciji  lokalnih • 
prireditev; 
Vodenje ogledov primerov dobrih praks;• 
Svetovanje pri vzpostavitvi in ureditvi pakirne-• 
ga centra za razvrščanje in označevanje jajc na 
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nih izdelkov v kulinariki, načini postrežbe. 
Obiski kmetij in tehnološko svetovanje (po-• 
stopki), senzorične napake izdelkov na kmeti-
ji, po potrebi svetovanje o ureditvi prostorov, 
izdelava tehnoloških variant-skic, priprava teh-
nološkega projekta. Organizacija strokovnih 
ekskurzij (tečajev) za sirarje - doma in v tujini.
Izobraževanje kmetov za pridobitev Vodiča do-• 
bre higienske prakse.

vzreja in PreDelava voDniH 
organizmov
aktivnosti v letu 2016

individualno tehnološko svetovanje ribogoj-• 
cem (Primerna kakovost vode za gojenje po-
strvi, 
Gojenje rib kot priložnost za dodaten zaslužek • 
na kmetiji, …)
izdelava idejnih projektov pri novogradnjah in • 
adaptacijah proizvodnih objektov
organizacija delavnice s predstavitvijo recirku-• 
lacijskega sistema kroženja vode v ribogojstvu 
in predavanjem o recirkulacijskih sistemih v 
ribogojstvu 
Ocenjevanje ribjih izdelkov Alpe Jadran 2015, • 
potek ocenjevanja, predstavitev rezultatovor-
ganizacija strokovne ekskurzije na Madžarsko 
analiza vode na ribogojnicah• 
svetovanje pri ukrepih ribiške politike • 

iz vse Slovenije,
izvedb izobraževanja v tujini; Triesdorf, Nem-• 
čija,
uvajanje novih proizvodov na sirarskih kmeti-• 
jah z recepturami in diagrami, 
uvajanje novih dodatkov v sirarstvu in spre-• 
mljanje učinka,
pomoč pri uvajanju notranjih kontrol in uvaja-• 
nje Vodiča dobre higienske prakse v sirarski 
obrat,
sodelovanje z VURS – om glede urejanja obra-• 
tov, zakonodaje, pogojih trženja,
organizacija strokovnih ekskurzij z ogledi pri-• 
merov dobrih praks, predstavitvami novosti 
doma in v tujini,
organizacija in izvedba tečajev iz sirarstva za • 
nosilce dejavnosti v tujini,
sodelovanje pri ocenjevanjih izdelkov,• 
preizkušanje postopkov sirjenja in receptur  v • 
lastni učni sirarni za potrebe svetovanja na te-
renu.

Cilji v letu 2017
Svetovanje glede tehnologije pridelave kako-• 
vostnega, higienskega mleka.
izvajanje praktičnih tečajev predelave mleka • 
tako v prostorih učne sirarne na Ptuju, kot tudi 
drugod po Sloveniji. 
Izvajanje praktičnih delavnic o vključitvi mleč-• 
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priprava strokovnih navodil, tehnoloških listov • 
in člankov za medije 
strokovno izobraževanje ribogojcev• 
pomoč pri delovanju Društva rejcev vodnih ži-• 
vali Slovenije
strokovna pomoč v delovnih skupinah, odgo-• 
vornih za pripravo različnih predpisov s podro-
čja ribištva in ribogojstva
sodelovanje pri osnovanju in pripravi Interreg • 
projekta SLO-IT Welfarish in pri pripravi pro-
jektnih idej za koriščenje sredstev CLLD za 
LaS Gorenjska košarica

Cilji v letu 2017
V letu 2017 je glavni cilj predstavitev ukrepov 
nove ribiške politike ribogojcem (OP ESPR 2014-
2020), možnosti za črpanje nepovratnih sredstev 
za investicije v ribogojstvo ter predelavo in trženje, 
spodbujanje ribogojcev za posodabljanje objektov 
in naprav v okviru ukrepov ESPR, za prilagajanje 
podnebnim spremembam (kakovost in količina 
vode). Pomemben cilj je tudi spodbujanje ribogoj-
cev za vključevanje v Društvo rejcev vodnih živa-
li Slovenije, ki je v 9 letu delovanja in je postalo 
krovno združenje vseh slovenskih ribogojcev, pre-
ko katerega vršimo strokovna izobraževanja ter 
ekskurzije za ribogojce, povezovanje le teh med 
seboj, pregled ter podajanje pripomb na trenutno 
veljavno zakonodajo s področja ribogojstva. Dol-
goročen cilj je spodbujanje mladih za opravljanje 
dejavnosti ribogojstva kot samostojne dejavnosti 
ali kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji pri mladih, 
ki imajo to možnost ter osveščanje potrošnikov o 
pomenu zauživanja kakovostnih domačih rib s či-
mer se bo zmanjšala diskontna prodaja, povečala 
pa se bo maloprodaja rib na mestu pridelave, torej 
pri ribogojcih doma. Na ta način se bo dvignila tudi 
količina doma vzgojenih rib, zaradi večjega povpra-
ševanja pa tudi maloprodajna cena. Drug dolgo-
ročni cilj je svetovanje in pomoč pri tehnološkem 
prilagajanju oziroma posodabljanju naših ribogoj-
nic, s čimer bodo tudi v primeru slabših fizikalno 
– kemijskih lastnosti vode konkurenčne ostalim 
ribogojnicam doma in v tujini. 

PriDelava saDjevCa 

aktivnosti v letu 2016:
Osebno svetovanje o tehnologiji in ponudbi • 
sadjevca sadjarskim kmetijam.
Skupinsko delo s pridelovalci v obliki preda-• 
vanj in delavnic na temo tehnologije pridelave 
sadjevca ter o senzoriki sadjevca.
Skupinsko delo s pridelovalci v obliki predavanj • 
in delavnic na temo senzorike sadjevca.

Izvedba seminarja »Kako pridelati in ponuditi • 
dober sadjevec«.
Priprava pisnih strokovnih navodil o tehnologiji • 
in senzoriki sadjevca.
Vodenje in organiziranje ocenjevanj sadjevca • 
po Sloveniji.

 Cilji v letu 2017:
Nadaljevanje svetovanja pridelovalcem glede • 
tehnologije pridelave sadjevca.
Izvedba predavanj, delavnic in seminarjev o • 
tehnologiji pridelave sadjevca ter o senzoriki in 
ponudbi sadjevca.
Priprava pisnih strokovnih navodil.• 
Vodenje in organiziranje ocenjevanj sadjevca.• 

turizem na kmetiji  
aktivnosti v letu 2016:

Koordinirali in izvajali smo aktivnosti za promo-• 
cijo turističnih kmetij tako v Sloveniji kot v tuji-
ni ter skrbeli za strokovno podporo  Združenju 
turističnih kmetij Slovenije (10. izdaja kataloga 
turističnih kmetij Slovenije, v sodelovanju s 
Slovensko turistično organizacijo)
Koordinirali smo in sodelovali pri usklajevanju • 
zakonodaje na MKGP in MGRT.
Skrbeli smo za stike z javnostjo in pozitivno • 
podobo turizma na kmetijah v Sloveniji v me-
dijih.

Cilji v letu 2017:
Pomoč turističnim kmetijam pri oblikovanju in • 
nadgradnji obstoječih ponudb.
Pomoč pri izdelavi nove spletne strani Združe-• 
nja turističnih kmetij Slovenije
Pomoč pri dokončanju strateškega dokumen-• 
ta o razvoju turizma na kmetijah v prihodnjih 
5 letih.
Pomoč pri organizaciji 20. obletnice delovanja • 
ZTKS, v novembru.
Informirati (in svetovati) o vseh spremembah • 
na področju zakonodaje ter sodelovati pri pri-
pravah vseh zakonskih in podzakonskih pred-
pisov, ki zadevajo turistično dejavnost na kme-
tiji.
Preko promocijskih aktivnosti doseči višjo za-• 
sedenost turističnih kmetij.

Delo z Društvi in PoDeželsko mlaDino
aktivnosti v letu 2016:
Strokovno svetovanje v upravnih postopkih pri 
registraciji društev in nudenje pomoči pri pripravi 
ustreznih aktov.

