34. TRADICIONALNI POSVET JAVNE SLUŽBE
KMETIJSKEGA SVETOVANJA

SKUPAJ ZA NAPREDEK
SLOVENSKEGA KMETIJSTVA
IN PODEŽELJA
Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja in
dogodek Evropskega partnerstva za inovacije –
EIP
Kongresni center Thermana
Hotel Thermana Park Laško,
Zdraviliška c. 6, 3270 Laško

25. - 26. november 2019

PONEDELJEK, 25. 11.
2019
Posvet Javne službe
kmetijskega svetovanja
8:00 Prihod in registracija
udeležencev
9:00 Uvodni pozdravi

13:00 KOSILO
14:30 Javna služba kmetijskega
svetovanja – izzivi in odzivi –
delavnice aktualnih tem:
Dopolnilne dejavnosti na
podeželju
Andrejka Krt, KGZS

Svetovalec po potrebah
kmetov

Anton Jagodic, Vodja Sektorja za
kmetijsko svetovanje, KGZS;
Cvetko Zupančič, predsednik KGZS;
Inge van Oost, Evropska komisija, Unit
B2 – Research & Innovation;
dr. Aleksandra Pivec, ministrica za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS

mag. Olga Oblak, KGZS;
Anton Jagodic, KGZS;
Inge van Oost, Evropska komisija

9:45 Kmetijska politika – sistem,
ki varuje lastno pridelavo hrane
in podeželje

Podjetnost - kako svetovati za
nove poslovne priložnosti

BF Ljubljana

10:15 Pomen lastne pridelave
hrane v globalnem svetu
dr. Jože Podgoršek, državni sekretar,
MKGP

10:45 ODMOR
11:15 Kako ob naravnih danostih
in strukturi Kmetijstva v Sloveniji
dosegati zadovoljive dohodke v
kmetijstvu
KGZS

11:30 Stanje v kmetijstvu v
Sloveniji v letu 2018 z napovedmi
za leto 2019
dr. Tanja Travnikar, KIS

12:00 Kaj naj svetovalci vedo o
inovacijah in startupih - tudi v
kmetijstvu (Kako Slovenija in EU
podpirata inovativne)
Jakob Gajšek, LUI

12:20 RAZPRAVA

Mladi kmetje in pristopi v
svetovanju
Jože Očko, KGZS;
Damijan Vrtin, KGZS - Zavod NM

Darja Pipan, KGZS;
Tomaž Cör, KGZS - Zavod KR

Inovacije in digitalizacija
kmetijstva JSKS
Igor Hrovatič, KGZS;
Franc Dolenc, Mi Team

16:30 ODMOR
17:00 Slovenija, gastronomska
regija
Marjan Cukrov, vodja Delovne skupine
Slovenija evropska gastronomska regija
2021

17:10 ZAKLJUČEK
18:00 VEČERJA

TOREK, 26. 11. 2019
Dogodek Evropskega
partnerstva za
inovacije – EIP in Posvet
Javne službe
kmetijskega svetovanja
8:30 Prihod in registracija
udeležencev
9:00 Uvodni pozdrav udeležencem
dr. Darja Majkovič, generalna direktorica
direktorata za kmetijstvo, MKGP

Seneno meso in mleko (M16.2)
Pitanje govedi za prirejo govedine
vrhunske kakovosti (M16.2)
Izboljšanje tehnologije pridelave in
konzerviranje z beljakovinami bogate
krme - metuljnice in njihove mešanice
za prilagajanje podnebnim
spremembam (M16.2)
Okoljsko učinkovita pridelava koruze in
pšenice na vodovarstvenih območjih
(M16.5)
Sadjarji za opraševalce in opraševalci
za sadjarje (M16.5)
Povečanje produktivnosti kmetijske
pridelave z učinkovito in trajnostno
rabo vode (M16.5)
Koruzni oklasek kot obnovljivi vir
energije (M16.5)

9:05 Povzetek delavnic prvega dne
9:30 Oblikovanje strateškega načrta
skupne kmetijske politike po letu
2020 za izboljšanje strukture
prenosa znanja in AKIS-a

