
 

 

PROGRAM spremljajočih prireditev 

 

sreda, 29. januar 2020 

Dvorana L 
 

11.00  Otvoritvena slovesnost 

 

četrtek, 30. januar 2020 

Mala kongresna dvorana 

10.00-12.20 INFORMATIVNI DAN ZA MLADE – predstavitev srednješolskih in višješolskih  

programov ter študijskih programov 1. stopnje 

10.00-10.20 Biotehniška šola Maribor: Mehanik kmetijskih in delovnih strojev, Kmetijsko 

podjetniški tehnik 

10.20-10.40 Šolski center Šentjur: Mehanik kmetijskih in delovnih strojev, Kmetijsko 

podjetniški tehnik – srednješolski program 

Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstvo – višješolski program 

10.40-11.00 Srednja lesarska in gozdarska šola Maribor: Gozdar, Gozdarski tehnik 

11.00-11.20 Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija: Kmetijsko podjetniški tehnik, 

Gospodar na podeželju, Pomočnik v biotehniki, Vrtnar, Naravovarstveni tehnik, Hortikulturni 

tehnik PTI – srednješolski program 

Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstvo - višješolski program 

11.20-11.40 Biotehniški center Naklo: Gospodar na podeželju, Kmetijsko podjetniški tehnik, 

Vrtnar, Vrtnarski tehnik 

11.40-12.00 Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna: Gozdar, Gozdarski tehnik 

12.00-12.20 Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru: Agrikultura 

in okolje, Biosistemsko inženirstvo, Ekološko kmetijstvo, Agronomija: okrasne rastline, 

zelenjava in poljščine, Agrarna ekonomika in razvoj podeželja, Živinoreja, Vinogradništvo, 

vinarstvo in sadjarstvo 

 
 

 



petek, 31. januar 2020 

Mala kongresna dvorana 

11.00-14.00 Trajnostna in konkurenčna kmetijska proizvodnja v spremenjenih podnebnih 

razmerah, Metrob d.o.o.  

11.00-11.20 Uvod, Metka Trobiš Karst, univ.dipl.ing.agr., Metrob d.o.o. 

11.20-11.40 Ekološki in gospodarski doprinos stabiliziranih in oplaščenih gnojil v kmetijski 

proizvodnji, Aleš Bric, ing.agr., Metrob d.o.o. 

11.40-12.00 Talni škodljivci zelenjadnic in poljščin ter možnosti za njihove obvladovanje, 

mag. Iris Škerbot, KGZS, Zavod Celje 

12.00-12.20 Sonaraven nadzor škodljivcev travinja, Mateja Grobin Hlavaty, univ.dipl.ing.agr., 

Metrob d.o.o. 

12.20-12.40 Odmor 

12.40-13.00 Zmanjševanje uporabe fitofarmacevtskih sredstev v različnih trajnih in 

enoletnih kulturah z uporabo  biostimulantov, Aleš Grobin, univ.dipl.ing.agr., Metrob d.o.o. 

13.00-13.20 Dvig ekonomičnosti pridelave nekaterih gojenih rastlin  (količina, kakovost - 

obarvanost, ožigi,…)  z uporabo biostimulantov, prof.dr. Mario Lešnik, Fakulteta za 

kmetijstvo in biosistemske vede Univerze  v Mariboru 

13.20-13.40 Obramba rastlin pred stresnimi dejavniki (pozeba, toča, veter, vročinski stres, 

poplave), Marko Kramer, univ.dipl.ing.agr., Metrob d.o.o. 

13.40-14.00 Obvladovanje kapusovih bolhačev na zelju in strun v kmetijski pridelavi, dr. 

Magda Rak-Cizej, Inštitut za pivovarstvo in hmeljarstvo Slovenije 

14.00 Zaključna pogostitev  

 

sobota, 1. februar 2020 

Sejna soba Celjanka 

9.30-12.00 Skupščina Zveze strojnih krožkov Slovenije 

Mala kongresna dvorana 

11.00-13.00  Velike zveri v slovenskih gozdovih, Zavod za gozdove Slovenije, Zveza lastnikov 

gozdov Slovenije 

 11.00-11.30 Evrazijski šakal v Evropi in Sloveniji: razširjenost, populacijski trendi in 
upravljavski izzivi, dr. Hubert Potočnik, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 
oddelek za biologijo  
11.30-12.00 Ukrepi za varovanje človekovega premoženja pred škodami po zvereh, 
Tomaž Berce, Zavod za gozdove Slovenije 
12.00-13.00 Komu resnično pripadajo slovenski gozdovi?, Zveza lastnikov gozdov 
Slovenije 

 

 

 

 



 

 

Vse dni 

Zunanji prostor za dvorano K in L 

 

TESTNE VOŽNJE S TRAKTORJI 

Obiskovalci se prijavite na info točki zunanjega prostora pri predstavniku podjetja. Urnik testnih 

voženj po blagovnih znamkah traktorjev bo objavljen na spletni strani sejma.  

 

Zunanji prostor pri glavnem vhodu 

  

DEMONSTRACIJE DELOVANJA GOZDARSKIH STROJEV 

Urnik demonstracij bo objavljen na spletni strani sejma.  

 

Razstavni prostor Zavoda za gozdove Slovenije, OE Celje, dvorana E 

Razstava Velike zveri v slovenskih gozdovih 

Razstavni prostor Strojnih krožkov Slovenije, dvorana L1 

Prikaz opremljenosti kmetijskih in gozdarskih vozil v prometu 

Prikaz varovalnih delovnih oblek 

 

 
Zadnja sprememba: 9. december 2019.  

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. 
 