28



nja mladih kmetov/kmetic, preverjati njihovo 
praktično usposobljenost, motivirati za nadalj-
nje inovativnosti v njihovih dejavnostih, popu-
larizirati kmetijstvo in podeželje, spodbujati 
tekmovalnost in druženje mladih in pridobiti 
kandidate za udeležbo na evropskem tekmo-
vanju. Zmagovalec v letu 2016 je postal anton 
Kukenberger iz Gorenje Ponikve pri Trebnjem

Cilji v letu 2017:
S povezovanjem in druženjem  medsebojno • 
okrepiti odnose in izmenjati bogate  izkušnje. 
Utrjevati povezanost kmetov/kmetic, ki se • 
oblikuje na podlagi njihovih pridelovalnih ali 
predelovalnih  usmeritev.  
Mladim in kmečkim ženskam nuditi strokov-• 
no podporo in usmeritve za življenje in delo na 
podeželju.

naCionalne PokliCne kvaliFikaCije 
(nPk)
aktivnosti v letu 2016:

Organizacija in izvedba potrjevanja in prever-• 
janja za 447 kandidatov, ki so želeli pridobiti 
nacionalno poklicno kvalifikacijo s področja 
kmetijstva oz. živilstva.
Svetovanje in pomoč kandidatom pri pripravi • 
osebnih zbirnih map in usmerjanje v ustrezno 
izbiro NPK ter spodbujanje in dajanje predlo-

Nudenje pomoči pri pridobivanju javnih in drugih 
sredstev za delovanje društev.
Sodelovanje pri izvedbi številnih tekmovanj in oce-
njevanj v posameznih panogah s področja kmetij-
stva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti.
Izvedli strokovno pospeševalne prireditve:

kviz mladi in kmetijstvo smo izvedli na lo-• 
kalni, regionalni in državni ravni. Mladi so 
se v letu 2016 pomerili v znanju iz vpliva pod-
nebnih sprememb na kmetijstvo, ribogojstva, 
obnovljivih virov energije in o delovanju Zveze 
slovenske podeželske mladine. 
Državne kmečke igre (Dki). • Pri izvedbi DKI 
sodelujemo kot zunanji partner z Zvezo slo-
venske podeželske mladine (ZSPM). Sveto-
valci na ta način mladim prenašajo strokovna 
znanja. V okviru ocenjevalnih komisij in sodni-
škega osebja mladim omogočajo prepoznava-
nje pravilnega vrednotenja posameznih kme-
tijskih opravil. S tem se ohranjajo tradicionalni 
kmečki običaji, navade in kmetijska opravila 
med mladimi. 
inovativni mladi kmet/kmetica (imk): • Slav-
nostno, v Kristalni dvorani predsedniške pala-
če in zelo uspešno je bil izveden 10. izbor IMK. 
Pokrovitelj dogodka je bil predsednik RS Borut 
Pahor. Ta prireditev odkriva in spodbuja ino-
vativnost med mladimi na podeželju. Namen 
tekmovanja in izbora je širiti in poglabljati zna-
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gov za zbiranje dodatnih dokazil o praktični 
usposobljenosti.
Obveščanje mladih prevzemnikov kmetij o iz-• 
tekajočih rokih za predložitev dokazil o prido-
bljeni ustrezni izobrazbi na aRSKTRP.
Medijsko obveščanje in informiranje javnost o • 
namenu, prednostih, pogojih in postopkih pri-
dobitve NPK.

Cilji v letu 2017:
Zvišati izobrazbeno raven na podeželju in omogo-
čiti mladim, ki imajo veliko praktičnih znanj prido-
bitev poklicne usposobljenosti in s certifikatom 
formalno potrditi njihova neformalno pridobljena 
znanja ter ustvariti s tem tudi priložnost za pridobi-
tev dodatnih sredstev v primeru odločitve in kandi-
ranja na določene razpise. Revidirati Poklicni stan-
dard in katalog strokovnih znanj in spretnosti za 
NPK Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in 
testenin na tradicionalen način in tako izenačiti pri-
dobljeno poklicno usposobljenost ostalim predela-
vam na tradicionalen način in ostalim primerljivim 
živilskim NPK, na 4. stopnji. Pripraviti nov Katalog 
strokovnih znanj in spretnosti za NPK Predelova-
lec/ predelovalka zelenjave na neindustrijski način. 
V sodelovanju z RIC poenotiti kriterije ocenjevanj 
osebnih zbirnih map za področje kmetijstva in pre-
delav na tradicionalen način in pripraviti nabor na-
log za praktična preverjanja pa podobnih kriterijih 
in zahtevah, da bo tako sistem postal bolj enoten 
ne glede na to katera komisija izvaja pregled oseb-
nih zbirnih map.

soCialno PoDjetništvo
aktivnosti v letu 2016:

Svetovanje in sodelovanje pri ustanavljanju in • 
poslovanju socialnih podjetij s področja kme-
tijstva.
Preveritev poslovnih idej z uporabo podjetni-• 
škega priročnika »Od ideje do socialnega pod-
jetja z družbenim učinkom«.
Promocija socialnega podjetništva in priprava • 
predavanj ter delavnic o priložnostih socialne-
ga podjetništva v kmetijstvu ter na podeželju v 
okviru različnih dogodkov.
Priprava gradiva »Spodbujanje socialnega pod-• 
jetništva na področju kmetijstva in podeželja 
preko ukrepov Programa razvoja podeželja 
2014-2020« za vključitev v Strategijo razvoja 
socialnega podjetništva 2016-2020, uporablja 
pa se tudi v svetovalne namene (pridobitev fi-
nančnih virov za socialna podjetja).
Vključevanje v podporno okolje za socialno • 
podjetništvo in socialno ekonomijo..

Cilji v letu 2017:
Ustvariti stimulativno okolje za razvoj in uspešno 
poslovanje socialnih podjetij na kmetijah in pode-
želju.

FaDn knjigovoDstvo
aktivnosti v letu 2016:

Brezplačno informiranje, svetovanje in pomoč • 
pri izpolnjevanju poročil FADN 955 kmetijskim 
gospodarstvom, ki so bile izbrane poročevalske 
kmetije v reprezentativnem vzorcu za leto 2016. 
Izvedba storitev obdelav FADN poročil za obvezni-• 
ke – prejemnike investicijskih sredstev iz Progra-
ma razvoja podeželja, ki ne sodelujejo v reprezen-
tativnem vzorcu; takih kmetijskih gospodarstev je 
bilo v letu 2015 1.064.
Izvedba osebnih svetovanj in izobraževanj kmeti-• 
jam (34 izobraževanj po celotni Sloveniji).
Sodelovanje z NOE FADN (notranjo organizacij-• 
sko enoto) na MKGP-ju, ki skrbi za delovanje mre-
že računovodskih podatkov ter priprava poročila 
o delu računovodske pisarne FADN za 12. sejo 
Komisije FaDN.

Cilji v letu 2017:
Izpolnjevanje obveznosti do Evropske komisije za 
potrebe upravljanja Skupne kmetijske politike, po-
večanje kakovosti podatkov z vidika natančnosti, 
pravočasnosti, dostopnosti, natančnosti in jasno-
sti podatkov ter povečanje uporabe podatkov za 
svetovanje in načrtovanja gospodarjenja na kme-
tijskih gospodarstvih.  

Pomoč Pri izPolnjevanju zbirniH vlog
aktivnosti v letu 2016:

Strokovno sodelovanje z Ministrstvom za • 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri pripravi 
zakonodaje s področja ukrepov kmetijske poli-
tike za plačila, ki se uveljavljajo na površino in 
za živali. 
Izvedba strokovnih usposabljanj, informiranj • 
ter osebnih svetovanj vlagateljem o vsebinah 
in postopkih izvajanja in vlaganja zahtevkov za 
ukrepe kmetijske politike.
Pomoč 57.289 vlagateljem pri izpolnjevanju, • 
oddaji in dopolnjevanju zbirnih vlog, kar je 99,2 
% vseh vlagateljev. 
Pomoč kmetom pri pridobitvi preko 210 milijo-• 
nov evrov preko ukrepov kmetijske politike. 

Cilji v letu 2017:
Nuditi strokovno pomoč s svetovanjem in izpol-
njevanjem zbirnih vlog vsem upravičencem, ki se 
s tem namenom obrnejo na JSKS ter pri tem omo-
gočiti nemoten vnos zbirne vloge. 
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Cilji v letu 2017:
Izvajanje Akcijskega načrta za mlade kmete.• 
Priprave vsebin za sejem aGRa 2018 na temo • 
mladih kmetov.
Obveščanje mladih kmetov o objavah odprtih • 
javnih razpisov, o izobraževanjih, ki jih pripra-
vljamo na JSKS in obveščanje o drugih novo-
stih in aktivnostih.

mlaDi kmetje 
aktivnosti v letu 2016:

Aktivno sodelovanje pri pripravi Akcijskega načr-• 
ta za mlade kmete za obdobje 2016 – 2020 s 
partnerjema MKGP in ZSPM ter svečan podpis 
dokumenta.
Medijsko predstavljanje razpisa potencialnim • 
mladim gospodarjem podukrepa Pomoč za 
zagon dejavnosti za mlade kmete (internetne 
strani, televizija, radio, časopisi, javne predstavi-
tve,…).
Pomoč pri pripravi (80 %) vlog za podukrep Po-• 
moč za zagon dejavnosti za mlade kmete.
Pozivanje in pogajanje z MKGP za objavo izre-• 
dnega razpisa za mlade gospodarje, ki so preko-
račili mejo nosilstva in ne morejo kandidirati na 
podukrep Pomoč za zagon dejavnosti za mlade 
kmete.
Priprava E-novic - mladi prevzemnik, s katerimi se • 
obvešča mlade kmete o obveznostih glede ukre-
pa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, 
jih opozarja na časovne roke teh obveznosti in 
pomaga pri uresničitvi zastavljenih ciljev.
Priprave in izvedba prvega srečanja mladih kme-• 
tov, ki so uspešno kandidirali na podukrep Po-
moč za zagon dejavnosti za mlade kmete v letu 
2015. Srečanje smo organizirali skupaj z MKGP 
in ZSPM na FKBV v Hočah.  
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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: 30

Svetovalci za kmečko
družino in dopolnilne

dejavnosti:
7

Kmetijski svetovalci
specialisti: 14

Področja dela kmetijskih
svetovalcev specialistov:

živinoreja-tehnologija reje, živinoreja-prehrana, travništvopašništvo-pridelovanje krme, 
zelenjadarstvo-poljedelstvo, ekološko kmetovanje, ekonomika, razvoj podeželja, 
hmeljarstvo, varstvo rastlin, turizem na podeželju (pokriva področje celotne Slovenije), 
predelava mesa na kmetiji in pravno svetovanje (pokriva področje celotne Slovenije)
Področje vinogradništva, vinarstva in sadjarstva na območju celjskega zavoda pokrivajo 
kmetijski svetovalci specialisti Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor.

