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Kme jsko gozdarski zavod Nova Gorica je
ekskluzivni zastopnik za ušesne znamke Q‐ﬂex® v Sloveniji

V Drevesnici Bilje se ukvarjamo s pridelavo sadik
različnih sadnih vrst.
Naš cilj je sadjarjem ponuditi velik izbor kakovostnega
sadilnega materiala. Za zadovoljstvo in uspeh naših strank pa
poskrbimo tudi s strokovnimi nasveti pri
izboru sort in podlag.
Skušamo se prilagajati potrebam vseh strank
- od velikih sadjarjev do vrtičkarjev, zato je
v naši ponudbi vedno kaj novega in zanimivega:
Chiara - odporna sorta breskve, ploščata breskev, asimina,
žižula, murva, jagodičnica, granatno jabolko...
Naše dolgoletne izkušnje in strokovno znanje so
najboljše zagotovilo za Vaš uspeh.

Nemška kakovost s švedskim pridihom

Z vami že več kot 60 let

Znanje kot ključni dejavnik
razvoja kmetijstva

Program strokovnih izobraževanj
in dogodkov v letu 2018

Nova Gorica, januar 2018
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Kmetijstvo pred izzivi sodobnega časa
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica je vodilna strokovna inštitucija na področju kmetijstva na
Primorskem. Kot javni zavod podpiramo trajnostni razvoj vseh kmetijskih panog ter skrbimo za prenos
strokovnega znanja, novih tehnologij in dognanj v kmetijsko prakso, na način ki zagotavlja okolju
prijazno in tržno učinkovito kmetovanje, poseljenost prostora in uravnotežen razvoj podeželja.
S svojimi dejavnostmi pokrivamo celotno območje zahodne Slovenije, od Bovca; Kobarida, Idrije
na severu do Pirana na jugu ter vse od italijanske meje na zahodu do Postojne in Ilirske Bistrice na
vzhodu. Območje je izjemno pestro, tako po geomorfološki sestavi kot tudi po različnih podnebnih
pogojih kar se odraža v raznolikosti pridelave in zastopanosti skoraj vseh kmetijskih panog.
Delo našega zavoda je v okviru svojega osnovnega poslanstva vpleteno v življenje celotnega
kmetijstva na Primorskem, v zadnjem desetletju pa s proizvodno dejavnostjo in posredovanjem
storitev ter izvajanjem čezmejnih projektov svojo dejavnost širimo tudi na mednarodno raven.
Povezujemo pridelovalca, predelovalca in potrošnika, teorijo in prakso, pa tudi kmetijstvo z drugimi
področji človekovega udejstvovanja. V povezovanju in znanju vidimo najboljše rešitve za ohranjanje
vitalnega podeželja in njegove socialne stabilnosti ter možnost za ustvarjanje zelenih delovnih mest
na Primorskem.
Prizadevamo si ustvariti okolju, rastlinam, živalim in ljudem prijazno pot hrane, ki se bo začela na
kmetiji z integrirano, po možnosti ekološko pridelavo, končala pa na polici trgovine, na mizi lokala ali
pred gostom turizma na kmetiji. Radi bi dosegli, da bo ta proizvod poznan po svoji varnosti in kvaliteti,
obenem pa bo dišal nezgrešljivo naše, domače, Primorsko – Slovensko.
Moderni čas postavlja kmetijstvo pred nove izzive, ki zahtevajo nova znanja in inovativne rešitve
in naš Zavod pri tem igra aktivno vlogo. Zavedamo se, da nas naravni pogoji, ki v našem okolju
niso povsod idealni za kmetovanje, silijo v rešitve, ki zahtevajo pogum in raznovrstna znanja. Ob
prizadevanju za večji pridelek in konkurenčnost na trgu je potrebno zagotoviti trajnostno rabo
proizvodnih virov in javnih dobrin z namenom varstva okolja in ohranjanja kulturne krajine. Zelo
resno jemljemo tudi opozorila narave, ki se ponavljajo iz leta v leto in so vedno bolj prepričljiva.
Klimatskim spremembam ne bomo ubežali, nanje se moramo čim prej in čim bolje prilagoditi in pri tem
poskrbeti, da ne bo trpela kakovost tal, vode in zraka. Za doseganje pravega ravnotežja med količino
in kakovostjo pridelka, tržno konkurenčnostjo ter okoljskimi omejitvami pa je ključno znanje, ki ga je
potrebno stalno nadgrajevati.
Kmetijam, ki si prizadevajo povečati količino in kakovost pridelkov in izdelkov pomagamo in svetujemo
osebno, na terenu, organiziramo razna izobraževanja, delavnice s prikazi v praksi, preko tiskanih
medijev, radia in televizije. Vsako nedeljo ob 7h zjutraj lahko naše kmetijske nasvete poslušate v
kmetijski oddaji na Radiu Koper, enkrat mesečno pa tudi na 1. programu nacionalne televizije v
sklopu oddaje Ljudje in zemlja.
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Zavedamo se moči in vpliva digitalnih medijev zato smo se v letošnjem letu odločili za modernizacijo
in celovito prenovo našega spletnega mesta, ki našim zvestim strankam in ostalim uporabnikom
omogoča enostaven in celovit pregled naše bogate ponudbe, obsežnost dejavnosti in področij,
ki jih pokriva naš Zavod. Na naši spletni strani lahko dobite številne kmetijske nasvete, redno
vas obveščamo o pomembnih razpisih in rokih za prijavo, obveščamo o številnih dogodkih in
izobraževanjih, delavnicah, ki jih za vas organiziramo in na katerih sodelujemo, objavljamo strokovne
prispevke in novosti na področju tehnologij pridelave, tehnike ter druge aktualne in zanimive teme
na področju kmetijstva. Redno lahko spremljate našo ponudbo sadnih sadik Drevesnice Bilje, analiz
grozdja, mošta, vina, mleka in drugih živil, analiz zemlje, ušesnih znamk, plemenskih bikov ter vsega
za sirarstvo in predelavo mleka.
Obiščite nas na http://www.kmetijskizavod-ng.si. Trudimo se vam ponuditi celostno storitev, da vam
z informacijami na enem mestu čim bolj olajšamo ločeno in dolgotrajno zbiranje informacij. Za vse
dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše telefonske številke. Pokličite
nas, obiščite ali nam pišite elektronsko pošto.
V skrbi za razvoj in napredek kmetijstva na območju Primorske smo za vas tudi v letošnjem letu
pripravili bogat program izobraževanj in usposabljanj, tečajev ter delavnic. Izobraževanja v knjižici so
urejena po območjih naših izpostav, kar pa nikakor ne pomeni, da se jih lahko udeležijo le kmetovalci,
ki znanje in informacije iščejo na lokalni izpostavi. Vabljeni ste na katerokoli izobraževanje, delavnico
ali tečaj ne glede na območje. V knjižici boste našli veliko koristnih vsebin, ki vam bodo v pomoč pri
soočanju z novimi izzivi. Želim vam uspešno delo in kmetovanje.

direktor
Branimir Radikon; dipl.ekon., dipl.inž.agr.
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Izobraževanja v Selekcijsko trsničarskem središču Vrhpolje


Vrhpolje, večnamenski prostor TZV Vrhpolje, četrtek, 11.1.2018, 16:00 h

Varstvo matičnjakov, matičnih vinogradov in trsnih cepljenk
Ivan Žežlina, Andreja Škvarč, Jože Žgur
 Vrhpolje, vinograd Selekcijsko trsničarskega središča Vrhpolje na Pouzelcah (med Ložami in
Slapom), petek, 26.1.2018, 11:00 h
Prikaz zimske rezi vinske trte: Mojca Mavrič Štrukelj, Andreja Škvarč
 Bilje, dvorana Sadjarskega centra Bilje, Bilje 1 (Križcijanovo), torek, 27.2.2018, 16:00 h
Tolerantne sorte vinske trte – predavanje in degustacija vin
Andreja Škvarč, Tamara Rusjan, Radojko Pelengić:
Nujne prehodne prijave zaradi omejenega števila.
T: 031 576 745, 041 721 903 ali andreja.skvarc@go.kgzs.si


Dobrovo, dvorana Vinske kleti Goriška Brda, torek, 6.3.2018, 13:00 h

Tolerantne sorte vinske trte – predavanje in degustacija vin
Andreja Škvarč, Tamara Rusjan, Radojko Pelengić
Nujne predhodne prijave zaradi omejenega števila.
T: 031 576 745, 041 721 903 ali andreja.skvarc@go.kgzs.si


Vrhpolje, vinograd Selekcijsko trsničarskega središča Vrhpolje na Pouzelcah (med Ložami in
Slapom), torek, 5.6.2018, 14:00 h

Poletna dela v vinogradih in prikaz dobrih praks (rez, vabe, škodljivci, bolezni, obdelava)
Mojca Mavrič Štrukelj, Andreja Škvarč, dr. Ivan Žežlina
 Vrhpolje, avgust 2018
Dan odprtih vrat Selekcijsko trsničarskega središča Vrhpolje – ogled vinogradov,
degustacija namiznih sort, degustacija vin
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Izobraževanja in prikazi v Sadjarskem centru Bilje
 Bilje, nasad Sadjarskega centra Bilje, Bilje 1 (Križcijanovo), torek, 6.3.2018, 14:00 h
Prikaz zimske rezi češenj na šibkih in bujnih podlagah
Davor Mrzlić, Erika Komel, Vasja Juretič
 Bilje, nasad Sadjarskega centra Bilje, Bilje 1 (Križcijanovo), torek, 13.3.2018, 14:00 h
Prikaz zimske rezi kakija in sliv: Davor Mrzlić, Erika Komel, Vasja Juretič
 Bilje, Dan odprtih vrat Sadjarskega centra in Drevesnice Bilje, Bilje 1,
četrtek, 14.6.2018, 9:30 h
Vodena razstava sort češenj
Vodeni ogledi Drevesnice in Sadjarskega centra
Poletna dela v sadovnjakih
 Slivje, Praznik češp, september 2018
Razstava in degustacija standardnih in na šarko tolerantnih sort sliv
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Izobraževanja na območju izpostave AJDOVŠČINA
 Vrhpolje, vinograd Selekcijsko trsničarskega središča Vrhpolje na Pouzelcah (med Ložami
in Slapom), petek, 26.1.2018, 11:00 h
Prikaz zimske rezi vinske trte: Mojca Mavrič Štrukelj, Andreja Škvarč


