
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

»COVID  19« JE POSEGEL TUDI V IZOBRAŽEVALNI PROCES V KMETIJSTVU - 

USPOSABLJANJE PREKO SPLETA 

Spoštovani, 

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor kot osrednja izobraževalna inštitucija na širšem območju Maribora, za potrebe 

kmetovalcev v okviru javne službe kmetijskega svetovanja, vsako leto v zimskih mesecih, pripravi nabor izobraževalnih 

vsebin in jih objavi v »Urniku izobraževanj«, ki bodo potekala skozi celotno naslednje leto.  

Gre predvsem za nabor izobraževalnih vsebin za potrebe kmetijstva. Prav zimski meseci so tisti, ko se izvede večina 

izobraževanj, saj so to meseci, ki veljajo v kmetijstvu za umirjen del sezone.  

»Covid 19« je za sabo potegnil spremenjene načine izobraževanja v kmetijstvu. Ustaljeni načini so prekinjeni. Večina 

izobraževanj smo pred »korona krizo« izvajali v predavalnici Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, Vinarska 14 ali na 

terenu. Skozi leto se izvajajo delavnice v trajnih nasadih in na njivah. 

V letu 2020 je prišlo do velikih sprememb pri načinu izvedbe izobraževanj, večina izobraževanj, ki se je sicer izvedla 

v živo, se bo v letošnji sezoni kot kaže, izvedla v obliki spletnih izobraževanj. Tako smo lahko kjerkoli in kadar koli 

prisotni na različnih izobraževanjih, posvetih, itd. Do različnih informacij lahko dostopamo še lažje in hitreje 

Pred vami je nabor izobraževanj in strokovnih delavnic v mesecu februarju. Dostop do spletnih izobraževanj bo 

omogočen preko spletne strani Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor, spletne povezave pa bodo prav tako 

posredovane preko e-mail naslovov.  

 

URNIK IZOBRAŽEVANJ 

FEBRUAR 
 

MESEC 
NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ 

DATUM IN URA  LOKACIJA 
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Osnovni poudarki tehnologije pridelave čebulnic 

/Miša Pušenjak/ 

Varstvo čebulnic pred boleznimi, škodljivci in 

pleveli 

/Marjeta Miklavc/ 

Ekonomska primerjava med tehnologijami 

pridelave čebulnic 

/Gregor Kramberger/ 

1. februar 2021 
 10.00 

predavanje 
preko zoom-a 
povezava bo dostopna 
na internetni strani KGZS 
Zavod Maribor 
 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor 
Vinarska ulica 14, 2000 Maribor   
tel.: (02) 228 49 00 
fax: (02) 251 94 82 
E-pošta: info@kmetijski-zavod.si         
 http://www.kmetijski-zavod.si 



 

Biovarnost – nevarnost, ki predstavlja APK 

Uvajanje proizvodnega ritma 

/Darja Prevalnik/ 

Prehrana prašičev pitancev 

/Peter Pribožič/ 

2. februar 2021 
 10.00 

predavanje 
preko zoom-a 
povezava bo dostopna 
na internetni strani KGZS 
Zavod Maribor 
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Apnenje in gnojenje trajnega travinja 

/Draga Zadravec/ 

Oskrba travinja 

/Timotej Horvat/ 

Invazivni in strupeni pleveli na travinju 

/Marjeta Miklavc/ 

3. februar 2021 
 10.00 

predavanje 
preko zoom-a 
povezava bo dostopna 
na internetni strani KGZS 
Zavod Maribor 
 

 

FADN knjigovodstvo v letu 2021 

/Renata Jesih, Alenka Vidovič/ 

10. februar 2021 
 10.00 

predavanje 
preko zoom-a 
povezava bo dostopna 
na internetni strani KGZS 
Zavod Maribor 

 

3. urni tečaj rezi v Svečini 

/Roman Štabuc/ 

10. februar 2021 
 10.00 

Svečina 

 

Navzkrižna skladnost 

/Katarina Kresnik/ 

11. februar 2021 
 10.00 

predavanje 
preko zoom-a 
povezava bo dostopna 
na internetni strani KGZS 
Zavod Maribor 
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Legalizacija objektov na podeželju: 

Kakšne vrste legalizacije omogoča novi gradbeni zakon? 

Katere objekte lahko legaliziramo? 

Ali je legalizacija objekta vedno mogoča? 

Kako dolgo traja postopek legalizacije? 

Katere pa so obveznosti investitorja v postopku legalizacije? 

Kaj lahko stori investitor, če legalizacija ni mogoča?        

       

/Tatjana Arslanovski, Vanesa Žderić/ 

Prijave zbiramo do 11. 2. 2021, oz. do zapolnitve mest, na e-naslov: 

vanesa.zderic@kmetijski-zavod.si 

15. februar 2021 
 10.00 

predavanje 
preko zoom-a 
povezava bo dostopna 
na internetni strani KGZS 
Zavod Maribor 
 

 

Predstavitev ukrepov kmetijske politike v letu 

2021 

/Katarina Kresnik/ 

16. februar 2021 
 10.00 

predavanje 
preko zoom-a 
povezava bo dostopna 
na internetni strani KGZS 
Zavod Maribor 

mailto:vanesa.zderic@kmetijski-zavod.si


 

Sodobni trendi pri vzreji telet 

 

Prireja govejega mesa (poudarek) na travnatem 

svetu 

/Anton Hohler/ 

17. februar 2021 
 10.00 

predavanje 
preko zoom-a 
povezava bo dostopna 
na internetni strani KGZS 
Zavod Maribor 
 

 

Zemljiške operacije v kmetijstvu 

/Marko Černe/ 

Pridelava poljščin in vrtnin na njivah po izvedbi 

komasacijskih postopkov                

Agromelioracijska dela na njivah (apnenje, 

podrahljavanje, protivetrni pasovi) 

/Draga Zadravec, Timotej Horvat/ 

18. februar 2021 
 10.00 

predavanje 
preko zoom-a 
povezava bo dostopna 
na internetni strani KGZS 
Zavod Maribor 
 

 

Kako priglasiti dopolnilno dejavnost na kmetiji in 

predstavitev dopolnilnih dejavnosti 

/Martina Gomzi/ 

22. februar 2021 
 10.00 

predavanje 
preko zoom-a 
povezava bo dostopna 
na internetni strani KGZS 
Zavod Maribor 
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Biotska pestrost v kmetijstvu 

/dr. Tamara Korošec/ 

25. februar 2021 
 10.00 

predavanje 
preko zoom-a 
povezava bo dostopna 
na internetni strani KGZS 
Zavod Maribor 
 

 

 

Predstavitev ukrepov kmetijske politike v letu 

2021 

/Katarina Kresnik/ 

 

26. februar 2021 
 10.00 

predavanje 
preko zoom-a 
povezava bo dostopna 
na internetni strani KGZS 
Zavod Maribor 
 

 