Izpostave:
Celje, Laško, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Žalec, Mozirje, Slovenske Konjice, Velenje, 
Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem

V letu 2016 je bilo izjemno veliko našega dela 
posvečeno izvajanju PRP 2014-2020. Izvedli smo 
predstavitve objavljenih investicijskih javnih razpisov. 
Kmetom, ki so želeli pridobiti več informacij smo za-
gotovili kvalitetno svetovanje o pogojih in obveznostih 
investicijskih razpisov ter jim zagotovili vso potrebno 
podporo pri pridobivanju zahtevane dokumentacije za 
pripravo vlog. Veliko časa smo posvetili tudi svetovanju 
in predstavitvi pogojev ter obveznosti za ukrep Zagon 
dejavnosti  za mlade kmete.
Mladim kmetom in drugim kmetom, ki se ukvarjajo 
z različnimi oblikami predelave kmetijskih pridelkov, 
smo pomagali pri pridobivanju dodatnega znanja in na-
cionalnih poklicnih kvalifikacij.
Za kmete smo pripravili različna aktualna strokovna  

predavanja in predstavitve, prikaze, delavnice pove-
zane z aktualnimi temami. Naše delo na posameznih 
strokovnih področjih je podrobneje opisano na skupnih 
straneh  poročila JSKS.
Posebno pozornost smo posvetili ekološkemu kme-
tovanju in pridelavi zelenjave, kjer smo poleg preda-
vanj in prikazov izvedli veliko ogledov primerov dobrih 
praks na območjih našega in sosednjih zavodov. Na 
področju živinoreje smo okrepili delo z krožki kmetov, 
ki se ukvarjajo z prirejo mleka. 
Posebno pozornost smo posvetili usklajevanju z 
MKGP za področje uredbe o dopolnilnih dejavnostih na 
kmetijah, kjer smo pripravljali strokovne argumentacije 
in povzeli težave kmetov v zvezi z novimi zahtevami. 
Veliko svetovanja v obliki izobraževanj, osebnega sve-

PReDstavitev oDDelkov Za 
kmetiJsko svetovanJe, ki 
DeluJeJo v okviRu kmetiJsko 
goZDaRskih ZavoDov
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tovanja, pisnih obvestil, smo opravili na področju prila-
gajanja kmetij novi uredbi o dopolnilnih dejavnostih na 
kmetijah ter  novim predpisom s finančnega področja. 
Vse kmetije z dopolnilnimi dejavnostmi so namreč 
morale dovoljenje za opravljanje dejavnosti uskladiti z 
novo uredbo, finančno poslovanje pa prilagoditi novi 
zakonodaji. 
Organizirali smo zbiranje prijav in izdelkov za ocen-
jevanje na državni razstavi Dobrote slovenskih kmetij, 
sodelovali v komisijah za ocenjevanje izdelkov, poskr-
beli za postavitev regijske razstave ter za izvedbo vseh 
ostalih spremljajočih aktivnosti prireditve, za katere 
smo bili to leto odgovorni kot osrednja regija razstave. 
Koordinirali in izvajali smo aktivnosti za promocijo 
turističnih kmetij tako v Sloveniji kot v tujini ter skr-
beli za strokovno podporo  Združenju turističnih kmetij 
Slovenije.
Vodili smo regionalno skupino za namakanje Spodn-
ja Savinjska dolina, ki je imela pet srečanj. Glavnina 
našega dela je temeljila na seznanjanju lokalnih skup-
nosti na območju o problematiki namakanja. Kot re-
zultat naših prizadevanj so občine Spodnje Savinjske 
doline ustanovile projektno skupino za upravljanje z vo-
dami Spodnje Savinjske doline. Veliko dela smo pos-

vetili tudi zakonodaji in pripravili pripombe na osnutke 
ZKZ in NUV ter tvorno sodelovali pri načrtu razvoja 
namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu v 
Sloveniji do leta 2020. Več let naših prizadevanj je rodi-
lo sadove, saj je prišlo do realizacije prenosa lastništva 
velikih namakalnih sistemov z občin na namakalna 
društva v Spodnji Savinjski dolini. To bo omogočilo 
kandidiranje za posodobitev namakalnih sistemov v 
okviru PRP 2014-2020. 
 Svetovalka za področje predelave mesa na kmet-
iji je kmetom iz vse Slovenije svetovala v zvezi s 
tehnološkimi rešitvami pri urejanju prostorov za pre-
delavo živil, izvedla delavnice senzoričnega ocen-
jevanja izdelkov s poudarkom na izboljšanju kakovosti, 
sodelovala pri pripravi strokovnih podlag za: izjemo pri 
označevanju hranilne vrednosti za izdelke predelane v 
okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji  ter  zakonske 
spremembe  Uredbe o pitni vodi,  svetovala pri odpravi 
neskladij v obratih, ugotovljenih na osnovi nadzora vet-
erinarskih inšpektorjev in izdelavi lastnega notranjega 
nadzora v postopku predelave živil, ki temelji na načelih 
HACCP, izvajala izobraževanja s področja higiene živil in 
zagotavljanja varnosti živil ter nudila strokovno pomoč 
članom Združenja predelovalcev mesa na kmetijah.

Vodja oddelka
Vesna Čuček  03 420 55 511 vesna.cucek@ce.kgzs.si

Specialisti
Marjana Avberšek agrarna ekonomika 03 490 75 89 marjana.avbersek@ce.kgzs.si
Darja Jeriček razvoj podeželja 02 824 69 23 darja.jeriček@ce.kgzs.si
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 pravno svetovanje 03 490 75 88 polona.starc@ce.kgzs.si
Renata Kosi turizem na podeželju 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

Izpostava Dravograd
Franc Preglau vodja izpostave 02 871 06 80 franc.preglau@ce.kgzs.si
Bernarda Javornik svetovalka za kmečko družino in DDK 02 871 06 82 bernarda.javornik@ce.kgzs.si
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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
Konrad Dihpol terenski kmetijski svetovalec 02 824 69 20 konrad.dihpol@ce.kgzs.si

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

Izpostava Slovenske Konjice
Alenka Sekirnik vodja izpostave 03 759 18 50 alenka.sekirnik@ce.kgzs.si
Andreja Marguč Kavc svetovalka za kmečko družino in DDK 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

Izpostava Šmarje pri Jelšah
Marija Gradišek vodja izpostave 03 818 30 42 marija.gradisek@ce.kgzs.si
Hijacinta Šumer terenska kmetijska svetovalka 03 818 30 32 hijacinta.sumer@ce.kgzs.si
Marija Kos terenska kmetijska svetovalka 03 818 30 41 marija.kos@ce.kgzs.si
Marjeta Orlčnik svetovalka za kmečko družino in DDK 03 818 30 31 marjeta.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

Izpostava Velenje
Lidija Diklič vodja izpostave 03 898 82 70 lidija.diklic@ce.kgzs.si
Simon Gajšek terenski kmetijski svetovalec 03 898 82 72 simon.gajsek@ce.kgzs.si

Izpostava Žalec
Marko Tevž vodja izpostave 03 710 17 80 marko.tevz@ce.kgzs.si
Andreja Žolnir svetovalka za kmečko družino in DDK 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
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Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Kranj
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE
Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj
Tel.: 04/280-46-00, Fax: 04/280-46-12
E-mail: zavod@kr.kgzs.si
Spletna stran: www.kgz-kranj.si

Število kmetij: 4.541

Kmetijska zemljišča v
uporabi (ha): 33.647

Vodja oddelka: Tomaž Cör

Terenski kmetijski
svetovalci: 14

Svetovalci za kmečko
družino in dopolnilne

dejavnosti:
2

Kmetijski svetovalci
specialisti: 5

Področja dela kmetijskih
svetovalcev specialistov:

poljedelstvo-travništvo-zelenjadarstvo, živinoreja, ekonomika, razvoj podeželja, 
ribogojstvo (pokriva področje celotne Slovenije)

Izpostave: Kranj, Radovljica, Škofja Loka.

