
 

IZOBRAŽEVANJE ZA OLJKARJE 

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, izpostava Kmetijska svetovalna služba Koper,  
vabi oljkarje na predavanja in prikaze rezi: 

 
februar 
Predavanje, ki bo na treh različnih lokacijah: 

 

VARSTVO OLJČNIKOV: OLJČNA MUHA, PAVJE OKO, OLJKOV KAPAR 
Matjaž Jančar, specialist za varstvo rastlin in 
Irena Vrhovnik, specialistka za oljkarstvo in sadjarstvo 

 

- DOBRAVA:  10.02.2015 ob 17.30 uri  

dvorana Krajevne skupnosti Jagodje-Dobrava, Jagodje 24 a (v gostilni Jasna)  

- DEKANI:   12.02.2015 ob 17.30 uri 

dvorana Krajevne skupnosti Dekani 

- NOVA VAS: 18.02.2015 ob 17.30 uri 

dvorana Krajevne skupnosti Nova vas  

 

Pavje oko

Oljčna muha

Oljkov kapar

Kaj smo se naučili 
v letu 2014

Kako ukrepati v 
bodoče.

 

TEČAJ REZI OLJK (25-urni): 

Na izpostavi KSS Koper tel. št. 05/630-40-61 ali 05/630-40-62 zbiramo prijave najkasneje do 

20.02.2015 oz. do zapolnitve skupin (število udeležencev je omejeno: poleg uvodnega teoretičnega 

predavanja praktični del - rez v manjših skupinah). 



marec: 
 

Predavanje:  
REZULTATI DELA POSKUSNEGA CENTRA ZA OLJKARSTVO IN KAKOVOST OLJČNEGA OLJA   
mag. Viljanka Vesel, vodja PCO 

 

- DOBRAVA:  03.03.2015 ob 18.00 uri  

dvorana Krajevne skupnosti Jagodje-Dobrava, Jagodje 24 a (v gostilni Jasna)  

 

PRIKAZ REZI OLJK, ki bo na dveh različnih lokacijah: 
Irena Vrhovnik, specialistka za oljkarstvo in sadjarstvo 

 

- BENEŠA: 05.03.2015 ob 10.00 uri 

zbirno mesto na lokaciji oljčnikov Beneša 

- KRKAVČE: 12.03.2015 ob 10.00 uri 

zbirno mesto pri gasilskem domu v Krkavčah 

maj in junij: 
 

DELAVNICE O VARSTVU PRED OLJČNO MUHO 
O lokacijah in datumih vas obvestimo naknadno.  
V letu 2014 smo doživeli izjemno velik napad oljčne muhe in smo se iz številnih izkušenj veliko 
naučili.  Pri tako velikem pojavu oljčne muhe je uspešno varstvo le, če zajamemo čim večje območje 
(ukrepanje čim večjega števila oljkarjev).  
Oljkarjev je preko 2000 in le približno četrtino jih imamo na seznamu za obveščanje. Zato je nujno 
potrebno, da tudi vi informirate in povabite k izobraževanju čim več oljkarjev, sosedov na vašem 
območju.  
Poleg lokacij za delavnice, ki jih bomo določili pri KSS (Plavje, Nova vas, Strunjan, Baredi, Dekani, 
Krkavče) ste vabljeni, da tudi vi sami v svojem kraju ali oljčniku organizirate delavnico, ki jo bomo 
izvedli v dogovoru z vami.  

 

 