Ajdovščina, Krajevna skupnost Ajdovščina, Prešernova ul.26, sreda, 14.2.2018, 10:00 h

Mletje žit in prehrana govedi: Egon Volk


Bilje, Sadjarski center Bilje, Bilje 1, četrtek, 15.2.2018, 16:00 h

Prehrana drobnice in vpliv na parklje: Andrej Škibin


Dobravlje, Osnovna šola Dobravlje, četrtek, 15.2.2018, 18:00 h

Pridelava manj razširjenih sadnih vrst: Irena Vrhovnik:


Ajdovščina, dvorana KS Ajdovščina, Prešernova ul. 26, petek, 16.2.2018, 10:00 h

POLJEDELSKI DAN
Pridelovanje krompirja z varstvom pred boleznimi in škodljivci: Anka Poženel
Predstavitve poljedelskih programov semenarskih hiš in fitofarmacevtskih podjetij


Planina, kmetija Petra Marca, Planina 96, Ajdovščina, torek, 20.2.2018, 16:00 h

Zakonodaja za proizvajalce žganja in delavnica žganjekuhe: Milena Štolfa
(za oceno vašega žganja prinesite vzorec s seboj na delavnico)


Dobravlje, Osnovna šola Dobravlje, ponedeljek, 26.2.2018, 18:00 h

Pridelava plodovk in solatnic: Jana Bolčič


Dobravlje, Osnovna šola Dobravlje, sreda, 28.2.2018, 18:00 h

Pridelava koščičarjev: Vasja Juretič


Dobravlje, Osnovna šola Dobravlje, ponedeljek, 5.3.2018, 18:00 h

Zdravstveno varstvo koščičarjev in sredozemskih kultur: Mojca Rot, Marko Devetak
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Slap, Turistična kmetija Na hribu, sreda, 7.3.2018, 11:00 h

Občni zbor govedorejcev Zgornje Vipavske


Ajdovščina, Srednja šola Veno Pilon, torek, 13.3.2018, 15:30 h

Novosti v zakonodaji pri obnovi vinogradov: Mojca Mavrič Štrukelj
Varstvo vinske trte in novosti: dr.Ivan Žežlina


Plače, pri kapelici, četrtek, 22.3.2018, 15:00 h

Prikaz obrezovanja oljk: Irena Vrhovnik


Bilje, Sadjarski center Bilje, Bilje 1, četrtek, 12.4.2018, 9:00 h

Ogledi dobrih praks v pridelavi zelenjave na Goriškem: Jana Bolčič, Marko Devetak
Prijave zbiramo na izpostavi Ajdovščina 05 36 71 075 do 9.4.2018


Brje – Logi, torek, 5.6.2018, 10:00 h

Poletna dela v vinogradih in prikaz dobrih praks (rez, vabe, škodljivci, bolezni, obdelava)
Mojca Mavrič Štrukelj, Ivan Žežlina


Vrhpolje, vinograd Selekcijsko trsničarskega središča Vrhpolje na Pouzelcah ( med Ložami in
Slapom), torek, 5.6.2018, 14:00 h

Poletna dela v vinogradih in prikaz dobrih praks (rez, vabe, škodljivci, bolezni, obdelava)
Mojca Mavrič Štrukelj, Andreja Škvarč, dr. Ivan Žežlina
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Izobraževanja na območju izpostave BILJE
 Bukovica, dvorana Zorana Mušiča, Bukovica 43, torek, 30.1.2018, 14:00 h
Varstvo oljčnikov pred boleznimi in škodljivci, Matjaž Jančar - 14:00 do 15:00
Varstvo poljščin in vrtnin pred boleznimi in škodljivci, Marko Devetak - 15:00 do 16:00
Varstvo sadovnjakov pred boleznimi in škodljivci, Mojca Rot - 16:00 do 17:00
Varstvo vinogradov pred boleznimi in škodljivci, Ivan Žežlina - 17:00 do 18:00
 Bilje, dvorana Sadjarskega centra Bilje, Bilje 1 (Križcijanovo), ponedeljek, 5.2.2018, 17:00 h
Novosti v zakonodaji pri obnovi vinogradov: Mojca Mavrič Štrukelj
 Bilje, dvorana Sadjarskega centra Bilje, Bilje 1 (Križcijanovo), torek, 6.2.2018, 13:00 h
Tehnologija pridelave jagodičevja: dr. Darinka Koron (Kmetijski inštitut Slovenije)
Število mest je omejeno! Prijave zbiramo na telefon 041 720 561 (Linda Kogoj).
 Bilje, Sadjarski center Bilje, Bilje 1, četrtek, 15.2.2018, 16:00 h
Prehrana drobnice in vpliv na parklje: Andrej Škibin
 Ajdovščina, Dvorana KS Ajdovščina, Prešernova ul. 26, petek, 16.2.2018, 10:00 h
POLJEDELSKI DAN
Pridelovanje krompirja z varstvom pred boleznimi in škodljivci: Anka Poženel
Predstavitve poljedelskih programov semenarskih hiš in fitofarmacevtskih podjetij
 Grgar, dvorana Kulturni dom, ponedeljek, 19.2.2018, 16:00 h
Novosti pri neposrednih plačilih za 2018: Tanja Valantič Širok
Plesni in mikotoksini v krmi: Egon Volk
 Bilje, dvorana Sadjarskega centra Bilje, Bilje 1 (Križcijanovo), sreda 21.2.2018, 10:00 h
Želite tržiti mesne izdelke in ne veste kako? Predstavitev registracije živilskih obratov,
ureditev prostorov: Irena Kos
 Bilje, dvorana SC Bilje, Bilje 1 (Križcijanovo), torek, 27. 2. 2018, 16:00 h
Tolerantne sorte vinske trte – predavanje in degustacija vin: Andreja Škvarč, Tamara Rusjan,
Radojko Pelengić
Nujne predhodne prijave.
Nujne predhodne prijave zaradi omejenega števila.
T: 031 576 745, 041 721 903 ali andreja.skvarc@go.kgzs.si
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 Bilje, nasad Sadjarskega centra Bilje, Bilje 1 (Križcijanovo), torek, 6.3.2018, 14:00 h
Prikaz zimske rezi češenj na šibkih in bujnih podlagah: Davor Mrzlić, Erika Komel, Vasja Juretič
 Bilje, nasad Sadjarskega centra Bilje, Bilje 1 (Križcijanovo), torek, 13.3.2018, 14:00 h
Prikaz zimske rezi kakija in sliv: Davor Mrzlić, Erika Komel, Vasja Juretič
 Šempeter, oljčnik Biotehniške šole – Mark, Markova pot 23, sreda, 14.3.2018, 14:00 h
Prikaz rezi oljk: Irena Vrhovnik
 Grgarske Ravne – zbirno mesto pri Zeliščnem centru, četrtek, 5.4.2018, 14:00 h
Prikaz rezi in oskrbe travniških sadovnjakov: Vasja Juretič
 Bilje, Izpostava Bilje, četrtek, 12.4.2018
Ogledi dobrih praks v pridelavi zelenjave na kmetijah na Goriškem
Jana Bolčič, Marko Devetak
Prijave zbiramo na Izpostavi Bilje do 9.4.2018.
T: 05 39 54 263
 Lokvica, zbirališče na kmetiji Marušič, Lokvica25, sreda, 13.6.2018, 14:00 h
Opazovanje in varstvo pred oljčno muho - delavnica: Irena Vrhovnik
 Kromberk, oljčnik v Kromberku za gradom (zbirališče pri Kromberškem gradu),
torek, 16.10.2018, 14:00 h
Obiranje oljk in zagotavljanje kakovosti oljčnega olja - delavnica: Irena Vrhovnik
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Izobraževanja na območju izpostave DOBROVO
 Dobrovo, dvorana Vinske kleti Goriška Brda, torek, 6.2.2018, 8:00 h
Novosti pri obnovi vinogradov (zakonodaja-sprememba uredbe konec decembra 2017)
Mojca Mavrič Štrukelj
Varstvo vinske trte pred boleznimi in škodljivci – NOVOSTI: dr.Ivan Žežlina
Varstvo sadnega drevja pred boleznimi in škodljivci – NOVOSTI: Mojca Rot
Varstvo oljčnikov pred boleznimi in škodljivci – NOVOSTI: Matjaž Jančar
 Hum, zbirališče pri dvorani na Humu, četrtek, 1.3.2018, 10:00 h
Prikaz rezi sadnega drevja: Vasja Juretič
 Dobrovo, dvorana Vinske kleti Goriška Brda, torek, 6.3.2018, 13:00 h
Tolerantne sorte vinske trte – predavanje in degustacija vin
Andreja Škvarč, Tamara Rusjan, Radojko Pelengić
Nujne predhodne prijave zaradi omejenega števila
T: 031 576 745, 041 721 903 ali andreja.skvarc@go.kgzs.si
 Dobrovo, zbirališče pri Agrariji Dobrovo, četrtek, 22.3.2018, 10:00 h
Prikaz rezi oljk: Irena Vrhovnik
 Dobrovo, zbirališče pri Agrariji Dobrovo, torek, 26.6.2018, 9:00 h
Opazovanje in varstvo pred oljčno muho (delavnica): Irena Vrhovnik
 Dobrovo, dvorana Vinske kleti Goriška Brda, torek,16.10.2018, 10:00 h
Obiranje oljk in zagotavljanje kakovosti oljčnega olja: Irena Vrhovnik
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Izobraževanja na območju izpostave IDRIJA
 Spodnji Vrsnik, Gasilski dom, Spodnji Vrsnik 9, torek, 6.2.2018, 9:00 h
Prikaz izdelovanja mladih sirov in fermentiranih izdelkov iz kravjega mleka: Mateja Kavčič
Korenjak
Zaradi omejenega števila zbiramo prijave do zasedbe mest.
T: 05 372 26 40, 041 735 436 ali e-poštni naslov: maja.pizmoht@go.kgzs.si
 Cerkno, Večnamenski center Cerkno, Bevkova 22, ponedeljek 12.2.2018, 14:30 h
Novosti pri davkih in prispevkih za kmetovalce in izobraževanje o uporabi davčnih blagajn
Miran Sotlar
Zaradi omejenega števila zbiramo prijave do zasedbe mest.
T: 05 372 26 40, 041 735 436 ali e-poštni naslov: maja.pizmoht@go.kgzs.si
 Ledine, Kmetija pr΄Jureč, Ledine 19, četrtek, 8.3.2018, 10:00 h
Predstavitev sort in tehnologija krompirja s pokušnjo nekaterih sort: Anka Poženel
Zaradi omejenega števila zbiramo prijave do zasedbe mest.
T: 05 372 26 40, 041 735 436 ali e-poštni naslov: maja.pizmoht@go.kgzs.si
 Cerkno, Večnamenski center Cerkno, Bevkova 22, petek, 30.3.2018, 10:00 h,
Ekološka pridelava zelenjave: Jana Bolčič
Zaradi omejenega števila zbiramo prijave do zasedbe mest.
T: 05 372 26 40, 041 735 436 ali e-poštni naslov: maja.pizmoht@go.kgzs.si
 Trebenče, Kmetija Srečko Čufer, Trebenče 14, torek, 10.4.2018, 10:00 h
Prikaz zimske rezi sadnega drevja: Vasja Juretič
Zaradi omejenega števila zbiramo prijave do zasedbe mest.
T: 05 372 26 40, 041 735 436 ali e-poštni naslov: maja.pizmoht@go.kgzs.si
TEČAJI:

Tečaj interaktivnega strateškega managementa (izdelava strateških načrtov kmetij)
Darja Zadnik, Miran Sotlar, Maja Pižmoht - tridnevni tečaj (16 ur)

torek, 13.3.2018, KGZS - Zavod Go, izpostava Idrija, Vojkova 2, Idrija, 16.00 h – 20.00 h

četrtek, 15.3.2018, KGZS - Zavod Go, izpostava Idrija, Vojkova 2, Idrija, 16.00 h – 20.00 h

torek, 20.3.2018, KGZS - Zavod Go, izpostava Idrija, Vojkova 2, Idrija, 16.00 h – 21.00 h
Zaradi omejenega števila zbiramo prijave do zasedbe mest.
T: 05 372 26 40, 041 735 436 ali e-poštni naslov: maja.pizmoht@go.kgzs.si
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Izobraževanja na območju izpostave ILIRSKA BISTRICA


Slope pri Kalu, torek, 6.2.2018, 10:00 h

Prikaz rezi v intenzivnih nasadih jablan in sliv: Vasja Juretič


Čelje, pri Lenarčič Janku, torek, 6.2.2018, 14:00 h

Prikaz rezi v intenzivnih nasadih jablan in sliv: Vasja Juretič
 Ilirska Bistrica, OŠ A. Žnideršiča, torek, 6.2.2018, 17:00 h
Pridelava sliv: Vasja Juretič


Pivka, Krpanov dom Pivka, četrtek,1.3.2018, 16:00 h

Varstvo sadnega drevja s poudarkom na jablanah in slivah - Mojca Rot


Ilirska Bistrica, OŠ A. Žnideršiča, torek, 6.3.2018, 17:00 h

Ekološka pridelava zelenjave: Jana Bolčič
 Topolc, Barbiš Ado, četrtek, 15.3.2018, 14:30 h
Prikaz rezi v travniških nasadih: Vasja Juretič
 Ilirska Bistrica, četrtek, 26.4.2018
Ogledi dobrih kmetijskih praks v pridelavi zelenjave v Slovenski Istri
Jana Bolčič, Marko Devetak
Prijave zbiramo na izpostavi Ilirska Bistrica do 23.4.2018.
T: 05 71 00 260
 Ilirska Bistrica – Dolenjska, maj 2018
Ogledi dobrih praks za pridelavo jagod in malin na Dolenjskem: Irena Vrhovnik
Prijave zbiramo na izpostavi Ilirska Bistrica do 10.5.2018.
T: 05 71 00 261
 Slivje, Praznik češp, september 2018
Razstava in degustacija standardnih in na šarko tolerantnih sort sliv
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 Ilirska Bistrica, september 2018
Ocenjevanje žganj
 Slope, december 2018
Ocenjevanje likerjev
TEČAJI:

Tečaj interaktivnega strateškega managementa (izdelava strateških načrtov kmetij)
Darja Zadnik, Miran Sotlar, Maja Pižmoht – tridnevni tečaj (16 ur)

Pivka, Krpanov dom, ponedeljek, 5.2.2018, 16.00 h – 20.00 h

Pivka, Krpanov dom, sreda, 7.2.2018, 16.00 h – 20.00 h

Pivka, Krpanov dom, četrtek, 15.2.2018, 16.00 h – 21.00 h
Zaradi omejenega števila zbiramo prijave do zasedbe mest.
T: 05 720 04 30
34 – urni tečaj »Živinorejec«


Pivka, druga polovica februarja 2018
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Izobraževanja na območju izpostave KOPER
 Pobegi, dvorana doma KS, torek, 30.1.2018, 17:00 h
Novosti pri davkih in prispevkih za kmetovalce in izobraževanje o uporabi davčnih blagajn:
Miran Sotlar
 Koper, Purissima, vinograd Vinakoper, sreda, 31.1.2018, 10:00 h
Zimska rez vinske trte in tla v vinogradu: Majda Brdnik
 Izola - Pivol, sadovnjak Klobas, četrtek, 1.2.2018, 10:00 h
Prikaz rezi breskev: Irena Vrhovnik
 Strunjan, zbirno mesto pri Sosiču, torek, 6.2.2018, 10:00 h
Prikaz rezi kakija: Irena Vrhovnik
 Pobegi, dvorana doma KS, sreda, 14.2.2018, 17:00 h
Vpliv podnebnih sprememb na pridelavo grozdja ter zakonske novosti pri sajenju vinske trte
Majda Brdnik
Varstvo vinske trte: Matjaž Jančar
 Koper, sejna soba KZ Agraria Koper, četrtek, 15.2.2018, 9:00 h
Rezultati poskusov zelenjadnic: Jana Bolčič
Varstvo plodovk na prostem: Matjaž Jančar
Biotično varstvo plodovk v plastenjakih: Darko Malovrh, Zeleni hit
Sortiment pomembnejših zelenjadnic: Simon Gartnar, Cabo
 Pobegi, dvorana doma KS, torek, 20.2.2018, 17:00 h
Ekonomika pridelave oljk in možnosti izboljšav v tehnologiji pridelave
Irena Vrhovnik, Miran Sotlar
 Beneša, torek, 6.3.2018, 10:00 h
Prikaz rezi oljk: Irena Vrhovnik
 Krkavče, zbirno mesto pri gasilskem domu, četrtek, 15.3.2018, 10:00 h
Prikaz rezi oljk: Irena Vrhovnik
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 Koper, Purissima, vinograd Vinakoper, sreda, 6.6.2018, 9:00 h
Prikaz dobrih praks v vinogradu (varstvo, poletna rez vinske trte, tla v vinogradu)
Majda Brdnik, Matjaž Jančar
 sreda, 13.6.2018, kraj in ura določena naknadno
Ogled dobrih praks - ekološko vinogradništvo: Majda Brdnik, Matjaž Jančar
Obvezne prijave pri Izpostavi Koper: 051 683 365 ali elizabeta.bonin@go.kgzs.si
Kraj, datum in ura bodo objavljeni na spletni strani Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica
www.kmetijskizavod-ng.si ter naši facebook strani.
 Pobegi, dvorana doma KS, četrtek, 11.10.2018, 18:00 h
Obiranje oljk in zagotavljanje kakovosti oljčnega olja: Irena Vrhovnik
DELAVNICE:

Ekološko varstvo pred oljčno muho, koristne rastline in organizmi: Irena Vrhovnik

Strunjan, zbirno mesto pri gostilni Sosič, torek, 12. 6. 2018, 17:30 h

Baredi, zbirno mesto v oljčniku g. Moljk Dušana, četrtek, 14. 6. 2018, 17:30 h

Dekani, zbirno mesto na parkirišču ob pokopališču, torek, 19. 6. 2018, 17:30 h

Krkavče, zbirno mesto pri gasilskem domu, četrtek, 21. 6. 2018, 17:30 h
TEČAJI:

Tečaj interaktivnega strateškega managementa (izdelava strateških načrtov kmetij)
Darja Zadnik, Miran Sotlar, Maja Pižmoht - tridnevni tečaj (16 ur)