Ribogojstvo oziroma gojenje rib je le ena izmed vej gospo-
darske panoge, ki jo imenujemo akvakultura ali gojenje vo-
dnih organizmov. Poleg ribogojstva med akvakulturo šteje-
mo tudi gojenje mehkužcev, rakov, vodnih rastlin ter alg. 
Slovensko akvakulturo predstavljajo hladnovodno in to-
plovodno sladkovodno ribogojstvo ter marikultura, oziro-
ma gojenje morskih organizmov v morju. Naravne danosti 
v Sloveniji omogočajo te tri tipe ribogojstva v omejenem 
obsegu. Primerni vodotoki za gojenje salmonidov so raz-
porejeni po celi državi, gojenje ciprinidnih vrst pa je bolj 
omejeno na območja Prekmurja, Štajerske, Dolenjske in 
Notranjske. Gojenje morskih organizmov se izvaja v zali-
vu Sv. Jerneja pri Debelem rtiču, v Strunjanskem zalivu in 
Piranskem zalivu.
Po podatkih iz Registra objektov akvakulture in komercialnih 
ribnikov, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano (MKGP) imamo v Sloveniji trenutno 346 objektov 
akvakulture in komercialnih ribnikov, od tega je 27 morskih 
objektov akvakulture, ostalo so sladkovodni. Podatki zaje-
majo tako ribogojce, ki gojijo ribe zgolj za lastne potrebe 
ali se ukvarjajo z ribogojstvom kot osnovno ali dopolnilno 
gospodarsko dejavnostjo, kot tudi ribiške družine, ki imajo 
plemenske jate rib in gojijo ribe za vlaganje v odprte vode. 
Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj deluje specialist 
za ribogojstvo, ki pri svojem delovanju pokriva območje 
celotne Slovenije. Njegovo svetovanje obsega vse faze od 
ideje o ribogojstvu do registracije obratov bodisi zgolj za 
rejo rib, ali pa za predelavo rib v izdelke. Začne se seveda z 
ugotavljanjem, ali je nek vodni vir primeren za vzrejo rib, s 
tem da se oceni pretok, temperaturna nihanja in kvaliteto 
vode. Če so vodne razmere ugodne, je potrebno pridobiti 

t. i. vodno dovoljenje. Po odločitvi za ribogojstvo naš spe-
cialist svetuje v zvezi s postavitvijo ribogojskega obrata in 
sicer glede tehničnih in tehnoloških zahtev postavitve, saj 
je potrebno za obrat pridobiti gradbeno dovoljenje. Nato 
svetuje glede vselitve rib, prehrane, dovajanja kisika, oblike 
bazenov, vzreje mladic in spremljanja kvalitete vode. Ker 
morajo ribogojci vsako leto poročati o obsegu proizvodnje, 
je svetovanju v zvezi s tem namenjen tudi del njegovih ak-
tivnosti. V zadnjem času se je močno razmahnila predelava 
rib. Slovenski ribogojci izdelujejo različne vrste izdelkov in 
prvi izdelki so že sodelovali na ocenjevanju v Avstriji. Naš 
specialist pokriva tudi to področje in svetuje v zvezi s teh-
nološkimi in higienskimi zahtevami predelave. 
Zelo pomemben del aktivno specialista je usmerjen tudi v 
pripravo zakonskih podlag na področju akvakulture, saj je 
vključen v več delovnih skupin, ki jih sklicuje Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na tak način lahko pri-
speva k ustrezni zakonodaji s tega področja, v kateri so bolje 
upoštevane značilnosti in posebnosti slovenskih ribogojcev
V Sloveniji je dejavnost ribogojstva usmerjena v pokri-
vanje potreb lokalnega povpraševanja. Glavne vrste rib, 
ki se vzrejajo za prodajo, so šarenka, potočna postrv in 
potočna zlatovčica, na področju toplovodnega ribogojstva 
pa predvsem krap. Poraba rib na prebivalca je ocenjena 
od 6 do 8 kg letno, kar je precej pod povprečjem držav 
članic EU. Na tem področju ima slovensko ribogojstvo 
svojo priložnost. Z ustrezno promocijo in zaščito porekla 
slovenskih rib bodo ribogojci svoje kvalitetne pridelke laž-
je plasirali na trg, povečalo se bo povpraševanje po do-
mači ribi, s tem pa tudi ekonomski položaj slovenskega 
ribogojstva.
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vodja oddelka
tomaž Cör  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
lidija Šnut razvoj podeželja 04 280 46 16 lidija.snut@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

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

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 28 erika.boltar@kr.kgzs
tilka klinar terenska kmetijska svetovalka 04 586 92 50 tilka.klinar@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
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Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE LJUBLJANA
Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/513 07 00, Fax: 01/513 07 41
E-mail: tajnistvo@lj.kgzs.si
Spletna stran: www.lj.kgzs.si

Število kmetij: 10.196

Kmetijska zemljišča v
uporabi (ha): 157.015

Vodja oddelka: Tomaž Močnik

Terenski kmetijski
svetovalci: 30

Svetovalci za kmečko
družino in dopolnilne

dejavnosti:
7

Kmetijski svetovalci
specialisti: 8

Področja dela kmetijskih
svetovalcev specialistov:

poljedelstvo, zelenjadarstvo, agrarna ekonomika, živinoreja, sadjarstvo, kmetijske 
gradnje, travništvo-pašništvo, razvoj podeželja, kmetijska tehnika (pokriva področje 
celotne Slovenije)

Izpostave:
Cerknica, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Kočevje, Litija, Ljubljana Moste, Medvode, 
Ljubljana Vič, Logatec, Ribnica, Vrhnika, Zagorje.

Delovanje Kmetijske svetovalne službe KGZS – Zavo-
da Ljubljana je bilo v letu 2016 usmerjeno v izboljša-
nje  učinkovitosti pridelave in predelave kmetijskih pri-
delkov s poudarkom na  trajnostnem  kmetovanje ob 
hkratnem varovanju naravne  in prilagajanju podnebnih 
sprememb, trajnostno rabo naravnih virov in sonaravno  
poseganje v prostor.
Na kmetijska gospodarstva smo uvajali kulture, ki so nek-
daj že bile na naših poljih – prezrte ali alternativne poljščine, 
ki se jih uvršča v kolobar.  Spodbuja se setev pire, prosa, 
lana, sončnice,  buče – lahko kot poljščina in vrtnina.
Z načrtnim delom je kmetijska svetovalna služba usmer-
jala kmetije v uporabo tako organskih kot mineralnih gno-
jil na osnovi predhodne analize tal in gnojilnega načrta, ki 
so ga izdelali svetovalci,  prav tako pa je bila tudi uporaba 
fitofarmacevtskih sredstev na osnovi prognoze strokov-
nih služb o pojavu posameznih škodljivcev in bolezni.
V vrtnarstvu je bil v lanskem letu  poudarek na vzgoji 
zelenjadnic v zavarovanih prostorih, konzervirajoči ob-
delavi tal, uporabi zastirk in bolj zgodnjemu sajenju kul-
tur (v poletnem času niso v polni rasti in lažje prenesejo 
poletno sušo) ter sajenju na sušo odpornejših sort – 
sladki krompir (batata). Priporočali smo tudi namakanje, 
predvsem kapljično, ki je bolj varčno in ekonomično. 
Namakanje se je priporočalo tudi v sadjarstvu. Kmetije, 
ki so se za to odločile, so bile deležne individualnega 
proučevanja  rešitev in svetovanja. Kot dodatni dohodek 
na kmetiji, smo v lanskem letu priporočali tudi pridelavo 

lupinarjev na manjših površinah.
Z individualnim delom v manjših skupinah kmetov (6 
– 10 oseb), smo spremljali vse dogodke na kmetiji, ki 
vplivajo na ekonomičnost črede in sicer s spletnim pro-
gramom za sestavljanje obrokov in vodenje krmljenja 
krav molznic. Na osnovi kemičnih in senzoričnih  analiz 
krme, smo za posamezno kmetijo sestavili najprimer-
nejši obrok za krave molznice.
Z različnimi predavanji, praktičnimi prikazi – dosejavanje, 
ocenami krme…, smo kmetije  usmerjali  v spremembo 
setvene strukture krme, ki se že premika v pozitivno 
smer. 
Seje se vse več lucerne in ostalih metuljnic, ljuljke, kr-
mnih dosevkov… cca 6000 ha, s katerimi se spreminja 
obrok v prehrani živali in  tudi kolobar na njivah.
Na osnovi različnih animacijskih dejavnosti  kmetijske 
svetovalne službe na terenu, se je v lanskem letu 19 
kmetij, ki obdelujejo 164 ha obdelovalnih zemljišč  od-
ločilo vstopiti v ekološko kmetijstvo. Zaradi boljšega do-
hodkovnega položaja, predvsem manjših kmetij, smo 
usmerjali kmetije v nadgradnjo že obstoječih dopolnil-
nih dejavnosti in registracijo novih v povezavi z  novo 
Uredbo o dopolnilnih dejavnostih, njene spremembe 
in dopolnitve ter jim razložili pomen uskladitve njihove 
dopolnilne dejavnosti z novo zakonodajo. Kljub stalnim 
spreminjanjem in dopolnjevanjem predpisov, pa na ob-
močju  Zavoda nismo zaznali upada registracij dopolnil-
nih dejavnosti na kmetijah. V regiji je tako bilo v lan-
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skem letu 107 različnih dopolnilnih dejavnosti na 716 –tih 
kmetijah, ki so imele dovoljenje za opravljanje dejavnosti. 
V porastu je mlinarstvo in proizvodnja olja, turističnih, iz-
letniških in stacionarnih kmetij  je  94.  
Za vse usmeritve in dejavnosti,  ki jih izvajajo kmetije 
na svojem kmetijskem gospodarstvu,  pa  je ključnega  
pomena primerna ekonomičnost proizvodnje.  Izobraže-
vanje kmetij  je bilo usmerjeno v usposabljanje nosilcev 
kmetij, da prepoznajo pomembnost aktivnega obvladova-
nja stroškov proizvodnje in s tem posledično doseganja 
primernejšega dohodkovnega položaja kmetije.
Tudi v letu 2016 smo veliko pozornost posvečali varnosti 
in zdravju pri delu in nadaljevali z dolgoročnimi aktivno-
sti za izboljšanje stanja, predvsem za zmanjšanje števi-
la smrtnih žrtev in približevanja »viziji 0« (nič mrtvih pri 
delu v kmetijstvu in gozdarstvu).  Večina aktivnosti se je 
odvijala  v sklopu projekta Varbiom kjer smo sodelovali 
kot partner (Varnost in zdravje pri pripravi lesnih goriv), ki 
ga je sofinanciral Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije. 
Kot najbolj problematično se že naprej kaže delo v gozdu 
kjer se je število mrtvih v zadnjih letih povečevalo. V letu 

