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Spoštovani vinogradniki/vinogradnice 
 
PREDAVANJE: 

KGZ Novo mesto organizira strokovno predavanje z temo: PRIDELAVA VRHUNSKIH VIN IN PREDIKATOV. 
Predavatelj ga. Ivanka Badovinac 
Datum: 20.01.2020 ob 16 uri v sejni sobi Iskra Pio. 
Potrditi udeležbo do 14.01.2020 –kontakt  Darko Bambič (041 628 217) 
 
TEČAJI: 
Z namenom  predstaviti vino čim širšemu krogu ljudi  ter pridobitev potrdila o  opravljenem tečaju in s tem izpolniti 

enega od pogojev za pridobitev odločbe za donegovanje in stekleničenje vina,   izvajamo na Kmetijsko gozdarskem 

zavodu naslednja dva tečaja: (v primeru zadostnega števila bo tečaj v Šentjerneju)    

Št.  Tečaj  Št. ur  Cena z  
DDV  

Število udeležencev  

1.  Tečaj iz osnov vinarstva za donegovanje in 
ustekleničenje vina   

42  210,00  min 20  

2.  Tečaj iz senzorične analize vina   20  127,00  min 20-max 25  

  

K1) Tečaj iz osnov vinarstva za donegovanje in ustekleničenje vina zajema 42 pedagoških ur, predavatelji so iz 

Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Kmetijskega inštituta 

Slovenije, Biotehnične fakultete in enologi s področja vinorodne dežele Posavje. Ob koncu tečaja je preizkus znanja s 

podelitvijo potrdil. V ceno je vključeno: 42 pedagoških ur in kilometrina predavateljev,  stroški organizacije tečaja, 

preizkus znanja in izdelava potrdila, strokovna literatura 

K2) Tečaj iz senzorične analize vina. Tečaj je odlična priložnost za seznanitev z novejšimi tehnologijami v pridelavi 

vina, predvsem v povezavi z senzorično zaznavo in pokušanjem vina. Izobraževanje zajema 20 pedagoških ur, 

predavatelji so s Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto in s Kmetijskega inštituta Slovenije iz Ljubljane. V ceno je 
vključeno:  20 pedagoških ur in kilometrina predavateljev, stroški organizacije tečaja,  preizkus znanja in izdelava 

potrdila  

Za DV Šentjernej prijave zbira Darko Bambič (041 628 217) 

Za vse ostale informacije lahko pokličete na tel. 07/373-05-77; mobi: 051/ 338- 213 (Ivanka Badovinac) ali  pa sporočite 

po elektronski pošti na naslov: ivanka.badovinac@kgzs-zavodnm.si.   

 V pričakovanju uspešnega sodelovanja, Vas lepo pozdravljam.  

  

           Vodja tečaja:  

                                                      Ivanka BADOVINAC, univ.dipl.ing.agr.  

                                                                                                     Svetovalka specialistka za vinarstvo   

 
   

   
   

 


