
         
 
Delavci in študenti Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru smo tudi letošnje 
leto sodelovali na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA 2018.  
 
Na stojnici smo predstavili naše pedagoško delo potencialnim novim študentom in odgovarjali na splošna 
in strokovna vprašanja s področja kmetijstva.  
 

 
 
Obiskovalci sejma so si na naši stojnici lahko ogledali in degustirali proizvode Univerzitetnega kmetijskega 
centra Pohorski dvor. 
 

           
 
Sejem je potekal v duhu mreženja s prijatelji, znanci, sodelavci, poslovnimi partnerji in študenti fakultete, 
predvsem pa v predstavitvah nadaljnjega izobraževanja in dela fakultete, ki so ga naši sodelavci 
predstavljali na spremljevalnih prireditvah sejma (posvetih, okroglih mizah, predstavitvah projektov, pri 
katerih je naša fakulteta sodelujoč partner …)." 
 



 
dekan FKBV UM prof. dr. Branko Kramberger, predsednik državnega zbora RS mag. Dejan Židan, 

minister za kmetijstvo, gozdarstvo in upravljanje z vodami Republike Makedonije Ljupcho Nikolovski 
in predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec na stojnici FKBV UM  

 
Nedeljski dogodek na Agri 2018 z naslovom Precizno kmetijstvo – utopija ali realnost slovenskega 
kmetijstva, ki je že več dni pred uradno predstavitvijo odmeval v medijih, je napolnil dvorano 5 do zadnjega 
kotička.  
 

 
doc. dr. Damijan Kelc, FKBV UM,  izr. prof. dr. Miran Lakota,  FKBV UM, prof. dr. Denis Stajnko, 

FKBV UM, državna sekretarka mag. Tanja Strniša 
 
Poleg treh predavateljev Katedre za biosistemsko inženirstvo Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede 
Univerze v Mariboru je v razpravi aktivno sodelovala državna sekretarka mag. Tanja Strniša in predsednik 
Zveze slovenske podeželske mladine Rok Damijan.  



        
prof. dr. Denis Stajnko, FKBV UM   izr. prof. dr. Miran Lakota, FKBV UM 
 
V okviru javnega razpisa projektnega dela z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in 
regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM, 
uspešno kandidirala in pridobila sredstva za izvedbo projekta z naslovom Možnosti pridelave sladkorne 
pese v Sloveniji. Projekt je interdisciplinarne narave in sodeluje s Fakulteto za energetiko, UM, podjetjem 
STENG d.o.o in z Mednarodnim inštitutom za energetsko bioniko. Namen projekta je analizirati možnosti 
za pridelavo in predelavo sladkorne pese v Sloveniji ter oceniti pripadajočo ekonomiko. Projekt je bil 
predstavljen 29.8.2018 na 56. Kmetijsko – živilskem sejmu Agra in sicer pod okriljem in spremljanjem 
Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, programa 
po kreativni poti do znanja 2017 – 2020.  
 

    

Dekan FKBV prof. dr. Branko Kramberger prof. dr. Jernej Turk, FKBV UM, prof. dr. Črtomir Rozman, 
FKBV UM, prof. dr. Karmen Pažek, FKBV UM 

 
29.8.2018 je potekal na sejmu AGRA tudi strokovni posvet na temo »SLADKORNA PESA NAS POVEZUJE”. 
Posvet je pripravila Zadruga Kooperativa Kristal z.o.o. v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ter Kmetijsko gozdarska zbornico Slovenije. Na strokovnem posvetu je bil 
predstavljen projekt Možnosti pridelave sladkorne pese v Sloveniji s poudarkom na  vsebinah ekonomike 
pridelave sladkorne pese.  

 

http://www.eu-skladi.si/


 
  prof. dr. Karmen Pažek in prof. dr. Črtomir Rozman, FKBV UM 
 
V organizaciji Katedra za ekološko kmetijstvo, poljščine, vrtnine in okrasne rastline Fakultete za kmetijstvo 
in biosistemske vede Univerze v Mariboru je bilo izvedeno predavanje »Ekološka živila v gastronomiji – 
prispevek k dvigu kakovosti in varovanju okolja«. Prav tako je bila na AGRI 18 izvedena okrogla miza: 
"Zeleno javno naročanje ekološke hrane v javnih zavodih", v organizaciji Zveze društev ekoloških kmetov 
Slovenije in sodelovanju  Zveze ekoloških kmetov Avstrije, kjer so naši predavatelji aktivno sodelovali v 
razpravi. 

 
prof. dr. Martina Bavec, FKBV UM 

 
    mag. Martina Robačer, FKBV UM 



 
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru se je kot partner mednarodnega 
bilateralnega projekta PalaeoDiversiStyria - Paleokrajina Štajerske in njena biodiverziteta od prazgodovine 
do odkritja Novega sveta, predstavila s svojo stojnico. Obiskovalci so prejeli uporabne informacije o 
projektu in imeli možnost spoznati starodavne tehnike mletja žit, spoznali so kmetijsko orodje in železne 
dobe ter okušali  dimljeno jelenje meso in kruh iz pšenice enozrnice. 
 

 
 
Na Katedri za biosistemsko inženirstvo Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede (UM) se že vrsto let 
ukvarjamo z razvojem robotike v kmetijstvu. Del naših aktivnosti predstavlja tudi vodenje študentskega 
projekta, kjer študente na praktičen, zanimiv in poučen način vodimo pri razvoju takšnega robota. Delo 
ekipe vsako leto tudi realno ocenimo, ko se z robotom udeležimo mednarodnega tekmovanja poljskih 
robotov (Field Robot Event), kjer smo dosegli že več vodilnih mest in s tem potrdili naš trud. Pridobljena 
spoznanja prenašamo naprej tudi na druge projekte doma (Eureka, CRP, PKP …) in v tujini (EIP AGRI, 
Italija). 
 

     
Robotika v kmetijstvu - prikaz manjšega študentskega robota FKBV, doc. dr. Jurij Rakun, FKBV UM 
 

Dne 28.8.2018 je na sejmišču AGRA 2018 pod okriljem Inštituta za ekonomiko in tehnologije športne 
konjereje, Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru (FKBV UM) v sodelovanju z 
Jahalnim klubom Kasco Svečina potekal praktični prikaz treninga v preskakovanju zaprek s konji. Študenti 
se s klubom povezujejo preko obveznih pedagoških vaj pri predmetu Ekonomika in tehnologije športne 
konjereje in seminarskih ter zaključnih del njihovega študija.  



 
Doc. dr. Jernej Prišenk in študentka 2. letnika FKBV UM, Sara Ornik. 

Na tradicionalnem Sadjarskem posvetu smo predstavili tehnološke novosti na področju pridelave hrušk in 
češenj. Sodelovali so prof. dr. Stanislav Tojnko, prof. dr. Mario Lešnik, prof. dr. Tatjana Unuk, FKBV 
Univerza v Mariboru. 
 

 
      prof. dr. Mario lešnik, FKBV UM 

 
 

Vina iz Univerzitetnega centra za vinogradništvo in vinarstvo Meranovo, Fakultete za kmetijstvo in 

biosistemske vede Univerze v Mariboru so prejela dve veliki zlati in tri srebrne medalje: 

 VELIKA ZLATA MEDALJA:  

Sauvignon ledeno vino - Meranovo, letnik 2009 

Sauvignon jagodni izbor – Meranovo, letnik 2007 

 

 SREBRNA MEDALJA: 

Traminec – Meranovo, letnik 2017 



Sauvignon – Meranovo, letnik 2017 

Renski rizling – Meranovo, letnik 2017 

 

 
 

 