2013 smo imeli  15 mrtvih pri delu v gozdu in leta 2015  
17 mrtvih. Naravne nesreče - žled in lubadar so tudi eden 
izmed razlogov povečanega dela v gozdu in posledično 
naraščanja delovnih nezgod z smrtnim izidom.   Število 
mrtvih v delovnih nezgodah s traktorjem pa se je v obdo-
bju 2013- 2015 zmanjšalo z 12 na 3.
Izboljšanje ekonomske učinkovitosti kmetij na območju 
Zavoda Ljubljana je ena izmed stalnih prioritet. Kmetom 
smo nudili pomoč pri vodenju računovodstva oz. evidenc 
za davčne namene, sodelovali pa smo tudi pri pripravi 
ustreznih poročil. Skrbeli smo za kakovost podatkov  in 
poročil kmetij, ki so vključene v reprezentativni vzorec 
FaDN knjigovodstva  in tudi za »obveznike« v FaDN 
knjigovodstvu.  Pripravili smo delavnice z ekonomskimi 
vsebinami na področju zelenjadarstva, sadjarstva in živi-
noreje.  Prav tako smo kmetom osebno svetovali s po-
dročja ekonomike pridelave.  V zvezi z novimi predpisi na 
davčnem področju je bilo izvedeno bistveno več osebnih 
svetovanj na področju opravljanja različnih storitev in za-
računavanja le teh.

Vodja oddelka
Tomaž Močnik  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 scepialistka za živinorejo 01 513 07 26 jasmina.slatnar@lj.kgzs.si
Marjan Dolenšek specialist za kmetijsko tehniko 01 583 23 22 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

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 40 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

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 18 45 petra.burja@lj.kgzs.si
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Izpostava Grosuplje
Ana Pavčič terenska kmetijska svetovalka 01 787 25 94 ana.pavcic@lj.kgzs.si
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 01 786 71 50 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 01 831 75 33 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 14 slavko.bokal@lj.kgzs.si

Sonja Zidar - Urbanija
terenska kmetijska svetovalka in 
KD in DDK 01 899 50 13 sonja.zurbanija@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 01/5130 732 mateja.poljanc@lj.kgzs.si
Špela Drnovšek terenska kmetijska svetovalka 01 51 30 716 spela.drnovsek@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
Karmen Skalič 
Holešek terenska kmetijska svetovalka 03 563 43 80

karmen.skalic-holesek@
lj.kgzs.si

Teja Rozina terenska kmetijska svetovalka 03 567 93 90 teja.rozina@lj.kgzs.si

Izpostava Vrhnika
Franc Palčič terenski kmetijski svetovalec 01 750 20 09 franc.palcic@lj.kgzs.si
Janez Drašler terenski kmetijski svetovalec 01 750 20 08 janez.drasler@lj.kgzs.si
Ana Pečjak terenska kmetijska svetovalka 01 750 20 09 ana.pecjak@lj.kgzs.si
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Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE MARIBOR
Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
Tel.: 02/228-49-00, Fax: 02/251-94-82
E-mail: info@kmetijski-zavod.si
Spletna stran: www.kmetijski-zavod.si

Število kmetij: 3.600

Kmetijska zemljišča v
uporabi (ha): 18.991

Vodja oddelka: Simona Hauptman

Terenski kmetijski
svetovalci: 6

Svetovalci za kmečko
družino in dopolnilne

dejavnosti:
2

Kmetijski svetovalci
specialisti: 10

Področja dela kmetijskih
svetovalcev specialistov:

sadjarstvo, vinogradništvo, razvoj podeželja, vinarstvo-predelava sadjevca (pokriva 
področje celotne Slovenije), poljedelstvo, zelenjadarstvo-okrasne rastline, ekološko 
kmetijstvo, varstvo rastlin, agrarna ekonomika, travništvo, kmetijska mehanizacija, 
kmetijske gradnje.
Svetovalci specialisti delujejo tudi na območju  KGZS Ptuj na področjih vinogradništva, 
vinarstva, sadjarstva,  poljedelstva, zelenjadarstva-okrasne rastline, ekološkega 
kmetovanja in varstva rastlin, medtem ko na območju KGZS Zavoda Celje deluje na 
področjih sadjarstva, vinogradništva in vinarstva.Področje živinoreje pokrivajo kmetijski 
svetovalci- specialisti KGZS - Zavoda Ptuj.
Specialistka za pridelavo sadjevca pokriva območje celotne Slovenije.

Izpostave: Maribor

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je strokovna 
inštitucija s 122 letno tradicijo in je ena ključnih 
izobraževalnih inštitucij pri prenosu strokovnega 
znanja in implementacije kmetijske politike PRP 
2014-2020, za potrebe kmeta  v Podravju in širše.
V okviru organiziranosti Javne službe kmetijskega 
svetovanja, kmetijska svetovalna služba pri KGZS 
Zavodu Maribor predstavlja specifiko, saj imamo 
zaposlenih več specialistov kot terenskih kmeti-
jskih svetovalcev.
Tako zaposlujemo 11 specialistov, 6 terenskih 
svetovalcev in 2 svetovalki za dopolnilno de-
javnost. Letni plan dela v okviru javnega programa 
vsako leto izstopa prav na področju tehnološkega 
svetovanja.  Specialisti strokovno pokrivamo vsa 
področja rastlinske pridelave, in sicer poljedelstvo, 
zelenjadarstvo in okrasne rastline, ekološko kme-
tovanje, varstvo rastlin, vinogradništvo, vinarstvo, 
sadjarstvo, kmetijske gradnje in travništvo ter de-
lujemo tudi na območju treh zavodov: KGZS Zavo-
da Ptuj, KGZS Zavoda Celje in KGZS Zavoda Mur-
ska Sobota. Specialistka za sadjevec pa svetuje, 
informira in izobražuje na območju celotne Slov-

enije.
Dolgoletni prenos strokovnega znanja (oseb-
nega svetovanja, izvedba izobraževanj, delavnic, 
tečajev, organizacija večdnevnih strokovnih 
študijskih izobraževanj v Sloveniji in tujini), v zadn-
jih letih nadgrajujemo z novimi oblikami in pristopi, 
kot so panožni krožki in različne oblike svetovanja 
preko spleta  (faceboook in elektronska pošta). Cilj 
je dvig konkurenčnosti kmetij, več lokalno pride-
lane hrane in strokovna pomoč pri krepitvi tržnih 
pridelovalcev, ki pridelujejo po načelih okolju pri-
jaznih tehnologijah.
Klimatske spremembe, vedno bolj ekstremni 
pogoji za kmetovanje (pozeba, toča, suša..), še 
posebej na vodovarstvenih območjih in strokovno 
delo za doseganje dviga samooskrbe in povečanja 
ekološko pridelane hrane, ima za posledico, da smo 
eni prvih začeli z delavnicami in panožnimi krožki 
na terenu, kar se je izkazalo kot najprimernejših 
oblika prenosa in izmenjave izkušenj med uporab-
niki. 
Primer pravih strokovnih prijemov prenosa znan-
ja so strokovni posveti, ki jih organiziramo vsako 
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leto. Najpomembnejši so tradicionalni tro-dnev-
ni strokovni posveti z mednarodno udeležbo – 
»Lombergarjevi dnevi« ki jih organiziramo vsako 
leto decembra in privabijo vinogradnike, sadjarje, 
poljedelce, vrtnarje, kmetijske svetovalce iz dru-
gih zavodov ter tehnologe iz cele Slovenije, kar je 
potrditev našega strokovnega dela.
Na področju vinogradništva in vinarstva vsako leto 
organiziramo dvo-dnevni Vinogradniško vinarski 
posvet z imenom »Prerez vinskega letnika vino-
rodne dežele Podravje«. Strokovno sodelovanje 
s številnimi vinogradniškimi društvi,  zasebnimi 
vinarji in kletmi, izvedba predavanj, delavnic, or-
ganizacija ogledov dobrih praks v sosednji avstr-
iji, sodelovanje pri promocijskih aktivnostih, krepi 
naše zaupanje in poslovni odnos. 
Na področju svetovanja pri kmetijskih gradnjah 
nudimo strokovno pomoč in izdelavo tehnoloških 
načrtov, saj imamo v širšem okolju za pokazati kar 
nekaj - novih reprezentativnih investicij. 
Terenska svetovalna služba kot organizator 

izobraževalnih vsebin in pomoč kmetijam pri iz-
vajanju kmetijske politike, nudi kmetijam celoten 
strokovni servis in podporo. 
Večji domet strokovnih vsebin, predvsem mladih 
na podeželju, dosegamo preko objav na spletni 
strani zavoda, objavah na FB, strokovnimi prispe-
vki pri nacionalnih, lokalnih medijih in z izvedbo 
strokovnih posvetov.