11:30 ODMOR
12:00 Predstavitev izbranih EU EIP
projektov

10:00 Predstavitev izbranih
projektov EIP, ukrep M16
Sodelovanje iz Programa razvoja
podeželja 2014–2020, in uporabnost
rezultatov za kmetijsko prakso v
Sloveniji

12:45 pogovor s slovenskimi
predstavniki projektov EIP
13:45 ZAKLJUČEK POSVETA

Inge van Oost, Evropska komisija

Reja različnih pasem drobnice za meso
in izdelke vrhunske kakovosti (M16.2)
Zrnate stročnice- pridelava, predelava
in uporaba; uvajanje novih praks
vključenih na vseh ravneh v
pridelovalno-pridelovalni verigi
omogoča doseganje ciljev večje
samooskrbe (M16.2)

Christian Werni, predstavnik operativne
skupine EIP iz Avstrije;
predstavnica operativne skupine EIP iz Italije
(v dogovoru)

Dogodek Evropskega partnerstva
za inovacije – EIP organizira
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in je
dogodek o delovanju operativnih
skupin EIP.

PRIJAVA NA SPLETNI STRANI:
https://www.kgzs.si/jsks/posvet/prijava
(pomoč pri prijavi na tel.: 01 513 66 77)

Povečanje produktivnosti kmetijske pridelave z
učinkovito in trajnostno rabo vode (PRO-PRIDELAVA)
Vodilni partner: Univerza v Ljubljani
Ostali člani partnerstva: Geološki zavod Slovenije; Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo
Slovenije; KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto; BO - MO d.o.o., Evrosad d.o.o., Krško;
Panvita d.d., Murska Sobota; Kmetija Aleš Turk, Podbočje; Kmetija Jožef Ribič, Šempter v
Savinjski dolini; Kmetija Purgaj Ivan, Pernica; Kmetija Karlovček, Andraž Rumpret, Šentjernej

V sodelovanju z Agencijo RS za okolje
Praktični problem:
Namakanje na kmetijskih gospodarstvih v Sloveniji večinoma poteka na pamet, brez uporabe
informacij o ključnih dejavnikih za pravilno namakanje, t.j. lastnosti tal, potrebe rastlin, ki so
odvisne od trenutne razvojne faze rastline, ter vremena. Kmetje v Sloveniji praviloma namakajo
preveč, prepozno in v premajhnih obrokih, kar negativno vpliva na produktivnost kmetijske
pridelave, saj znižuje količino tržnega pridelka in tržno vrednost pridelka, glede na vložena
produkcijska sredstva.

Tip projekta: EIP
Ukrep: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje
2014-2020
Podukrep: 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali
prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim
okoljskim praksam
Tematika: Učinkovita in trajnostna raba vode na kmetijskem gospodarstvu

Obdobje trajanja projekta:
12/2018 – 12/2021
Višina odobrenih sredstev:
249.940 eur

Namen in cilji projekta
Namen projekta je v kmetijski praksi promovirati visoko produktivnost kmetijske pridelave s pomočjo
trajnostne rabe vode za namakanje na kmetijskem gospodarstvu in zmanjšanje trenutnih in skupnih
odvzemov iz vodnih virov za namakanje.

Pričakovani rezultati
- Vzpostaviti SISTEM ZA PODPORO ODLOČANJU O NAMAKANJU (SPON) na državni ravni, ki združuje
baze podatkov relevantne za optimizacijo prakse namakanja (lastnosti tal, trenutna količina vode v
tleh, potrebe rastline po vodi in vremensko napoved);
- Aplicirati SPON na ravni izbranih kmetij in povečana produktivnosti kmetijske pridelave skozi
izboljšano prakso namakanja jabolk, češenj, koruze, hmelja, paradižnika, krompirja, zelja in
namiznega grozdja;
- Dvigniti znanje o pomenu in kompetencah za izvajanje strokovno pravilnega namakanja na ravni
demonstracijskih kmetij in širše (drugih kmetij, odločevalcev, študentov, laične javnosti);
- Video z izobraževalnimi vsebinami o strokovno pravilnem namakanju in njegovem pomenu za
zvišanje produktivnosti kmetijske pridelave ter trajnostno rabo vode in varstvo okolja;
- Izboljšati prepoznavnost SPON med kmeti, strokovnjaki, odločevalci, študenti, laično javnostjo.

