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CILJ IN NAMEN JAVNEGA NAROČILA 

 ciljnim skupinam s pomočjo pridobljenih novih znanj omogočiti izboljšanje 

ekonomske uspešnosti (povečanje pridelkov, zmanjšanjem vložkov)

 Prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb 

 lažje prestrukturiranje in posodabljanja kmetij z namenom povečanja 

udeležbe na trgu in tržne usmerjenosti ter kmetijske diverzifikacije

 Ponuditi kar največ informacij in novih znanj s področja primarne kmetijske 



VSEBINA JAVNEGA NAROČILA 

 7 tematsko različnih sklopov iz različnih področij (živinoreja, veterinarstvo, 

živilska tehnologija, poljedelstvo, sadjarstvo in opraševanje, travništvo in 

pašništvo, namakanje)

 Vsak prikaz / delavnica znotraj sklopa mora vsebovati tako teoretični kot tudi 

praktični del

 Prikaz traja 8 ur

 število udeležencev na posameznem prikazu okvirno 30, ki pa si jih mora 

izbrani izvajalec zagotoviti sam

 Na posamezen prikaz se lahko prijavi le ena oseba iz istega KMG / podjetja



SKLOP D – poljedelstvo 

 1. SETVENI POSKUSI IN ALTERNATIVNE OBLIKE OBDELAVE TAL V POLJEDELSTVU (6 

prikazov) – KGZS ZAVOD MS 2 prikaza

 2. KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ 

KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE (6 prikazov) – KGZS ZAVOD MS 2 prikaza

 3. DEMONSTRACIJSKA PRIDELAVA RŽI ZA DVAKRTANO SILIRANJE VOLUMINOZNE 

KRME ALI ENKRATNO SILIRANJE IN PRIDELAVA ZRNJA (2 prikaza) – KGZS ZAVOD MS 

1 prikaz

 4. PREPOZNAVANJE RAZLIČNIH TIPOV TAL, NJIHOVIH ZNAČILNOSTI IN 

PRILAGAJANJE KMETIJSKIH KULTUR TER RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ GLEDE NA 

POTREBE POSAMEZNIH KMETIJ (6 prikazov) – KGZS ZAVOD MS 2 prikaza



VSEBINA PROGRAMA

 INOVATIVNOST IN APLIKATIVNOST:

 program vključuje rezultate projekta, ki je nastal kot rezultat aktivnosti ukrepa 

Sodelovanje M16 PRP 2014–2020

 program vsebuje demonstracijo in aktivno sodelovanje udeležencev

 program predvideva pripravo tiskanega gradiva za udeležence

 program predvideva, da bo avdio/video posnetek demonstracije objavljen na spletni 

strani izvajalca po koncu usposabljanja

 PODNEBNO-OKOLJSKE VSEBINE PROGRAMA:

 program usposabljanja vsebuje podnebne in okoljske vsebine

 LOKACIJA DELAVNIC:

 večina ponovitev delavnice (v okviru posamezne teme) je na drugi lokaciji

 CENA



Kombinirane setve 2023

 Predviden čas izvedbe: maj 2023

 Trajanje: 8 ur (60 min/uro)

 Setev mešanega posevka ovsa in lucerne (Setev ovsa opravimo februarja 2023, 
lucerno dosejemo aprila)

 Oves je kot varovalni posevek za lucerno in se ga v dveh odkosih posilira, lucerna 
raste naprej

 Silažo iz prvega in iz drugega odkosa ocenimo organoleptično in damo na 
kemijsko analizo

 Na osnovi kemijskih analiz silaže naredimo krmni obrok za krave molznice in za 
goveje pitance

 Teoretični del – predavalnica KGZS MS

 Praktični prikaz - demonstracija: Ogled posevka pred siliranjem in prikaz 
postopkov siliranja



Setveni poskusi 2023

 Predviden čas izvedbe: junij 2023

 Trajanje: 8 ur (60 min/uro)