Poleg strokovnih nalog, katerih naročnik je MKGP, 
izvajamo številne tržne naloge (projektne naloge, 
investicijske vloge, vodenje knjigovodstva, izde-
lava gnojilnih načrtov), preko katerih skrbimo za 
razvoj podeželja ob upoštevanju visokih okoljskih 
standardov.
Namen našega dela je strokovna pomoč kme-
tom, nudenje aktualnih in predvsem kvalitetnih 
storitev, ki jim omogočajo konkurenčnejši nastop 
na domačih in mednarodnih trgih. Naše največje 
zagotovilo za naše nadaljnje uspešno delo in raz-
voj, je zadovoljen uporabnik naših storitev. 

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 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 19 draga.zadravec@kmetijski-zavod.si
Marjeta Miklavc varstvo rastlin 02 228 49 19 marjeta.miklavc@kmetijski-zavod.si
Martina Gomzi ekološko kmetovanje 02 228 49 19 martina.gomzi@kmetijski-zavod.si 

Miša Pušenjak
zelenjadarstvo in okrasne 
rastline 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 in predelavo 
sadjevca 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
Breda Friškovec svetovalka za KD in DDK 02 228 49 46 breda.friskovec@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
Marija Kovačec svetovalka za KD in DDK 02 228 49 46 manca.kovacec@kmetijski-zavod.si
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Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE MURSKA SOBOTA
Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota
Tel: 00386 (0)2 539 14 10, Fax: 00386 (0)2 521 14 91
E-mail: kgzs.zavod.ms@gov.si
Spletna stran: www.kgzs-ms.si

Število kmetij: 11.780

Kmetijska zemljišča v
uporabi (ha): 56.622

Vodja oddelka: dr. Stanko Kapun

Terenski kmetijski
svetovalci: 24

Svetovalci za kmečko
družino in dopolnilne

dejavnosti:
5

Kmetijski svetovalci
specialisti: 11

Področja dela kmetijskih
svetovalcev specialistov:

poljedelstvo, vrtnarstvo, ekološko kmetijstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, govedoreja, 
prašičereja, travništvo, ekonomika, razvoj podeželja

Izpostave:
Gornja Radgona (pisarna v Gornji Radgoni), Lendava (pisarna v Lendavi in Beltincih), 
Ljutomer (pisarna v Križevcih pri Ljutomeru) in Murska Sobota (pisarne v Murski 
Soboti, Cankovi, Gornjih Petrovcih, Prosenjakovcih in Beltincih).

V okviru Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska 
Sobota deluje oddelek Javne kmetijske svetoval-
ne službe, ki deluje na območju Pomurja. Pomurje 
se nahaja v severovzhodnem delu Slovenije, ki po-
kriva štiri Upravne enote in sicer Mursko Soboto, 
Ljutomer, Gornjo Radgono in Lendavo.
Na oddelku JSKS je zaposlenih 38 svetovalk in 
svetovalcev ter 5 zaposlenih, ki delajo na področju 
knjigovodstva, FADN-a, DDV na kmetiji ter pripra-
ve bilanc za društva, ki delujejo na področju kme-
tijstva. Storitve nudimo v naslednjih pisarnah in 
sicer na Cankovi, Gornjih Petrovcih, Prosenjakov-
cih, Lendavi, Beltincih, Gornji Radgoni, Križevcih 
pri Ljutomeru in na sedežu KGZS ZAVOD MS v 
Murski Soboti.
Delo svetovalne službe poteka v okviru naslednjih 
strokovnih skupin:

Strokovno skupino za poljedelstvo,• 
Strokovno skupino za vrtnarstvo,• 
Strokovno skupino za vinogradništvo,• 
Strokovno skupino za sadjarstvo,• 
Strokovno skupino za VVO,• 
Strokovno skupino za podnebne spremembe,• 
Strokovna skupina za govedorejo,• 
Strokovna skupina za prašičerejo,• 
Strokovna skupina za drobnico,• 
Strokovna skupina za DD, (socialno podjetni-• 
štvo),
Strokovna skupina za agrarno ekonomiko, • 

Strokovna skupina za kmetijsko politiko, pove-• 
zovanje kmetov,
Strokovna skupina za ekološko kmetijstvo, • 

naloge strokovnih skupin:
Pripravijo analizo opravljenega dela do 31. 12. • 
tekočega leta,
Na osnovi analize pripravijo operativni program • 
dela za naslednje leto s kratkoročnimi in dolgo-
ročnimi kazalniki z izpostavitvijo prioritet dela,
Sodelujejo s KGZS in z MKO pri pripravi strate-• 
ških dokumentov (uredbe, pravilniki, zakoni), ki 
zajemajo področje dela strokovne skupine,
Strokovna skupina pripravlja mesečna, polletna • 
in letna poročila z uresničitvijo kazalnikov iz za-
stavljenega programa,

Za doseganje ciljev strokovna skupina izvaja:
Izobraževanja 1. 

- predavanja,
- delavnice,
- panožne krožke,
- izvaja poizkuse iz svojega področja dela in 

vodi in prezentira demonstracijske oglede 
poizkusov,

- pripravlja in izvaja strokovne ekskurzije,
Tehnološka svetovanja za vzpostavljanje kon-2. 
kurenčnosti panoge na kateri strokovno dela 
skupina (VVO, podnebne spremembe, tehno-
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logije pridelave),
Nudi pomoč kmetijam pri razpisih PRP 2014-3. 
2020
Nudi pomoč kmetijam pri knjigovodstvu na 4. 
kmetiji, FADN in uporablja rezultate v sveto-
valne namene,
Nudi pomoč pri ukrepih kmetijske politike 5. 

- subvencijska kampanja,
- svetovanje pri odpravljanju napak, dopolnitve, 

preveritve,

Nudi pomoč društvom, ki delujejo na področju 6. 
kmetijstva.

Strokovne skupine skrbijo za izvajanje nalog in 
tehnološki napredek kmetij. Sodelujejo s strokov-
no skupino za agrarno ekonomiko, kjer skupaj na 
osnovi kalkulativnih elementov predlagajo tudi kal-
kulacije pridelkov in načrtujejo usmeritve kmetij. 

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
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

Izpostava Gornja Radgona
Anton Slana vodja izpostave 02 568 10 76 anton.slana@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
Mirjana Lipaj terenska kmetijska svetovalka 02 562 17 00 mirjana.lipaj@gov.si
Uroš Fišinger terenski kmetijski svetovalec 02 565 10 55 uros.fisinger@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
Marija 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

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
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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 FADN knjigovodstvo 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
Ivan Bauer terenski kmetijski svetovalec 02 539 14 46 ivan.bauer@gov.si
Jože Sukič terenski kmetijski svetovalec 02 539 14 21 joze.sukic@gov.si
Jožica Kapun Maršik koordinatorka za KD in DDK 02 539 14 22 jozica.kapun-marsik@gov.si
Slavko Krpič terenski kmetijski svetovalec 02 540 13 51 krpic.slavko@siol.net
Štefan Bogdan terenski kmetijski svetovalec 02 544 90 52 pistibog@siol.net
Jernej Pečnik kmetijsko pravo 02 539 14 34 jernej.pecnik@gov.si
Andreja Horvat knjigovodstvo na kmetiji 02 539 14 33 andreja.h@gov.si
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Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE NOVA GORICA
Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica
Tel.: 05/335-12-00, Fax: 05/335-12-60
E-mail: joze.voncina@go.kgzs.si
Spletna stran: www.kmetijskizavod-ng.si

Število kmetij: 16.238

Kmetijska zemljišča v
uporabi (ha): 65.251

Vodja oddelka: Jože Vončina

Terenski kmetijski
svetovalci: 22

Svetovalci za kmečko
družino in dopolnilne

dejavnosti:
5

Kmetijski svetovalci
specialisti: 13

Področja dela kmetijskih
svetovalcev specialistov:

sadjarstvo, oljkarstvo, vinarstvo, vinogradništvo, živinoreja, zelenjadarstvo, ekonomika, 
poljedelstvo, pašništvo, razvoj podeželja, ribištvo, ekološko kmetovanje

Izpostave:
Ajdovščina, Dobrovo, Idrija, Ilirska Bistrica, Koper, Nova Gorica - Bilje, Postojna 
(dislocirana pisarna v Pivki), Sežana, Tolmin.