Koper, sejna soba KZ Agraria Koper, ponedeljek, 26.2.2018

Koper, sejna soba KZ Agraria Koper, sreda, 28.2.2018

Koper, sejna soba KZ Agraria Koper, torek, 6.3.2018
Prijave zbiramo do zapolnitve mest oz. najkasneje do 15.2.2018.
T: 05 630 40 62 ali 051 683 365 ali na el. naslov: elizabeta.bonin@go.kgzs.si
Tečaj za uporabnike fitofarmacevtskih sredstev (osnovno usposabljanje - 15 ur)
Prijave zbiramo do zapolnitve mest .
T: 05 630 40 62 ali 051 683 365 ali na el. naslov elizabeta.bonin@go.kgzs.si
Tečaj rezi oljk (25 ur)
Število udeležencev je omejeno (rez v skupinah).
Prijave zbiramo do zapolnitve mest oz. najkasneje do 15.2.2018
T: 05 630 40 62 ali 051 683 365 ali na el. naslov: elizabeta.bonin@go.kgzs.si
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Izobraževanja na območju izpostave POSTOJNA
 Slope pri Kalu, torek, 6.2.2018, 10:00 h
Prikaz rezi v intenzivnih nasadih jablan in sliv: Vasja Juretič
 Čelje, pri Lenarčič Janku, torek, 6.2.2018, 14:00 h
Prikaz rezi v intenzivnih nasadih jablan in sliv: Vasja Juretič
 Ilirska Bistrica, OŠ A.Žnideršiča, torek, 6.2.2018, 17:00 h
Pridelava sliv: Vasja Juretič
 Postojna, GZS, Cankarjeva 6, sreda, 14.2.2018, 16:00 h
Novosti pri davkih in prispevkih za kmetovalce: Miran Sotlar
 Pivka, Krpanov dom, četrtek,1.3.2018, 16:00 h
Varstvo sadnega drevja s poudarkom na jablanah in slivah: Mojca Rot
 Ilirska Bistrica, OŠ A. Žnideršiča, torek, 6.3.2018, 17:00 h
Ekološka pridelava zelenjave: Jana Bolčič
 Topolc, Barbiš Ado, četrtek,15.3.2018, 14:30 h
Prikaz rezi v travniških nasadih: Vasja Juretič
TEČAJI:

Tečaj interaktivnega strateškega managementa (izdelava strateških načrtov kmetij)
Darja Zadnik, Miran Sotlar, Maja Pižmoht - tridnevni tečaj (16 ur)
 Pivka, Krpanov dom, ponedeljek, 5.2.2018, 16.00 h – 20.00 h
 Pivka, Krpanov dom, sreda, 7.2.2018, 16.00 h – 20.00 h
 Pivka, Krpanov dom, četrtek, 15.2.2018, 16.00 h – 20.00 h
Prijave zbiramo na 05 720 04 30.
34 urni Tečaj živinorejec
Pivka, v drugi polovici februarja 2018
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Izobraževanja na območju izpostave SEŽANA
 Pliskovica, torek,30.1.2018, 10:00 h
Zimska rez in tla v vinogradu: Majda Brdnik
 Slope pri Kalu, torek, 6.2.2018, 10:00 h
Prikaz rezi v intenzivnih nasadih jablan in sliv: Vasja Juretič
 Čelje, pri Janku Lenarčiču, torek, 6.2.2018, 14:00 h
Prikaz rezi v intenzivnih nasadih jablan in sliv: Vasja Juretič
 Ilirska Bistrica, OŠ A. Žnideršiča, torek, 6.2.2018, 17:00 h
Pridelava sliv: Vasja Juretič
 Dutovlje, na vrtu g. Branka Kjudra, Dutovlje 171, četrtek, 22.2.2018, 10:00 h
Prikaz rezi sadnega drevja: Vasja Juretič
 Sežana, Srednja šola Srečka Kosovela, petek, 23.2.2018, 17:00 h
Kraške začimbnice v ljudskem zdravilstvu in kulinariki: Sanja Lončar, Andrejka Cerkvenik
 Dutovlje, OŠ Dutovlje, torek, 27.2.2018, 17:00 h
Varstvo vinske trte: dr. Ivan Žežlina
Vpliv podnebnih sprememb na pridelavo grozdja ter zakonske novosti pri sajenju trt
Majda Brdnik
 Pivka, Krpanov dom, četrtek, 1.3.2018, 16:00 h
Varstvo sadnega drevja s poudarkom na jablanah in slivah - Mojca Rot
 Sežana, degustacijska soba Vinakras Sežana, petek, 2.3.2018, 9:30 h
Novosti pri pridelavi krompirja in drugih poljščin: Anka Poženel
 Sežana, Srednja šola Srečka Kosovela, torek, 13.3.2018, 18:00 h
Pomen korekcije parkljev pri drobnici in tretiranje proti zajedalcem: Andrej Škibin dr. vet. med.
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 Topolc, Ado Barbiš, četrtek, 15.3.2018, 14:30 h
Prikaz rezi v travniških nasadih: Vasja Juretič
 Sežana, Srednja šola Srečka Kosovela, sreda, 4.4.2018, 18:00 h
Kakovost voluminozne krme v povezavi z ekonomiko reje krav: dr. Tomaž Žnidaršič
 Križ, torek, 5.6.2018, 9:00 h
Prikaz dobrih praks v vinogradu (varstvo, rez, tla…): Majda Brdnik, Matjaž Jančar
 Kačiče - Pared, Domačija Belajevih, Kačiče - Pared 13, četrtek, 28.6.2018, 16:00 h
Tehnologija pridelave in predelave kraških začimbnic: Andreja Cerkvenik
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na izpostavi Sežana.
 Kras, januar – junij 2018
Ocenjevanje vin, vinorodni okoliš Kras
 Vrabče, april 2018
Ocenjevanje salam in klobas
 Slivje, Praznik češp, september 2018
Razstava in degustacija standardnih in na šarko tolerantnih sort sliv
 Ilirska Bistrica, september 2018
Ocenjevanje žganj
 Sežana, oktober 2018
Strokovna ekskurzija v tujino
Število mest je omejeno, prijave zbiramo na izpostavi Sežana.


Slope, december 2018

Ocenjevanje likerjev
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Izobraževanja na območju izpostave TOLMIN
 Tolmin, sejna soba KZ Tolmin, petek, 9.2.2018, 10:00 h
Pitanje jagnjet : Egon Volk
 Tolmin, sejna soba KZ Tolmin, sreda, 21.2.2018, 10:00 h
Prehrana govedi na EKO kmetijah: Bogdan Črv
 Tolmin, sejna soba KZ Tolmin, sreda, 28.3.2018, 10:00 h
Ekološka pridelava zelenjave: Jana Bolčič

21

Informacije o ukrepih Programa razvoja podeželja 2014-2020
V okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 (v nadaljevanju PRP 2014-2020) se bodo izvajali
naslednji ukrepi:
•

Prenos znanja in dejavnosti informiranja

•

Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmrtij in službe za zagotavljanje
nadomeščanja na kmetijah

•

Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila

•

Naložbe v osnovna sredstva

•

Razvoj kmetij in podjetij

•

Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih

•

Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje

•

Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev

•

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

•

Ekološko kmetovanje

•

Plačila območjem z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami

•

Dobrobit živali

•

Sodelovanje

•

Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude Leader

Za pridobitev osnovnih informacij glede PRP 2014-2020 in posameznih javnih razpisov se lahko
obrnete na kmetijske svetovalce na posameznih izpostavah Oddelka za kmetijsko svetovanje ali na
INFO točki, ki delujeta na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica:
Darja Zadnik
T: 05 726 58 17, E: darja.zadnik@go.kgzs.si
Michaela Vidič
T: 05 335 12 12, E: michaela.vidic@go.kgzs.si
Informacije o aktualnih javnih razpisih bodo objavljene na spletnih straneh Kmetijsko gozdarskega
zavoda Nova Gorica.
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Vaš partner pri varstvu in foliarni prehrani vinske trte!
KARSIA, Dutovlje, d.o.o., Dutovlje 66, 6221 Dutovlje
Poslovalnica Ljubljana, Tržaška 132, 1000 Ljubljana
E-pošta: info@karsia.si

www.karsia.si

Svetovanje: Primož ŠTEPIC 051-319-517

2018_KGZ_NG_predavanja_20dec17.indd 1

21.12.2017 7:58:37
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Za vinogradnike in vinarje
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica izvaja številne seminarje, delavnice in tečaje.
 Smernice dobre higienske prakse v vinarstvu
Seminar traja 4 šolske ure. Udeleženci seminarja prejmejo delovni zvezek Smernic in potrdilo o
udeležbi. Namenjen je vsem vinogradnikom, ki pridelujejo vino in ga tržijo.
 Začetni kletarski tečaj
Lokacijo in termin tečaja se določi glede na število in območje večine prijavljenih.
 Degustacije mladih vin – potrebni ukrepi za donegovanje vina
V mesecu oktobru, novembru in decembru 2018, v vseh vinorodnih okoliših.
Za zgoraj navedena izobraževanja je potrebna predhodna prijava, ki jih zbiramo na izpostavah
Oddelka za kmetijsko svetovanje v Novi Gorici, Biljah, Dobrovem, Ajdovščini, Sežani in Kopru.

+

Tečaj „Ekološko kmetovanje“
Vsi, ki želite pridobiti celovit pogled v ekološko pridelavo in predelavo ste vabljeni na začetni ekološki
tečaj. Tečaj iz ekološkega kmetovanja ponudi celovit vpogled v ekološko kmetovanje, zato ga
priporočamo vsem, ki se odločajo za vstop v ekološko kmetovanje, pa tudi tistim, ki že ekološko
kmetujete. Tečaj priporočamo tudi uporabnikom ekoloških živil in drugim, ki jih zanima tovrstna
pridelava kakovostnih ekoloških pridelkov in živil.
Prijave na tečaj ekološkega kmetovanja zbiramo na vseh izpostavah oddelka za kmetijsko svetovanje.
Tečaje bomo v največji možni meri prilagodili potrebam prijavljenih kandidatov in pridelovalnim
usmeritvam. Na podlagi prijav bo prilagojena tudi lokacija izvedbe. Tečaj bomo izvedli, ob zadostnem
številu prijavljenih kandidatov (min 20).