 Setev vodilnih, predhodno preskušenih sort krušne in krmne ozimne pšenice 

 primerjava dveh načinov obdelave tal (konvencionalna obdelava tal in 

ohranitvena obdelava na način mulč setve

 v laboratoriju določili parametre kakovosti ter okuženost z mikotoksini z 

vidika pekovskih lastnosti in primernosti za predelavo

 Po končani žetvi izmerimo rezidualni dušik v tleh in organsko snov

 Teoretični del – predavalnica KGZS MS

 Praktični prikaz - demonstracija: Ogled sortnih poskusov pšenice na terenu



Talni profili 2023

 Predviden čas izvedbe: oktober 2023

 Trajanje: 8 ur (60 min/uro)

 izkopa talnih profilov na terenu 

 kemijske ter fizikalne analize tal

 informirali kmete o tleh na posameznih območjih in jih učili prepoznavati 
posamezne talne tipe

 podali možnosti rabe tal  na posameznih tipih tal

 posejali različne vrste rastlin za poletno ozelenitev njivskih površin

 S pomočjo talnih nitratnih testov bomo izmerili vsebnost nitratov v različnih 
globinah tal

 Teoretični del – predavalnica KGZS MS

 Praktični prikaz - demonstracija: Ogled pedološkega profila, opis horizontov, 
ocena prekoreninjenosti, teksture in strukture posameznih horizontov in merjenje 
vsebnosti nitratov v posameznih horizontih



Talni profili 2024

 Predviden čas izvedbe: marec 2024

 Trajanje: 8 ur (60 min/uro)

 izkop talnih profilov na terenu in kemijskih ter fizikalnih analiz

 informirali kmete o tleh na posameznih območjih in jih učili prepoznavati 

posamezne talne tipe

 možnosti rabe tal  na posameznih tipih tal

 Na osnovi ugotovljenih talnih tipov bomo priporočali meliorativne ukrepe, 

gnojenje, apnjenje, izbor kmetijskih kultur in tehnik obdelovanja zemlje

 Teoretični del – predavalnica KGZS MS

 Praktični prikaz - demonstracija: Ogled pedološkega profila, opis horizontov, 

ocena prekoreninjenosti, teksture in strukture posameznih horizontov in 

merjenje vsebnosti nitratov v posameznih horizontih



Setveni poskusi 2024

 Predviden čas izvedbe: april 2024

 Trajanje: 8 ur (60 min/uro)

 zasnovali sortne poskuse koruze za zrno in silažo, ki so odporne na temperaturni 

in vodni stres

 Predstavili načine predsetvene priprave tal s katerimi bi zmanjšali odtekanje 

vode, hranil, FFS in erozijske procese ob ekstremnih nalivih

 primerjali učinke konvencionalne obdelave (oranje in predsetvena priprava) s 

setvijo v živi mulč (v prezimni dosevek) z različnimi orodji (diskasti in dletasti 

rahljalniki) in s sejalnico za direktno setev

 Teoretični del – predavalnica KGZS MS

 Praktični prikaz - demonstracija: prikaz strojev in orodij za konvencionalno in 

ohranitveno obdelavo tal in sejalnice za direktno setev koruze.



Pridelava rži 2024

 Predviden čas izvedbe: april - maj 2024

 Trajanje: 8 ur (60 min/uro)

 setev različnih sort, hibridov in tipov rži

 Setev opravimo v mesecu avgustu

 Prvič bomo silirali ob koncu oktobra, spomladi pa bomo isti posevek silirali še 
enkrat

 Spremljali bomo gostoto in ritem rasti posameznih sort, prezimitev, odpornost na 
golomrazice, mraz, veter in sušo

 Po spravilu bomo izmerili količino biomase in/ali zrnja ter izvrednotili kakovost 
silaže

 Teoretični del – predavalnica KGZS MS

 Praktični prikaz - demonstracija: Ogled posevkov pred siliranjem



Kombinirane setve 2024

 Predviden čas izvedbe: maj 2024

 Trajanje: 8 ur (60 min/uro)

 JESEN 2023: Setev mešanega posevka,  35% mnogocvetne  ljuljke +  35 % 
trpežne ljuljke + 30 % inkarnatke

 želimo povečati kakovost silaže in trpežnost posevka

 Ocenjujemo prezimnost, količino pridelka in kakovost silaže

 Na osnovi kemijskih analiz silaže naredimo krmni obrok za krave molznice in 
za goveje pitance

 Teoretični del – predavalnica KGZS MS

 Praktični prikaz - demonstracija: Ogled posevka pred siliranjem in prikaz 
postopkov
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