
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

»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 delavnih v mesecu januarju. Dostop do spletnih izobraževanj bo 

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

posredovane preko e-mail naslovov. V primeru tehničnih težav ali kakršnih koli vprašanj v zvezi z spletnimi 

izobraževanji, nas lahko kontaktirate na e-mail naslov: marko.breznik@kmetijski-zavod.si ali telefonsko število 051 307 

514 (Marko Breznik). 

 

URNIK IZOBRAŽEVANJ 

JANUAR 
 

NASLOV PREDAVANJA, PREDAVATELJ DATUM IN URA LOKACIJA 

 

 

 

 

Delavnica: Nega vina s pokušnjo in strokovnim komentarjem 

Zbiranje vzorcev bo 5. januarja 2021 od 11.00 do 14.00 ure v knjižnici, pritličje levo. 

Vzorce vina opremite z imenom, priimkom in naslovom pridelovalca ter sorto. 

Tadeja Vodovnik Plevnik bo vsak vzorec poskusila, zapisala strokovno mnenje in potrebne 

ukrepe za nadaljnjo nego vina. Zaradi ukrepov za omejitev epidemije Covid-19 na delavnici 

ne boste mogli biti prisotni, tako vam bo mnenje posredovano preko elektronske ali navadne 

pošte. 

/Tadeja Vodovnik Plevnik/ 

6. januar 

2021 

 9.00  

KGZS – Zavod Maribor, 
Vinarska ulica 14, 2000 
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 

mailto:marko.breznik@kmetijski-zavod.si


 

 

 

Delavnica: Nega vina s pokušnjo in strokovnim komentarjem 

Zbiranje vzorcev bo 6. januarja 2021 od 17.00 do 19.00 ure na Izletniški kmetiji Slanič. 

Vzorce vina opremite z imenom, priimkom in naslovom pridelovalca ter sorto. 

Tadeja Vodovnik Plevnik bo vsak vzorec poskusila, zapisala strokovno mnenje in potrebne 

ukrepe za nadaljnjo nego vina. Zaradi ukrepov za omejitev epidemije Covid-19 na delavnici 

ne boste mogli biti prisotni, tako vam bo mnenje posredovano preko elektronske ali navadne 

pošte. 

/Tadeja Vodovnik Plevnik/ 

7. januar 

2021 

 11.00 

Izletniška kmetija Slanič, 
Žikarce 37, 2242 Zgornja 
Korena 

 

Integrirano varstvo jablan 

/mag. Jože Miklavc, mag. Boštjan Matko,  

Miro Mešl, Leonida Lešnik, dr. Mario Lešnik/ 

7. januar 

2021 

 9.00 – 

13.00 

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

 

 

 

Sadjarski krožek: Zimska rez jablan 

/mag. Zlatka Gutman Kobal, Andrej Soršak/ 

V kolikor delavnice zaradi Covid ukrepov ne bo možno izvesti na terenu, bomo to objavili na 

spletni strani zavoda. 

V tem primeru bo prikaz zimske rezi na kmetiji Grmek izveden, vsebina pa bo predvajana 

naknadno preko spletnih kanalov. 

8. januar 

2021  

 10.00 – 

13.00 

 

Kmetija Grmek, Rošpoh-
del 57, 2351 Kamnica 

 

 

 

Delavnica: Nega vina s pokušnjo in strokovnim komentarjem 

Zbiranje vzorcev bo 7. januarja 2021 od 17.00 do 19.00 ure v Taborniškem domu. 

Vzorce vina opremite z imenom, priimkom in naslovom pridelovalca ter sorto. 

Tadeja Vodovnik Plevnik bo vsak vzorec poskusila, zapisala strokovno mnenje in potrebne 

ukrepe za nadaljnjo nego vina. Zaradi ukrepov za omejitev epidemije Covid-19 na delavnici 

ne boste mogli biti prisotni, tako vam bo mnenje posredovano preko elektronske ali navadne 

pošte. 

/Tadeja Vodovnik Plevnik/ 

8. januar 

2021 

 12.00 

Taborniški dom, Ulica nad 
kanalom 7, 2204 Miklavž 
na Dravskem polju 

 

 

Integrirano varstvo vinske trte 

/mag. Jože Miklavc, mag. Boštjan Matko,  

Miro Mešl, Leonida Lešnik/ 

11. januar 

2021  

 9.00 – 

13.00 

 

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

 

 

Esca – reševanje težav v vinogradih 

/mag. Jože Miklavc, Roman Štabuc/ 

Predstavitev uporabe dronov in digitalne zaznave esce v 

vinogradih 

/Krajnc Sergej/ 

12. januar 

2021 

 10.00 

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



 

 

 

 

 

Integrirano varstvo poljščin s poudarkom na preventivnih 

ukrepih 

/Marjeta Miklavc/ 

Gospodarna raba organskih in mineralnih gnojil pri poljščinah 

/Draga Zadravec/ 

Načini doziranja gnojevke z nizkimi izpusti dušika v ozračje 

/Timotej Horvat/ 

Uporaba dronov in precizno gnojenje za zmanjšanje stroškov 

gnojenja in izboljšanje pridelka poljščin 

/Krajnc Sergej/ 

14. januar 

2021 

 10.00 

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

 

 

Predstavitev kataloga priporočenih bikov lisaste in črno bele 

pasme 

/dr. Marija Klopčič, Jože Smolinger/ 

15. januar 

2021 

 10.00 

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

 

 

 

Predelava mesa: Zorenje govedine in sodobni načini priprave 

govedine 

/Irena Kos, Martina Gomzi/ 

18. januar 

2021 

 10.00 

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

 

 

Navzkrižna skladnost 

/Katarina Kresnik/ 

19. januar 

2021 

 10.00 

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

 

 

Ekološko razkuževanje semen s predstavitvijo plazemskega 

razkuževanja 

/dr. Tamara Korošec/ 

20. januar 

2021 

 10.00 

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

 

 

Rez vinske trte 

/Roman Štabuc/ 

21. januar 

2021 

 10.00 

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

 

 

 

 

 

 

Je čas za Facebook in Instagram oglaševanje? Z učinkovitim 

spletnim oglaševanjem do novih potencialnih strank: 

Kako poteka oglaševanje na Instagramu? 

Bi radi oglaševali na Instagram, pa ne veste kako začeti ali nemara že oglašujete, pa bi radi 

dosegli še boljše rezultate? 

Želite vzpostaviti in vzdrževati odnos z vašimi sledilci? 

Vsebina naj bo enostavna, zapomljiva, privlačna.  

Primeri dobrih praks. 

/Nina Kuplen, Vanesa Žderić/ 

Prijave zbiramo do 25. 1. 2021, oz. do zapolnitve mest, na e-naslov: 

vanesa.zderic@kmetijski-zavod.si 

28. januar 

2021 

 19.00 

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

 

mailto:vanesa.zderic@kmetijski-zavod.si