Izobraževanja kot referenca za pridobitev certifikata NPK
Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica vam usposobljeni svetovalci nudimo pomoč pri pripravi
zbirne mape z vašimi dokazili o usposobljenosti in prijavi v postopek za pridobitev CERTIFIKATA
O NACIONALNI POKLICNI KVALIFIKACIJI. Za namene pridobivanja certifikata organiziramo tudi
večurne izobraževalne tečaje, ki zajemajo znanja in vsebine iz katalogov znanj za posamezen poklic
(vinogradnik, sadjar, živinorejec, peka kruha, predelave živil…).
http://www.nrpslo.org/baze-podatkov/poklicni-standardi.aspx
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Delavnice o socialnem podjetništvu
Ali ste že slišali za socialno podjetništvo? Mogoče imate vi ali vaši družinski člani podjetniške ideje,
iščete nove zaposlitvene možnosti in bi bila ustanovitev socialnega podjetja prava rešitev. Socialno
podjetništvo je priložnost za razvoj dejavnosti, ki izboljšujejo kakovost življenja ljudi tudi na podeželju.
Je tudi priložnost za ustvarjanje novih delovnih mest.
Na delavnicah vam želimo predstaviti, kako so k uresničevanju idej pristopili tisti, ki so v svet
socialnega podjetništva že vstopili, kaj je socialno podjetje, kako ga ustanovimo, katere so lahko
dejavnosti socialnega podjetništva in če je to mogoče pravi odgovor za vaše načrtovane dejavnosti.
Prijave za delavnice »Socialni podjetništvo – priložnost za podeželje« zbiramo na
T: 05 335 12 12 (Michaela Vidič) in 05 726 58 17 (Darja Zadnik).
Delavnice bomo organizirali v vaši bližini glede na število prijavljenih interesentov.

Osnovna in nadaljnja usposabljanja za poklicne uporabnike
fitofarmacevtskih sredstev (FFS)
Na podlagi Zakona o fitofarmacevtskih sredstev (ZFfs-1) Ur.l.83/2012, ki je začel veljati 6. novembra
2012, lahko FFS za poklicno rabo, v specializiranih prodajalnah kupujejo samo osebe, ki imajo
opravljeno usposabljanje za ravnanje s FFS - POKLICNI UPORABNIKI. Ti so dolžni opraviti 4- urno
nadaljnje usposabljanje, najpozneje v roku petih let od datuma izdaje potrdila oz. pet let od
zadnjega podaljšanja. Če je uporabnik FFS zamudi rok za podaljšanje potrdila, se mora ponovno
udeležiti osnovnega usposabljanja.
Osnovna in nadaljnja usposabljanja organizirajo izpostave Oddelka za kmetijsko svetovanje
na celotnem območju Primorske. Informacije o poteku usposabljanj so na voljo na spletni strani
Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, v rubriki »NOVICE« in »KOLEDAR IZOBRAŽEVANJ
IN DOGODKOV«.
Prijave na tečaj za uporabnike fitofarmacevtskih sredstev zbiramo na vse izpostavah Oddelka za
kmetijsko svetovanje!
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Storitve Agroživilskega laboratorija
VINO IN PROIZVODI IZ GROZDJA IN VINA
•
•
•

Analiza in senzorična ocena vina in mošta za izdajo odločb za promet z vinom
Analiza vina, mošta, žganih pijač in kisa s klasičnimi metodami
Hitre analize grozdja in vina na WINESCAN-u: alkohol, ekstrakt, reducirajoči sladkor,
skupne kisline, hlapne kisline, pH, vinska, jabolčna, mlečna in citronska kislina

ZEMLJA; FOLIARNE ANALIZE
•
•

Zemlja (osnovna analiza (pH, fosfor, kalij), humus; aktivno apno; mineralni dušik (N min);
Mg)
Foliarne analize (Mg, Ca, K, P, Fe, Cu, Mn, Zn)

ŽIVILA IN KRMA
•
•
•
•
•

Oljčna olja (peroksidno število, proste maščobne kisline, UV absorbanca, celokupni
biofenoli), oljke (oljevitost)
Meso in mesni izdelki (energijska vrednost, pravilnik o kakovosti mesnih izdelkov)
Krma (Weendska analiza, minerali)
Mleko in mlečni izdelki
Kislo zelje

PRIPRAVA DOKUMENTOV ZA PREVOZ IN IZVOZ VINA
•
•
•
•

spremni dokumenti
analizni izvid v angleščini
druga potrdila in certifikati
dodatne analize

PREVZEM VZORCEV
Sprejemna pisarna Agroživilskega laboratorija je na sedežu zavoda odprta vsak dan od 8 h – 14 h
ure, razen ob petkih 8 h – 12 h. Izven teh ur sprejem po predhodnem dogovoru.
Vsa naročila in vprašanja lahko pošljete na e-naslov: sprejem@go.kgzs.si ali pokličete :
05 3351 224 – dr. Tjaša Jug, vodja laboratorija
05 3351 225 – Mirjana Košuta, naročila za vzorčenje vina, analize vina, kisa , žganih pijač,
odločbe za promet z vinom
05 3351 227 – mag. Anka Rojc Polanec, dokumentacija za izvoz vina, analize zemlje
031 864 455 – Barbara Ličen, vzorčenje vina
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Vino in proizvodi iz grozdja in vina
Kakovostna vina ZGP vzorčimo na terenu po naslednjem urniku:
TOREK – Vipavska dolina, Kras in Slovenska Istra
SREDA – Goriška Brda
Prijave za vzorčenje vina sprejemamo vsaj en dan pred vzorčenjem na :
05/3351 225 (Košuta Mirjana) ali 031/864 455 (Ličen Barbara) in e-pošto sprejem@go.kgzs.si.
Lahko se dogovorimo tudi za prevzem deželnega vina oziroma vzorcev za ostale analize.
Ob prevzemu vsakega vzorca deželnega / kakovostnega vina vam podarimo nalepko, ki vam
omogoča analizo suhega mirnega vina oziroma grozdja na WINESCANU po simbolični ceni1€/
vzorec.
Vzorec mora predstavljati povprečje celotne količine in mora biti čist, svež, dostavljen v čisti in
nevtralni embalaži:
- za analize s FTIR spektrometrijo – WSC: 0,2 l vzorca
- za analize po ostalih metodah : 0,5 - 0,75 l vzorec
- za odločbo za deželno vino PGO:3 x po 0,75 l ali 1 l
- za odločbo za kakovostna vina ZGP : 6 x 0,75 l ali 1,0 l ali 7 x 0,5 oz.0,375 l
- za odločbo za teranov liker PTP: 1 x 0,75 l
- za analizo grozdja vsaj 150 jagod oz. 250 g
Spremljajoča dokumentacija:
- za deželna vina PGO in kakovostna vina ZGP mora vzorce spremljati prijava pridelka v RPGV
- za teranov liker PTP mora vzorec spremljati prijava pridelka v RPGV(pod drugi proizvodi iz vina) in
številka odločbe o oceni terana PTP iz katerega je narejen liker.

Zemlja
Vzorce zemlje lahko oddate tudi na izpostavah oddelka za kmetijsko svetovanje, kjer so na
razpolago tudi sonde za vzorčenje.
Vzorci (0,3 – 0,5 kg vzorca v pvc vrečki,) naj bodo na zunanji strani vrečke ustrezno označeni
(ime, priimek, naslov, ime parcele ali gerk, želene analize).
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Vse za sirarstvo
MALI PRIPOMOČKI ZA SIRARJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

solnomeri,
termometri,
pH indikatorji,
pH metri,
birete,
sirarski svinčniki,
sirarski prti,
harfa,
...

SADNE BAZE
•
•
•
•
•

širok izbor okusov,
sadnega ali drugega izvora (čokolada, vanilija, kava),
homogenizirane (brez koščkov ali s koščki),
brez umetnih barvil,
slovenskega porekla.

MODELI ZA IZDELAVO SIRA IN SKUTE
Modeli italijanskega proizvajalca ANELLI so izdelani iz plastičnega materiala, ki je nevtralen, brez
dodanih barvil. Primeren je za prehrambeno industrijo ter skladen z evropsko direktivo 2007/19/CE.
V ponudbi so tudi posameznim košaricam pripadajoči pokrovi.
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LYOFAST SACCO STARTER KULTURE
Starter kulture Lyofast so izolirane iz naravnih in so primerne za ekološko predelavo mleka.
S procesom liofilizacije (sušenje z zamrzovanjem) je ohranjena stabilnost in biološka aktivnost
mikroorganizmov.
Vloga starter kultur v mlekarstvu:			
 kisajo mleko (kislo mleko, jogurt, kefir),
 svežo sirnino spreminjajo v dozorel sir,
 v mlečne izdelke in sir izločajo encime, ki povzročajo
razgradnjo velikih organskih molekul in dajo izdelkom
vonj in okus,
 izločajo zaželene pline in ustvarijo penečo se pijačo ali
očesca v siru (kefir in nekateri siri),
 z ustvarjanjem kisline inhibirajo nezaželene mikroorganizme.
SIRIŠČA CAGLIFICIO CLERICI
•

Živalsko sirišče: 100% naravno, proizvedeno iz skrbno odbranih
telečjih in govejih želodcev, kontroliranega izvora. Sirišče je prosto
mikrobioloških koagulantov, pepsina prašičjega izvora,
rekombinantne chymosin DNA, barvil, aromatičnih daditivov.
Na voljo v obliki prahu ali tekočine.

•

Mikrobiološko sirišče ALBAMAX: 100% himozin. Sirišče je
prosto pepsina prašičjega izvora, rekombinantne himozin DNA,
barvil, aromatičnih aditivov.