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica pokriva 
območje 24 občin zahodne Slovenije. Območje se 
razprostira od Julijskih Alp na severu do Jadran-
skega morja na jugu, na zahodu je meja z Italijo 
in vzhodu do Postojne. Pridelovalni pogoji so zelo 
raznoliki in posledično tudi pestrost kmetijskih kul-
tur in vrst domačih živali. Zastopane so skoraj vse 
kmetijske panoge.

Poleg travinja obsegata vinogradništvo in sad-
jarstvo z oljkarstvom največji delež obdelovalnih 
površin. Predvsem prenosu znanja s praktičnimi 
prikazi na terenu namenjamo zelo velik poudarek. 
S tem namenom izvajamo številna izobraževanja 
v obliki prikazov, katerih je vsaj tretjina vseh izve-
denih izobraževanj. Izobraževanja izvajamo na raz-
ličnih lokacijah na terenu in za kmetovalce čim bolj 
prilagojenih terminih.

Oddelke za kmetijsko svetovanje zelo tesno so-
deluje z Oddelkom za varstvo rastlin pri izobraže-
vanju in informiranju o okoljsko in tehnološko naj-
sprejemljivejšem načinu varstva rastlin z uporabo 
informacij opazovalno napovedovalne službe. Več 
kot 6.300 kmetovalcev ima opravljena izobraževa-
nja iz ravnanja s fitofarmacevtskimi sredstvi. 
Izvajanje PRP 2014-2020 se je povečalo število 
vključenih v KOPOP ukrepe na področju sadjarstva 
in vinogradništva. Vključenih je preko 1.300 kme-
tijskih gospodarstev. Ekoloških kmetij je okrog 
700. Večje povpraševanje po lokalnih pridelkih in 
izdelkih pozitivno vpliva na večji obseg pridelave 
in predelave in direktnega trženja. Pomembno se 
je povečalo število vlog za mlade prevzemnike, ki 
smo jim pomagali pri pripravi vlog in uresničevanju 
zastavljenih ciljev.  

Vodja oddelka
Jožko 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
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
Egon Volk živinoreja 05 335 12 07 egon.volk@go.kgzs.si
Irena Vrhovnik sadjarstvo in oljkarstvo 05 631 04 78 irena.vrhovnik@go.kgzs.si
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Jana Bolčič zelenjadarstvo 05 631 04 79 jana.bolcic@go.kgzs.si
Majda Brdnik vinogradništvo 05 731 28 51 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 Štrukekj vinogradništvo 05 335 12 10 mojca.mavric_strukelj@go.kgzs.si
Snežana Levstik ribištvo 05 640 01 62 sneza.levstik@go.kgzs.si
Tamara Rusjan vinarstvo 05 335 12 09 tamara.rusjan@go.kgzs.si
Vasja Juretič sadjarstvo in oljkarstvo 05 395 42 63 vasja.juretic@go.kgzs.si

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 vodja izpostave 05 377 22 54 maja.pizmoht@go.kgzs.si
Adam Raspor terenski kmetijski svetovalec 05 372 26 40 adam.raspor@go.kgzs.si
Evgen Petrič terenski kmetijski svetovalec 05 372 26 45 evgen.petric@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

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 05 731 28 51 tomaz.volcic@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 01 40 ema.zadel@go.kgzs.si
Zdenka Benčan 
Žnidarčič 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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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

Število kmetij: 13.306

Kmetijska zemljišča v
uporabi (ha): 76.093

Vodja oddelka: mag. andrej Kastelic

Terenski kmetijski
svetovalci: 26

Svetovalci za kmečko
družino in dopolnilne

dejavnosti:
5

Kmetijski svetovalci
specialisti: 9

Področja dela kmetijskih
svetovalcev specialistov:

živinoreja, poljedelstvo, vrtnarstvo, zelenjadarstvo, vinogradništvo in vinarstvo, 
sadjarstvo, kmetijska mehanizacija, razvoj podeželja in ekonomika

Izpostave: Brežice, Črnomelj-Metlika, Krško, Novo mesto, Sevnica, Trebnje

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto je v letu 
2016 posvečal veliko pozornosti panogam rastlin-
stva in živinoreje vključujoč razvojne in ekonom-
ske učinke posamezne proizvodne dejavnosti 
znotraj kmetijstva. V začetku leta so specialisti 
pripravili seznam prioritet znotraj svojega strokov-
nega področja s poudarkom na nalogah, ki jih je 
kot prioritetne določilo ministrstvo in jih izvajali v 
sodelovanju s terenskimi kmetijskimi svetovalci. 
Končni cilj je dolgoročno uspešen kmet.
Kmetije v regiji so majhne v primerjavi z evrop-
skimi kmetijami. Le nekaj kmetij je dovolj velikih, 
da lahko konkurira v proizvodni ceni velikim evrop-
skim kmetijam oziroma evropskim kmetijskim 
gospodarstvom. Za preživetje naših kmetij je zato 
nujna učinkovita raba potrebnega repromateriala 
in višanje cene proizvedenih dobrin – ustvarjanje 
dodane vrednosti. Tako sta bili osnovni usmeri-
tvi kmetijskega svetovanja nižanje proizvodnih 
stroškov, povečevanje prihodkov ob zmerni rasti 
proizvodnih stroškov in svetovanje v proizvodno 
usmeritev z večjo dodano vrednostjo oziroma ve-
čjim prihodkom na enoto površine.
V letu 2016 smo izvajali izračunavanje krmnih obro-
kov v govedoreji, predstavili tehnologije konzervira-
joče obdelave tal pri setvi strnih žit, vpeljevali setve 
metuljnic, povečevali zainteresiranost kmetov za 
gnojenje in dognojevanje na podlagi analize tal ter 
rastlinskih testov za dognojevanje z dušikom, sve-

tovali racionalno rabo FFS. Izvajali smo prikaze ugo-
tavljanja kakovosti travinja in pravilnosti delovanja 
naprav za nanos FFS in predlagali sanacije, izvajali 
prikaze postavljanja ograj za pašo govedi in drobni-
ce, rezi v sadjarstvu in vinogradništvu… V govedo-
reji smo vpeljevali testiranje ketonskih telesc v krvi 
visoko proizvodnih krav molznic, osemenjevanje s 
seksiranim semenom in načrtovanje parjenja. Izve-
dli smo dan tehnike na kmetiji Škrjanec – vseslo-
vensko prireditev s prikazom kmetijske tehnike v 
delovanju na gričevnato hribovitem travinju vključu-
joč dosuševanje mrve. Za širitev rabe vodnih virov 
smo izvajali močno promocijo namakanja. Za dvig 
dodane vrednosti smo motivirali gojenje manj za-
stopanih sadnih, poljedelskih in zelenjadnih rastlin, 
ki dosegajo na trgu visoko ceno, slovenska pridela-
va pa poteka zgolj v omejenem obsegu, ter prede-
lavo in neposredno prodajo. 
Poslovanje kmetij je bilo v letu 2016 v splošnem 
slabo. Naravne danosti in tržne zakonitosti so ogro-
zile marsikatero kmetijo. Posamezne kmetije so 
utrpele upad pridelave, druge pa padec odkupnih 
cen in nerentabilnost panoge. Zaradi več razpisov, 
bo pridelava na poameznih kmetijah v prihodnje 
racionalnejša. Pri pregledu rezultatov ugotavlja-
mo, da so kmetje, ki so se pogosteje obračali na 
KGZS - Zavod Novo mesto, imeli boljše rezultate 
od kmetov, ki so redkeje koristili storitve kmetij-
skega svetovanja. 
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Vodja oddelka

Andrej Kastelic
vodja oddelka za kmetijsko 
svetovanje in živinorejo 07 373 05 95 andrej.kastelic@kgzs-zavodnm.si

Specialisti
Andreja Brence sadjarstvo 07 373 05 75 andreja.brence@kgzs-zavodnm.si
Anja Mežan živinoreja 07 373 05 85 anja.mezan@kgzs-zavodnm.si
Damijan Vrtin agrarna ekonomika 07 373 05 78 damijan.vrtin@kgzs-zavodnm.si
Ivanka Badovinac vinarstvo 07 373 05 77 ivanka.badovinac@ kgzs-zavodnm.si
Martin Mavsar kmetijska mehanizacija 07 373 05 87 martin.mavsar@kgzs-zavodnm.sii
Mateja Strgulec poljedelstvo 07 373 05 76 mateja.strgulec@kgzs-zavodnm.si
Natalija Pelko zelenjadarstvo 07 373 05 89 npelko@kgzs-zavodnm.si
Stanislav Bevc živinoreja 07 373 05 81 stane.bevc@kgzs-zavodnm.si
Zdenka Kramar razvoj podeželja 07 373 05 74 zdenka.kramar@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 agolob@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
Vinko Brkovič terenski kmetijski svetovalec 07 496 11 65 vinko.brkovic@kgzs-zavodnm.si

