
 
 

PRILOGA 2 
 
IZVEDBA STROKOVNIH NALOG V HMELJARSTVU 
 
ŽLAHTNJENJE HMELJA URE ALI ANALIZE ALI MATERIALNI STROŠKI 

VRSTA URE ALI 
ANALIZE ALI 

MATERIALNI STROŠKI 

ŠTEVILO UR/LETO 
ALI DELEŽ (%) 

Oskrba nasadov hmelja, posajenih s 
križanci hmelja 

Strokovno delo 
Tehnično delo 

do 787 
do 1210 

Selekcije križancev na biotske in abiotske 
dejavnike  

Strokovno delo 
Tehnično delo 

do 910 
do 770 

Vzgoja novih križancev (križanja, vzgoja 
sejančkov) 

Strokovno delo 
Tehnično delo 

do 415 
do 1647 

Evalvacija križancev (odbira na polju, 
analiza kemijskih in pivovarskih analiz, 
ekonomika pridelave) 

Strokovno delo 
Tehnično delo 

do 1540 
do 930 

Priprava in izdaja informacij ter navodil za 
hmeljarje, sodelovanje na oziroma 
organizacija posvetov in strokovnih 
srečanj, članki in promocijska gradiva 

Strokovno delo 
Tehnično delo 
 

do 200 
do 30 

Sodelovanje s strokovnimi komisijami in 
raziskovalnimi institucijami 

Strokovno delo do 100 

Analize in materialni stroški Kemijske analize, 
pivovarske analize, 
materialni stroški: 
(substrati, lončki …) 

Največ do 30 % 
vrednosti naloge letno  

Za potrebe izvedbe strokovne naloge 
tekoče in investicijsko vzdrževanje  

Usposobitev in 
vzdrževanje potrebnih 
osnovnih sredstev ter 
opreme 

Najmanj 15 % 
vrednosti naloge letno 

 

TEHNOLOGIJE PRIDELAVE IN 
PREDELAVE HMELJA 

URE ALI ANALIZE ALI MATERIALNI STROŠKI  

VRSTA URE ALI 
ANALIZE ALI 

MATERIALNI STROŠKI 

ŠTEVILO UR/LETO 
ALI DELEŽ (%) 

Izvajanje tehnoloških poskusov s področja 
pridelave in predelave hmelja 

Strokovno delo  
Tehnično delo 

do 1880 
do 1608 

Usmerjanje uporabe FFS v hmeljarstvu in 
priprava škropilnega načrta 

Strokovno delo  do 320 

Obdelava meteoroloških podatkov za 
namen spremljanja rasti in razvoja hmelja 

Strokovno delo do 100 

Prognoza namakanja, gnojenja, 
tehnološke zrelosti, napoved pridelka 

Strokovno delo  
Tehnično delo 

do 250 
do 400 

Ocena ekonomike hmeljarstva in 
mednarodne konkurenčnosti hmeljarskih 
kmetij 

Strokovno delo do 250 

Priprava in izdaja informacij ter navodil za 
hmeljarje 

Strokovno delo  
Tehnično delo 

do 300 
do 100 

Sodelovanje na oziroma organizacija 
posvetov in strokovnih srečanj 

Strokovno delo 
Tehnično delo 

do 300 
do 150 

Analize in materialni stroški Kemijske analize, gnojila, 
fitofarmacevtska 
sredstva… 

Največ do 30 % 
vrednosti naloge letno  
 



Za potrebe izvedbe strokovne naloge 
tekoče in investicijsko vzdrževanje  

Usposobitev in 
vzdrževanje potrebnih 
osnovnih sredstev ter 
opreme 

Najmanj 15 % 
vrednosti naloge letno 

 
OCENA LETNIKA HMELJA URE ALI ANALIZE ALI MATERIALNI STROŠKI 

VRSTA URE ALI 
ANALIZE ALI 

MATERIALNI STROŠKI 

ŠTEVILO UR/LETO 
ALI DELEŽ (%) 

Izdelava plana pobiranja vzorcev, 
pobiranje vzorcev, informiranje 
uporabnikov javne službe 

Strokovne ure 
Tehnične ure 

do 250 
do 80 

Analize in materialni stroški Kemijske analize, 
kilometrina… 

Največ do 70 % 
vrednosti naloge  

Za potrebe izvedbe strokovne naloge 
tekoče in investicijsko vzdrževanje  

Usposobitev in 
vzdrževanje potrebnih 
osnovnih sredstev ter 
opreme 

Najmanj 15 % 
vrednosti naloge letno 

 
 
INTRODUKCIJA NOVIH IN TUJIH SORT 

HMELJA 

URE ALI ANALIZE ALI MATERIALNI STROŠKI 

VRSTA URE ALI 

ANALIZE ALI 

MATERIALNI STROŠKI 

ŠTEVILO UR/LETO ALI 

DELEŽ (%) 

Vzgoja sadik, postavitev in saditev 

poskusov, oskrba nasadov, posajenih s 

poskusi 

strokovno delo 

tehnično delo 

do 120 

do 92 

Evalvacija poskusov (opazovanje poskusa 

med vegetacijo, analiza vrednotenj 

pridelka in rezultatov analiz)  

strokovno delo 

tehnično delo 

do 300 

do 100 

Opis tehnoloških parametrov za nove 

slovenske in tuje sorte hmelja 
strokovno delo do 40 

Priprava in izdaja informacij ter navodil za 

pridelovalce, sodelovanje in organizacija 

posvetov in strokovnih srečanj, članki ter 

promocijska gradiva 

strokovno delo do 40 

Sodelovanje s strokovnimi institucijami 

doma in v tujini 
strokovno delo do 40 

Analize in materialni stroški kemijske analize, 

materialni stroški 

(substrat, lončki, gnojila, 

FFS, kilometrina …) 

največ do 25 % vrednosti 

naloge letno 

Za izvedbo naloge – investicijsko 

vzdrževanje 

usposobitev in 

vzdrževanje potrebnih 

osnovnih sredstev ter 

opreme  

najmanj 10 % vrednosti 

naloge letno. 

 
 
 
 
 
 
 
 