DRUGO
LIZOZIM: je naraven proizvod, izoliran iz jajčnega beljaka. Preprečuje napako sira imenovano
''pozno napihovanje''. Lysozyme dosega svoj učinek ne da bi posegal v tehnologijo ali pozitivno
mikrobiološko floro mleka oziroma ne spreminja organoleptične lastnosti sira.
CLERIPLAST: polimerna vodna raztopina se uporablja v proizvodnji sira za zašito površine pred
rastjo plesni in pršic.
KALCIJEV KLORID: vodna raztopina kalcijevega klorida je pripravljena za doziranje v mleko,
osiromašeno s kalcijem.
TEKOČI DIM: je čisti naravni proizvod, koncentrirana vodna raztopina javorjevih dimnih arom, brez
dodanih konzervansov ali drugih aditivov.
Vsa naročila in vprašanja lahko pošljete na e-naslov: mateja.kavcic_korenjak@go.kgzs.si
T: 05 3351 229 ali 031 217 656.
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Finančno računovodske storitve
V okviru skupnih služb Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica deluje tudi pododdelek Finance
in računovodstvo. V oddelku nas je trenutno pet sodelavcev , ki opravljamo finančno računovodske
storitve za zavod, kmetije, mikro in majhne družbe ter društva. Sodelovanje s kmetijskimi strokovnjaki
nam omogoča poglobljeno razumevanje problematike finančno računovodskega spremljanja
kmetijskega poslovanja.
Način dela: po dogovoru
Pravna ureditev sodelovanja:
Pogodba med zavodom in uporabnikom finančno računovodskih storitev
Cena: po dogovoru in obsegu dela
(vse ovrednoteno po dejansko opravljenem delu v skladu z dogovorjenim odstotkom posamezne
storitve iz računovodske tarife).
Več informacij na http://www.kmetijskizavod-ng.si/ponudba/
T: 05 33 51 203 ali 041 651 341
ENOSTAVNO ALI DVOSTAVNO KNJIGOVODSTVO
za kmetije, dopolnilne dejavnosti na kmetijah, majhne in mikro družbe ter društva







Analiza stanja kmetije, družbe in ugotovitev smiselnosti vodenja poslovnih knjig za kmetije
Pomoč pri priglasitvi ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne
gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov
in 80 % normiranih odhodkov
Vodenje računovodstva po sistemu enostavnega ali dvostavnega knjigovodstva za kmetije,
dopolnilne dejavnosti na kmetijah, majhne in mikro družbe ter društva, knjigovodstvo izdanih in
prejetih računov, materialno knjigovodstvo , plače, intrastat, osnovna sredstva, plačilni promet,
davek na dodano vrednost,….
Izdelava Letnih poročil za notranje in zunanje potrebe kmetij, majhnih in mikro družb, analiza le
teh ter finančno, računovodsko in davčno svetovanje.

DAVEK NA DODANO VREDNOST
Ureditev vseh potrebnih dokumentov in pooblastil s Finančno upravo Republike Slovenije, vodenje
Knjig izdanih in prejetih računov ter mesečno ali trimesečno oddajanje Obračunov davka na dodano
vrednost.
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IZDAJANJE E - RAČUNOV
Brezpapirno poslovanje bo v prihodnosti realnost. Trenutno pa vam pomagamo izdati e račun, ki ga
od kmetij trenutno zahtevajo organizacije, ki delujejo v javnem sektorju.
DAVČNO SVETOVANJE
v smislu optimizacije davkov na kmetijah, dopolnilnih dejavnostih na kmetijah, v mikro družbah in
društvih v okviru zakonskih možnosti.
ODDAJA IN PLAČEVANJE OBRAČUNOV PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST PO 1.1.2018

Finančna Uprava Republike Slovenije (FURS) od 1.1. 2018 za plačilo prispevkov za socialno varnost
(pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko
varstvo) kmetom ne bo več pošiljala izpolnjenih plačilnih nalogov. Po novem bo FURS predizpolnjene
obračune prispevkov za socialno varnost vročala elektronsko prek portala eDavki tudi kmetom, kot to
z začetkom leta 2017 že velja za samozaposlene osebe in družbenike.
Na podlagi spremembe Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2J bo za leto 2018 FURS sestavljal
predizpolnjene obračune prispevkov za socialno varnost (POPSV) tudi za kmete in jim jih vročala
elektronsko prek portala eDavki najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Zavezancem pa ne
bo več pošiljala položnic oz. plačilnih nalogov (UPN) po pošti.
Kmetje bodo morali sami izpolnjevati UPN in izračunane prispevke za socialno varnost plačati pri
ponudnikih plačilnih storitev (npr. na banki, pošti, preko spletne banke itd.) na transakcijske račune,
navedene v POPSV. Prispevki za socialno varnost morajo biti plačani najpozneje do 20. v mesecu
za pretekli mesec. Prvič bo FURS za kmete pripravila POPSV za mesec januar 2018 in ga vročila
elektronsko prek portala e davki najpozneje do 10.2.2018.
Za pregledovanje in morebitno popravljanje podatkov v POPSV si je potrebno zagotoviti vstop na
portal eDavki. Portal eDavki omogočajo udobno, preprosto in varno izpolnjevanje ter oddajanje
davčnih obrazcev z uporabnikovega računalnika od doma. eDavke lahko kmetje uporabljajo sami
ali pa za poslovanje prek sistema eDavki določijo pooblaščenca, ki jih o obveznostih plačila in
dopolnitvah obračuna prispevkov za socialno varnost mesečno obvešča (npr: računovodski servis,
kmetijski zavod…).
V kolikor boste pri tem potrebovali pomoč, se lahko obrnete na nas.
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FADN knjigovodstvo za kmetije
FADN (Farm Accountancy Data Network) je mreža računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev.
To je knjigovodstvo prilagojeno kmetijski dejavnosti. Po tej metodologiji se zbirajo knjigovodski
podatki o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v vseh državah Evropske Unije. Podatki
se uporabljajo za analiziranje finančnih spodbud in načrtovanje kmetijske politike na nacionalni in
EU ravni. Za kmetije je FADN knjigovodstvo pomembno, ker lahko spremljate gospodarjenje na
svoji kmetiji, primerjate poslovanje z drugimi kmetijami, analizirate preteklo poslovanje in načrtujete
poslovanje v prihodnjih letih.
Storitve:
 izpolnjevanje Poročila o pridelkih, živini in delovni sili,
 izpolnjevanje Denarnegega poročila, Popisnih listov
 priprava Letnega poročila.
Način dela:
Izpolnitev obrazcev ob sodelovanju zavezanca za vodenje FADN knjigovodstva na sedežu
Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica ali na kmetiji.
Pravna ureditev sodelovanja:
Pogodba med zavodom in zavezancem za FADN knjigovodstvo
Cena:


14,00 EUR brez DDV na dejansko opravljeno delovno uro ter dejanski potni stroški za
izpolnjevanje mesečnih obrazcev (če obrazce izpolnite sami vas to ne stane nič)



250€ brez DDV za izdelavo Letnega poročila.

Več informacij:
T: 05 335 12 03
M: 041 651 341
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Kontakti - Oddelek za kmetijsko svetovanje
sedež Zavoda

Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica; (:05 335 12 00
Svetovalec/ka
(

e-pošta

Jože Vončina, univ. dipl. inž. zoot.,
vodja oddelka za kmetijsko svetovanje

05/335 12 32
051/363 643

joze.voncina@go.kgzs.si

Tamara Rusjan, univ. dipl. inž. agr.,
specialistka za vinarstvo

05/335 12 09
041/721 903

tamara.rusjan@go.kgzs.si

Mojca Mavrič Štrukelj, univ. dipl. inž. agr.,
specialistka za vinogradništvo

05/335 121 0
051/663 005

mojca.mavric_strukelj@go.kgzs.si

Michaela Vidič, univ. dipl. inž. agr.,
specialistka za razvoj podeželja

05/335 12 12
031/323 184

michaela.vidic@go.kgzs.si

Egon Volk, univ. dipl. inž. zoot.,
specialist za živinorejo

05/335 12 07
051/614 901

egon.volk@go.kgzs.si

Tanja Valantič Širok, univ. dipl. inž. zoot.

05/335 12 08

tanja.valantic_sirok@go.kgzs.si

Izpostava Ajdovščina

Goriška ulica 23b, 5270 Ajdovščina
Svetovalec/ka

(

e-pošta

Marta Koruza, univ. dipl. inž. zoot.,
vodja izpostave

05/367 10 70
031/323 186

marta.koruza@go.kgzs.si

Rajko Črv, dipl. inž. agr.

05/367 10 75

rajko.crv@go.kgzs.si

Darja Marc, univ. dipl. inž. agr.

05/367 10 74

darja.marc@go.kgzs.si

Anka Poženel, univ. dipl. inž. agr.,
specialistka za poljedelstvo

05/367 10 72
031/667 761

anka.pozenel@go.kgzs.si

Izpostava Dobrovo

Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo
Svetovalec/ka

(

e-pošta

Marta Srebrnič, dipl. inž. agr. in hort.
vodja izpostave

05/395 95 30
041/772 475

marta.srebrnic@go.kgzs.si

Matjaž Prinčič, dipl. inž. agr. in hort.

05/395 95 31

matjaz.princic@go.kgzs.si

Izpostava Idrija

Vojkova 2, 5280 Idrija;
Svetovalec/ka

(

e-pošta

Maja Pižmoht, dipl. inž. zoot.,
vodja izpostave

05/377 22 54

maja.pizmoht@go.kgzs.si

Evgen Petrič, univ. dipl. inž. zoot.

05/372 26 45

evgen.petric@go.kgzs.si

Adam Raspor, univ. dipl. inž. zoot.

05/372 26 40

adam.raspor@go.kgzs.si
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Izpostava Ilirska Bistrica

Vojkov drevored 14, 6250 Ilirska Bistrica
Svetovalec/ka

(

Rafaela Žejn, dipl. inž. agr. in hort.,
vodja izpostave

05/710 02 60
031/323 192

Mirjam Furlan, inž. agr., svetovalka za KDDD

05/714 18 95
05/710 02 61
051/340 093

Danijela Volk, univ.dipl. inž. agr.

e-pošta
rafaela.zejn@go.kgzs.si
mirjam.furlan@go.kgzs.si
danijela.volk@go.kgzs.si

Izpostava Koper

Ulica 15. maja 17, 6000 Koper
Svetovalec/ka

(

e-pošta

Elizabeta Bonin, univ. dipl. inž. agr.,
vodja izpostave

05/630 40 62
051/683 365

elizabeta.bonin@go.kgzs.si

Janko Brajnik, univ. dipl. inž. agr,

05/630 40 61

janko.brajnik@go.kgzs.si

Jana Bolčič, univ. dipl. inž. agr,
specialistka za zelenjadarstvo

05/631 04 79
031/323 189

jana.bolcic@go.kgzs.si

Miran Sotlar, univ. dipl. inž. agr.,
specialist za agrarno ekonomiko

05/631 04 80
031/665 965

miran.sotlar@go.kgzs.si

Irena Vrhovnik, univ. dipl. inž. agr.,
specialistka za sadjarstvo in oljkarstvo

05/631 04 78
031/323 190

irena.vrhovnik@go.kgzs.si

Izpostava Bilje

Bilje 1, 5292 Renče, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica
Svetovalec/ka
(

e-pošta

Vasja Juretič,univ. dipl. inž. agr.
specialist za sadjarstvo in oljkarstvo,
vodja izpostave

05/395 42 64
041/779 255

vasja.juretic@go.kgzs.si

Linda Kogoj, univ. dipl. inž. agr.,
svetovalka za KDDD

05/305 41 36
041/720 561

linda.kogoj@go.kgzs.si

Tomaž Volčič, dipl. inž. zoot.