Izpostava Črnomelj - Metlika
Bernarda Stariha vodja izpostave 07 305 62 10 bernarda.stariha@kgzs-zavodnm.si
Ana Bahor terenska kmetijska svetovalka 07 305 62 10 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 07 363 60 60 darinka.slanc@kgzs-zavodnm.si
Margareta Vardijan terenska kmetijska svetovalka 07 305 62 10 meta.vardijan@kgzs-zavodnm.si
Tatjana Kmetič-Škof terenska kmetijska svetovalka 07 363 60 60 tatjana.kmetic.skof@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.kunej@kgzs-zavodnm.si
Branka Radej-Koren terenska kmetijska svetovalka 07 490 22 10 branka.radej.koren@kgzs-zavodnm.si
Helena Gramc terenska kmetijska svetovalka 07 490 22 10 helena.gramc@kgzs-zavodnm.si
Matjaž Vojtkovszky terenski kmetijski svetovalec 07 490 22 10 mvojtkovzsky@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 jozica.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 mhrovat@kgzs-zavodnm.si
Terezija Lavrič svetovalka za KD in DDK 07 373 05 96 cvetka.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 slavica.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 zupancic.tone@kgzs-zavodnm.si
Polonca Seničar terenska kmetijska svetovalka 07 346 06 73 polona.senicar@kgzs-zavodnm.si
Vinko Merzel terenski kmetijski svetovalec 07 346 06 70 vinko.merzel@kgzs-zavodnm.si
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Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE PTUJ
Ormoška 28, 2250 Ptuj
Tel.: 02/749-36-10, Fax: 02/749-36-20
E- mail: tajnistvo@kgz-ptuj.si
Spletna stran: www.kgz-ptuj.si

Število kmetij: 11.859

Kmetijska zemljišča v
uporabi (ha): 67.508

Vodja oddelka: Peter Pribožič

Terenski kmetijski
svetovalci: 26

Svetovalci za kmečko
družino in dopolnilne

dejavnosti:
4

Kmetijski svetovalci
specialisti: 8

Področja dela kmetijskih
svetovalcev specialistov:

ekonomika, prašičereja, govedoreja-drobnica, higiena mleka - sirarstvo, razvoj podeželja, 
prehrana živali, namakanje (pokriva področje celotne Slovenije)
Področje vinogradništva, vinarstva, sadjarstva, poljedelstva, zelenjadstva, ekološkega 
kmetovanja in varstva rastlin pokrivajo kmetijski svetovalci specialisti Kmetijsko 
gozdarskega zavoda Maribor.

Izpostave: Lenart, Ormož, Ptuj, Radlje ob Dravi, Slovenska Bistrica.

Kmetijska svetovalna služba je izvajala strokovno 
delo na območju petih Upravnih enot Lenart, Or-
mož, Ptuj, Slovenska Bistrica in Radlje ob Dravi 
oziroma 34 lokalnih skupnosti. Splošni terenski 
svetovalci so kmetijam in kmetijskim gospodar-
stvom nudili strokovno delo na petih izpostavah, 
ki se dopolnjuje s specialistično kmetijsko sveto-
valno službo za področja govedoreje, prašičereje, 
ekonomike kmetijstva, razvoja podeželja, prede-
lave mleka, namakanja v kmetijstvu in dopolnil-
nih dejavnosti. Specialistična služba kmetijskega 
svetovanja je svoje delo opravljala na območju 
Podravja, kjer se dopolnjuje s specialisti rastlinske 
proizvodnje iz zavoda Maribor. Kmetije našega ob-
močja dosegajo ob upoštevanju tehnologije zelo 
dobre proizvodne rezultate znotraj kmetijskih pa-
nog. 
Pri svetovalnem delu dajemo velik poudarek nad-
gradnje pridelave s predelavo pridelkov v konč-
ne produkte in trženje tipičnih domačih izdelkov. 
Specialistično svetovanje iz predelave mleka na 
kmetijah je za naš zavod naloga, ki jo izvajamo na 
območju cele Slovenije. Podporno okolje za pre-
delavo in trženje razvijamo v okviru  vsakoletnega 
ocenjevanje izdelkov in organizacijo državne raz-
stave Dobrot slovenskih kmetij. Ob dobrem sode-

lovanju Zborničnega urada in Območnih kmetijsko 
gozdarskih zavodov smo skupaj z MKGP izvedli v 
letu 2016 že 27. državno razstavo Dobrot sloven-
skih kmetij, kjer je bilo v ocenjevanju v 14 skupi-
nah  kar 1304 izdelkov slovenskih kmetij.   
Ravninski del Podravja je poznan po lahkih plitvih 
zemljiščih in rastlinska pridelava je v zadnjih letih 
zaradi klimatskih sprememb ter pomanjkanja pa-
davin  praviloma vsako leto močno prizadeta zara-
di suše.  Na  Zavodu Ptuj smo  v letu 2016 nada-
ljevali z načrtovanjem razvoja in izgradnje velikih 
namakalnih sistemov z več uporabniki. Izgradnja 
namakalne infrastrukture bo v naslednjih letih pri-
nesla bistvene spremembe v kmetijski pridelavi s 
poudarkom na intenzivnejših zelenjadarskih in po-
ljedelskih kulturah. Strokovno sodelujemo tudi pri 
ponovnem oživljanju pridelave sladkorne pese.
Dobro delovanje strokovnih skupin znotraj zavoda 
in organiziranih panožnih krožkov, ki smo jih vzpo-
stavili za potrebe učinkovitega svetovanja v prete-
klih letih že dajejo rezultate. Strokovno delo nad-
grajujemo s preverjanjem in testiranjem rastlinske 
in živinorejske pridelave v lastnih laboratorijih, ter 
povezujemo delo selekcijske službe, osemenje-
valnega centra ter povezujemo znanja strokovnih 
služb znotraj in zunaj zavoda. 
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Vodja oddelka
Peter Pribožič vodja oddelka 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
Igor Tumpej tehnologija reje govedi in drobnice 02 749 36 14 igor.tumpej@kgz-ptuj.si
Stane Levart predelava mleka 02 749 36 34 stane.levart@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

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

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
Marjan Ivančič terenski kmetijski svetovalec 02 741 75 04 marjan.ivancic@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
Jelka Brdnik terenska kmetijska svetovalka 02 749 36 06 jelka.brdnik@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
Mojca Metličar terenska kmetijska svetovalka 02 749 36 33 mojca.metlicar@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

Dosežena proizvodnost na kmetijah, stabilnost 
posameznih kmetijskih panog, starostna struktura 
gospodarjev in omejena območja pridelave, zahte-
vajo celovit pristop kmetijskega svetovanja. Spre-
mljanje kmetijske pridelave po ekonomski plati  
nam omogoča povezano strokovno delo znotraj 
zavoda na FaDN  knjigovodstvu  ter vodenju knji-
govodstva za potrebe kmetij v davčne namene. 
Osnovne usmeritve izvajanja svetovanja pri inve-
sticijskih vlaganjih na kmetijah izhajajo iz dobrega 
poznavanja ekonomskih parametrov in dosežkov 
kmetij na podlagi kalkulacij, ki jih pripravlja specia-
listična služba za agrarno ekonomiko. 

V letu 2016 smo na Zavodu Ptuj izvedli vse jav-
ne naloge iz programa, ki jih opravimo za celotno 
območje zavoda in izven.  Izvedli smo  tudi prido-
bljene naloge na javnih pozivih ter razpisih, ki so 
namenjene ukrepom kmetijske politike in podpori 
razvoja kmetijskih gospodarstev. Izvajali smo tudi 
naloge naravovarstvenih vsebin iz projekta LIFE 
to Graslandss, ki je usmerjen v ohranjanje suhih 
travišč, travniških sadovnjakov in krčenju zarašče-
nih površin na območju Haloz, Kuma, Gorjancev in 
Pohorja. Sodelovanje z LAS-i  se odraža na razvoju 
območij  z omejenimi dejavniki in vzpostavljanju 
podpornega okolja razvoja podeželja. 
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Izpostava Radlje ob Dravi
Marija Vraber vodja izpostave 02 877 06 90 marija.vraber@kgz-ptuj.si
Martin Mazgan terenski kmetijski svetovalec 02 877 06 92 martin.mazgan@kgz-ptuj.si
Suzana Pušnik terenska kmetijska svetovalka 02 877 06 91 suzana.pusnik@kgz-ptuj.si

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
Stanislava Pažek terenska kmetijska svetovalka 02 805 58 81 stanislava.pazek@kgz-ptuj.si
Valerija Kovačič terenska kmetijska svetovalka 02 843 01 30 valerija.kovacic@kgz-ptuj.si

Delo javne službe kmetijskega svetovanja
v letu 2016

izdajatelj: kmetijsko gozdarska zbornica slovenije
leto izdaje: 2017
naklada: 500 izvodov

Delo javne službe kmetijskega svetovanja
v letu 2016 so izdelali
urednika: Jože Očko, 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, Simo-
na Hauptman, dr. Stanko Kapun, Jože Vončina, mag. Andrej Kastelic, Peter 
Pribožič
spremna beseda: Cvetko Zupančič, Igor Hrovatič
Fotografije: : Arhiv KGZS in arhivi Kmetijsko-gozdarskih zavodov
oblikovanje in grafična priprava: andrej Lombar
tisk: Tiskarna Januš, Miran Januš s.p.

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

 tel.: 01/51 36 600, faks: 01/51 36 650 
kgzs@kgzs.si, www.kgzs.si