Dosedanji rezultati projekta
- Nakupe opreme za meritve vode v tleh ter namestitev opreme na terenu.
- Terenska vzorčenja tal na partnerskih kmetijskih gospodarstvih z izvedbo meritev osnovnih lastnosti
tal in z izvedbo meritev vodnozadrževalnih lastnosti tal, ki so osnova za dobro napoved namakanja.
- Usklajevanje integracije Sistema za podporo odločanju o namakanju (SPON) v kombinacij s 5
dnevno vremensko napovedjo na Agencijo RS za okolje, ki SPON v polnosti prevzame do 12/2021.
- Izvajanje obveznih usposabljan za partnerska kmetijska gospodarstva.

Predvidene aktivnosti
- Aplicirati SPON na ravni izbranih demonstracijskih – v letu 2020
- Izobraziti kmete za uporabo SPON, katerega glavni rezultat bo dobro delujoč sistem SPON, pravilno
izvajanje namakanja in posledično povečanje produktivnosti kmetijske pridelave za zmanjšanje vpliva
namakanja na okolje – v letu 2020 in 2021.
- Organizacija izobraževanj v obliki individualnega svetovanja, delavnic in predavanj in tako prispevati
k dvigu znanja o pomenu in kompetenc za izvajanje strokovno pravilnega namakanja ter k odločitvi
kmetov za vstop v SPON – v letu 2021.
- Vzpostaviti SPON na državni ravni – do 12/2021

Pogled kmeta:
Zanimalo nas je ali lahko kakovost pridelka
novejšega klona sorte Sauvignon, za namizno
grozdje in vino, z namakanjem lažjih tal (lapor)
izboljšamo v primeru poletnih suš. Predvidevamo,
da se velikost jagod lahko nekoliko poveča, kožica
postane mehkejša in je izplen mošta nekoliko
drugačen. Projekt mi nudi možnost, da preizkusim
svojo teorijo in jo s strokovno in tehnično podporo
tudi izvedem v praksi.
Ivan Purgaj, Dragučova

Pogled svetovalca:
Namakanje je pozitivni tehnološki
ukrep le v primeru, ko vodo
uporabimo strokovno in varčno, za kar
so potrebne znanje, veščina ter
interdisciplinarno povezovanje. Prav
slednjega si želimo še več.
Andreja Brence, KGZS-KGZ Novo mesto

Pogled raziskovalca:
Želimo si uvesti nove tehnologije in prakse pri
kapljičnem namakanju hmelja ter optimizirati rabo
vode ob izboljšanju količine in kakovosti pridelka. S
tem se zmanjšajo izgube vode zaradi površinskega
odtoka, iztekanja v podtalje, ter odvzemi iz različnih
vodnih virov. Smo mnenja, da obstajajo rezerve pri
izboljšanju upravljanja kapljičnega namakanja hmelja
v smeri bolj učinkovite porabe vode, kar bo doseženo
z uporabo SPON-a v okviru tega projekta.
Dr. Boštjan Naglič,
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Kontaktni podatki vodilnega partnerja:
doc. dr. Matjaž Glavan, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Center za urejanje kmetijskih zemljišč in agrohidrologijo; T: 00386 (0)1
320 3299; E: matjaž.glavan@bf.uni-lj.si
Spletna stran projekta: http://www.bf.uni-lj.si/oddelek-za-agronomijo/o-oddelku/katedre-in-druge-org-enote/za-agrometeorologijo-urejanje-kmetijskegaprostora-ter-ekonomiko-in-razvoj-podezelja/urejanje-kmetijskega-prostora/eip-sodelovanje/
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