05/395 42 63

tomaz.volcic@go.kgzs.si

Izpostava Postojna

Cankarjeva ulica 6, 6230 Postojna
Svetovalec/ka
Majda Godina, univ. dipl. inž. zoot.,
vodja izpostave
Darja Zadnik, univ. dipl. inž. zoot.,
specialistka za razvoj podeželja

(
05/720 04 30
051/683 364
05/726 58 17
031/666 142

e-pošta
majda.godina@go.kgzs.si
darja.zadnik@go.kgzs.si

Zdenka Benčan, inž. agr.,
svetovalka za KDDD

05/720 04 35

zdenka.bencan@go.kgzs.si

Ema Zadel, dipl. inž. gosp.

05/757 01 40

ema.zadel@go.kgzs.si
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Izpostava Sežana

Sejmiška 1a, 6240 Sežana; 7: 05/731 34 45
Svetovalec/ka

(

e-pošta

Milena Štolfa, univ. dipl. inž. agr.,
vodja izpostave

05/731 28 50

milena.stolfa@go.kgzs.si

Majda Brdnik, univ. dipl. inž. agr,
specialistka za vinogradništvo

05/731 28 56
031/323 191

majda.brdnik@go.kgzs.si

Srečko Horvat, dipl. inž. zoot.,
koordinator za KDDD

05/731 28 53
031/666 143

srecko.horvat@go.kgzs.si

Mag. Ida Štoka, univ. dipl. inž. zoot.

05/731 28 52
05/ 731 28 51
051/355 577

Aleks Dariž, inž. agr.

ida.stoka@go.kgzs.si
aleks.dariz@go.kgzs.si

Izpostava Tolmin

Rutarjeva ulica 35, 5220 Tolmin
Svetovalec/ka

(

e-pošta

mag. Jana Čuk, univ. dipl. inž. agr.,
vodja izpostave

05/388 42 80
041/735 436

jana.cuk@go.kgzs.si

Bogdan Črv, dipl. ekon., inž. agr,
specialist za ekološko živinorejo

05/388 42 81
041/772 656

bogdan.crv@go.kgzs.si

Jernej Kovačič, univ. dipl. inž. zoot.

05/388 42 84

jernej.kovacic@go.kgzs.si

Nataša Leban, univ. dipl. inž. agr.,
svetovalka za KDDD

05/388 42 82
031/323 185
05/388 42 85
031/655 564

Jani Mlekuž, univ. dipl. inž. zoot.

natasa.leban@go.kgzs.si
jani.mlekuz@go.kgzs.si
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17:00

17:00
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10:00

17:00

8:00

9:00

10:00

10:00

26. januar 2018

30. januar 2018

30. januar 2018

30. januar 2018

30. januar 2018

30. januar 2018

30. januar 2018

31. januar 2018

1. februar 2018

5. februar 2018

6. februar 2018

6. februar 2018

6. februar 2018

6. februar 2018

Ura

11. januar 2018

Datum

Prikaz rezi v intenzivnih nasadih jablan in sliv

Prikaz rezi kakija

Prikaz izdelovanja mladih sirov in fermentiranih izdelkov iz kravjega mleka

Novosti pri obnovi vinogradov (zakonodaja-sprememba uredbe konec decembra
2017)
Varstvo vinske trte pred boleznimi in škodljivci – NOVOSTI
Varstvo sadnega drevja pred boleznimi in škodljivci – NOVOSTI
Varstvo oljčnikov pred boleznimi in škodljivci – NOVOSTI

Novosti v zakonodaji pri obnovi vinogradov

Prikaz rezi breskev

Zimska rez vinske trte in tla v vinogradu

Varstvo vinogradov pred boleznimi in škodljivci

Novosti pri davkih in prispevkih za kmetovalce in izobraževanje o uporabi davčnih
blagajn

Varstvo sadovnjakov pred boleznimi in škodljivci

Varstvo poljščin in vrtnin pred boleznimi in škodljivci

Varstvo oljčnikov pred boleznimi in škodljivci

Zimska rez in tla v vinogradu

Prikaz zimske rezi vinske trte

Varstvo matičnjakov, matičnih vinogradov in trsnih cepljenk

Naslov

Izobraževanja, razvrščena po datumu

Slope pri Kalu

Strunjan, zbirno mesto pri Sosiču

Spodnji Vrsnik, Gasilski dom, Spodnji Vrsnik 9

Dobrovo, dvorana Vinske kleti Goriška Brda

Bilje, dvorana Sadjarskega centra Bilje, Bilje 1

Izola - Pivol, sadovnjak Klobas

Koper, Purissima, vinograd Vinakoper

Bukovica, dvorana Zorana Mušiča, Bukovica 43

Pobegi, dvorana doma KS

Bukovica, dvorana Zorana Mušiča, Bukovica 43

Bukovica, dvorana Zorana Mušiča, Bukovica 43

Bukovica, dvorana Zorana Mušiča, Bukovica 43

Pliskovica

Vrhpolje, vinograd STS na Pouzelcah

Vrhpolje, večnamenski prostor TZV Vrhpolje

Lokacija

prijava

Opomba
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13:00

14:00
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10:00

14:30

10:00

16:00

17:00

9:00

16:00

18:00

10:00

16:00

16:00

17:00

6. februar 2018

6. februar 2018

9. februar 2018

12. februar 2018

14. februar 2018

14. februar 2018

14. februar 2018

15. februar 2018

15. februar 2018

15. februar 2018

16. februar 2018

19. februar 2018

20. februar 2018

20. februar 2018

Ura

6. februar 2018

Datum

Ekonomika pridelave oljk in možnosti izboljšav v tehnologiji pridelave

Zakonodaja za proizvajalce žganja in delavnica žganjekuhe

Pobegi, dvorana doma KS

Planina , kmetija Petra Marca, Planina 96

Grgar, dvorana Kulturni dom

Ajdovščina, Dvorana KS Ajdovščina, Prešernova ul. 26

POLJEDELSKI DAN
Pridelovanje krompirja z varstvom pred boleznimi in škodljivci: Anka Poženel
Predstavitve poljedelskih programov semenarskih hiš in fitofarmacevtskih podjetij

Novosti pri neposrednih plačilih za 2018
Plesni in mikotoksini v krmi

Osnovna šola Dobravlje

Bilje, Sadjarski center Bilje, Bilje 1

Pridelava manj razširjenih sadnih vrst

Prehrana drobnice in vpliv na parklje

Koper, sejna soba KZ Agraria Koper

Pobegi, dvorana doma KS

Vpliv podnebnih sprememb na pridelavo grozdja ter zakonske novosti pri sajenju
vinske trte
Varstvo vinske trte

Rezultati poskusov zelenjadnic
Varstvo plodovk na prostem
Biotično varstvo plodovk v plastenjakih
Sortiment pomembnejših zelenjadnic

Postojna, GZS, Cankarjeva 6

Krajevna skupnost Ajdovščina, Prešernova ul.26

Cerkno, Večnamenski center Cerkno, Bevkova 22

Tolmin, sejna soba KZ Tolmin

Ilirska Bistrica, OŠ A. Žnideršiča

Čelje, pri Janku Lenarčiču

Bilje, dvorana Sadjarskega centra Bilje, Bilje 1

Lokacija

Novosti pri davkih in prispevkih za kmetovalce

Mletje žit in prehrana govedi

Novosti pri davkih in prispevkih za kmetovalce in izobraževanje o uporabi davčnih
blagajn

Pitanje jagnjet

Pridelava sliv

Prikaz rezi v intenzivnih nasadih jablan in sliv

Tehnologija pridelave jagodičevja

Naslov

prijava

prijava

Opomba
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10:00

10:00

10:00

17:00

18:00

16:00

17:00

18:00

10:00

16:00

9:30

18:00

10:00

13:00

14:00

17:00

11:00

10:00

21. februar 2018

22. februar 2018

23. februar 2018

26. februar 2018

27. februar 2018

27. februar 2018

28. februar 2018

1. marec 2018

1. marec 2018

2. marec 2018

5. marec 2018

6. marec 2018

6. marec 2018

6. marec 2018

6. marec 2018

7. marec 2018

8. marec 2018

Ura

21. februar 2018

Datum

Predstavitev sort in tehnologija krompirja s pokušnjo nekaterih sort

Občni zbor govedorejcev Zgornje Vipavske

Ekološka pridelava zelenjave

Prikaz zimske rezi češenj na šibkih in bujnih podlagah

Tolerantne sorte vinske trte – predavanje in degustacija vin

Prikaz rezi oljk

Zdravstveno varstvo koščičarjev in sredozemskih kultur

Novosti pri pridelavi krompirja in drugih poljščin

Varstvo sadnega drevja s poudarkom na jablanah in slivah

Prikaz rezi sadnega drevja

Pridelava koščičarjev

Varstvo vinske trte
Vpliv podnebnih sprememb na pridelavo grozdja ter zakonske novosti pri sajenju trt

Tolerantne sorte vinske trte – predavanje in degustacija vin

Pridelava plodovk in solatnic

Kraške začimbnice v ljudskem zdravilstvu in kulinariki

Prikaz rezi sadnega drevja

Prehrana govedi na EKO kmetijah

Želite tržiti mesne izdelke in ne veste kako? Predstavitev registracije živilskih
obratov, ureditev prostorov

Naslov

Kmetija pr΄Jureč, Ledine 19

Slap, Turistična kmetija Na hribu

Ilirska Bistrica, OŠ A. Žnideršiča

Bilje, nasad Sadjarskega centra Bilje, Bilje 1

Dobrovo, dvorana Vinske kleti Goriška Brda

Beneša

Dobravlje, Osnovna šola Dobravlje

Sežana, degustacijska soba Vinakras Sežana

Pivka, Krpanov dom

Hum, zbirališče pri dvorani na Humu

Osnovna šola Dobravlje

Dutovlje, OŠ Dutovlje

Bilje, dvorana SC Bilje, Bilje 1 (Križcijanovo)

Dobravlje, Osnovna šola Dobravlje

Sežana, Srednja šola Srečka Kosovela

Dutovlje, na vrtu g. Branka Kjudra, Dutovlje 171

Tolmin, sejna soba KZ Tolmin

Bilje, dvorana Sadjarskega centra Bilje, Bilje 1

Lokacija

prijava

prijava

prijava

Opomba

39

Ogledi dobrih praks v pridelavi zelenjave na kmetijah na Goriškem

Ogledi dobrih kmetijskih praks v pridelavi zelenjave v Slovenski Istri

Ogledi dobrih praks za pridelavo jagod in malin na Dolenjskem

12. april 2018

26. april 2018

1. maj 2018

Ogledi dobrih praks v pridelavi zelenjave na Goriškem

Prikaz zimske rezi sadnega drevja

Prikaz rezi in oskrbe travniških sadovnjakov

9:00

Ekološka pridelava zelenjave

12. april 2018

10:00

30. marec 2018

Ekološka pridelava zelenjave

10:00

10:00

28. marec 2018

Prikaz obrezovanja oljk

10. april 2018

15:00

22. marec 2018

Prikaz rezi oljk

14:00

10:00

22. marec 2018

Prikaz rezi v travniških nasadih

5. april 2018

14:30

15. marec 2018

Prikaz rezi oljk

Kakovost voluminozne krme v povezavi z ekonomiko reje krav

10:00

15. marec 2018

Prikaz rezi oljk

18:00

14:00

14. marec 2018

Pomen korekcije parkljev pri drobnici in tretiranje proti zajedalcem

4. april 2018

18:00

13. marec 2018

Novosti v zakonodaji pri obnovi vinogradov
Varstvo vinske trte in novosti

Ocenjevanje salam in klobas

15:30

13. marec 2018

Prikaz zimske rezi kakija in sliv

Naslov

1. april 2018

14:00

Ura

13. marec 2018

Datum

Ilirska Bistrica - Dolenjska

Ilirska Bistrica

Bilje, Izpostava Bilje, Bilje 1

Sadjarski center Bilje, Bilje 1

Kmetija Srečko Čufer, Trebenče 14

Grgarske Ravne – zbirno mesto pri Zeliščnem centru

Sežana, Srednja šola Srečka Kosovela

Vrabče

Cerkno, Večnamenski center Cerkno, Bevkova 22

Tolmin, sejna soba KZ Tolmin

Plače pri kapelici

Dobrovo, zbirališče pri Agrariji Dobrovo

Topolc, Ado Barbiš

Krkavče, zbirno mesto pri gasilskem domu

Šempeter, oljčnik Biotehniške šole Mark, Markova pot 23

Sežana, Srednja šola Srečka Kosovela

Ajdovščina, Srednja šola Veno Pilon

Bilje, nasad Sadjarskega centra Bilje, Bilje 1

Lokacija

prijava

prijava

prijava

prijava

prijava

prijava

Opomba
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10:00

14:00

9:00

17:30

14:00

5. junij 2018

5. junij 2018

6. junij 2018

12. junij 2018

13. junij 2018

Tehnologija pridelave in predelave kraških začimbnic

Ocenjevanje žganj

16:00

28. junij 2018

Opazovanje in varstvo pred oljčno muho (delavnica)

1. september 2018

9:00

26. junij 2018

Ekološko varstvo pred oljčno muho, koristne rastline in organizmi

Razstava in degustacija standardnih in na šarko tolerantnih sort sliv

17:30

21. junij 2018

Ekološko varstvo pred oljčno muho, koristne rastline in organizmi

1. september 2018

17:30

19. junij 2018

Ekološko varstvo pred oljčno muho, koristne rastline in organizmi

Dan odprtih vrat Selekcijsko trsničarskega središča Vrhpolje – ogled vinogradov,
degustacija namiznih sort, degustacija vin

17:30

14. junij 2018

DAN ODPRTIH VRAT Sadjarskega centra in Drevesnice Bilje
Vodena razstava sort češenj
Vodeni ogledi Drevesnice in Sadjarskega centra
Poletna dela v sadovnjakih

Ogled dobrih praks - ekološko vinogradništvo

Opazovanje in varstvo pred oljčno muho

Ekološko varstvo pred oljčno muho, koristne rastline in organizmi

Prikaz dobrih praks v vinogradu (varstvo, poletna rez vinske trte, tla v vinogradu)

Poletna dela v vinogradih in prikaz dobrih praks (rez, vabe, škodljivci, bolezni,
obdelava)

Poletna dela v vinogradih in prikaz dobrih praks (rez, vabe, škodljivci, bolezni,
obdelava)

Prikaz dobrih praks v vinogradu (varstvo, rez, tla…)

Naslov

1. avgust 2018

9:30

14. junij 2018

13. junij 2018

9:00

Ura

5. junij 2018

Datum

Ilirska Bistrica

Slivje, Praznik češp

Kačiče - Pared, Domačija Belajevih, Kačiče - Pared 13

Dobrovo, zbirališče pri Agrariji Dobrovo

Krkavče, zbirno mesto pri gasilskem domu

Dekani, zbirno mesto na parkirišču ob pokopališču

Baredi, zbirno mesto v oljčniku g. Moljk Dušana

Sadjarski center Bilje in Drevesnica Bilje, Bilje 1

Lokvica, zbirališče na kmetiji Marušič, Lokvica25

Strunjan, zbirno mesto pri gostilni Sosič

Purissima, vinograd Vinakoper

STS Vrhpolje, vinograd na Pouzelcah

Brje – Logi

Križ

Lokacija

prijava

prijava

Opomba
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10:00

14:00

16. oktober 2018

16. oktober 2018

Ocenjevanje likerjev

Ocenjevanje vin, vinorodni okoliš Kras

1. december 2018

jan. - jun. 2018

Obiranje oljk in zagotavljanje kakovosti oljčnega olja

Obiranje oljk in zagotavljanje kakovosti oljčnega olja

Obiranje oljk in zagotavljanje kakovosti oljčnega olja

18:00

11. oktober 2018

Naslov

Strokovna ekskurzija v tujino

Ura

1. oktober 2018

Datum

Slope

Kromberk, oljčnik v Kromberku za gradom (zbirališče pri
Kromberškem gradu)

Dobrovo, dvorana Vinske kleti Goriška Brda

Pobegi, dvorana doma KS

Sežana

Lokacija
prijava

Opomba

42

43

Kmetijski nasveti na avtomatskem odzivniku

090 93 98 15
Spremljajte nas na spletni strani

www.kmetijskizavod-ng.si
ter facebooku
https://www.facebook.com/KmetijskoGozdarskiZavodNovaGorica/

KMETIJSKA ODDAJA
na Radiu Koper
vsako nedeljah ob 7.30 zjutraj
POMEMBNO OBVESTILO!
Na predavanja nosite vedno s seboj KMG-MID številko zaradi
vpisa v evidenčne liste prisotnosti.
Zahvaljujemo se Občini Renče-Vogrsko, Hrpelje-Kozina, Cerkno, MO Nova
Gorica, Pivka, Vinski kleti Goriška Brda, Kmetijski zadrugi Tolmin, Kmetijsko
gozdarski zadrugi Idrija, Idrijsko Cerkljanski razvojni agenciji, VINAKRAS
z.o.o., ker nam omogočajo brezplačno izvedbo izobraževanj za kmetovalce v
svojih prostorih.

h p://www.kme jskizavod‐ng.si

Telefon: 05/3351221
Mobilni: 041/957‐
041/957‐980
Fax:: 05/3351260
Fax
znamke@go.kgzs.si

NAROČILA:

Kme jsko gozdarski zavod Nova Gorica je
ekskluzivni zastopnik za ušesne znamke Q‐ﬂex® v Sloveniji

V Drevesnici Bilje se ukvarjamo s pridelavo sadik
različnih sadnih vrst.
Naš cilj je sadjarjem ponuditi velik izbor kakovostnega
sadilnega materiala. Za zadovoljstvo in uspeh naših strank pa
poskrbimo tudi s strokovnimi nasveti pri
izboru sort in podlag.
Skušamo se prilagajati potrebam vseh strank
- od velikih sadjarjev do vrtičkarjev, zato je
v naši ponudbi vedno kaj novega in zanimivega:
Chiara - odporna sorta breskve, ploščata breskev, asimina,
žižula, murva, jagodičnica, granatno jabolko...
Naše dolgoletne izkušnje in strokovno znanje so
najboljše zagotovilo za Vaš uspeh.

Nemška kakovost s švedskim pridihom

Z vami že več kot 60 let

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA

ZNANJE KOT KLJUCNI DEJAVNIK
RAZVOJA KMETIJSTVA

Izdal: Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica,
Graﬁčna priprava in tisk: Copigraf Faganelj d.o.o.,
Naklada: 7.300 izvodov, januar 2018

ST RO KOV N A I ZO B R A Ž E VA N JA I N D O G O D K I
2018

