
četrtek, 3. marec 2011 
Fakulteta za kmetijstvo in 
biosistemske vede, Pivola 10, 
Hoče pri Mariboru

Kaj potrebuje slovenski 
pridelovalec kakovostne 

zelenjave za preboj na trg?

Strokovni poSvet

Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja: Evropa investira v podeželje.

organizatorja:

Slovensko združenje za 
integrirano in ekološko 
pridelavo zelenjave

Zelenjava iz 
integrirane pridelave



Naredimo pozitivne spremembe! Stopimo korak 
naprej in ustvarimo priložnosti za slovensko pridelavo 
zelenjave višje kakovosti. 

Slovensko združenje za integrirano in ekološko pridelavo 
zelenjave in Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske 
vede Univerze v Mariboru organizirata strokovni posvet 
»Kaj potrebuje slovenski pridelovalec kakovostne 
zelenjave za preboj na trg?«. Posvet je dejansko 
nadaljevanje uspešnega Slovenskega zelenjadarskega 
kongresa 2010 in takratnih vzpostavljenih iniciativ 
ter pripravljenosti za spremembe. Prihodnost vidimo 
predvsem v sodelovanju.

Vljudno vabljeni!

KMETOVALCI: Predavanja štejejo kot KOP/SKOP 
izobraževanja, zato prinesite s seboj vašo 
KMG-MID številko.

Ustvarimo 
nove priložnosti 
sodelovanja!
Ustvarimo skupaj nove 
priložnosti sodelovanja in 
prihodnost za slovensko 
zelenjadarstvo višje 
kakovosti! 

PROGRAM
9.30 – 10.00 Registracija udeležencev

10.00 – 11.30 Otvoritev posveta 

SLOVENSKI KMET, ZANESLJIV 
DOBAVITELJ?
Predstavnik MKGP 
Vizija razvoja zelenjadarstva v Sloveniji

Natalija Pelko, KGZS – Zavod Novo mesto 
Standardi za trgovske police – napotki za pridelovalce

Miša Pušenjak, KGZS – Zavod Maribor
Kako načrtovati proizvodnjo - zagotavljanje zanesljive in 
redne dobave zelenjave skozi vse leto

Šlamberger Silvo
Primer dobre prakse: Prilagajanje kmetije tržnim razmeram 

11.30 – 12.00 Odmor

12.00 – 13.30 KAJ DANES KUPI SLOVENSKI 
POTROŠNIK?
Predstavnik Engrotuš d.d.
Nakupne navade slovenskega potrošnika pri nakupu 
zelenjave

Jožica Bolčič, KZ Agraria, Tanja Verhovnik, Verus
Trženje in promocija zelenjave višje kakovosti; pričakovanja 
slovenskih kupcev

dr. Martina Bavec, Saša Štraus, FKBV Maribor
Kakovost integrirano pridelane zelenjave v primerjavi z 
drugimi sistemi

Alenka Hmelak Gorenjak, IC Piramida Maribor, dr. 
Avrelija Cenčič, FKBV Maribor,  Urška Rizman Koležnik, 
KGZS-Zavod Maribor
Vsebnost nitratov v solati na različnih prodajnih mestih

13.30 – 14.30 Odmor z degustacijo zelenjavnih dobrot

14.30 – 16.00  USPEŠEN VSTOP NA TRG
Jure Verhovnik, IRP
Poslovni načrt za uspešen nastop na trgu

Slavko Petovar, Damjan Jerič
Primer razvoja zelenjadarskega podjetja s pomočjo 
evropskih sredstev

Dejan Jakob
Primer dobre prakse: Uspešen nastop na trgu z zelenjavo 

Milojka Fekonja, dr. Martina Bavec, FKBV Maribor
Nove tržne priložnosti v zelenjadarstvu – primer sladka 
koruza

16.00 – 16.15 Zaključek

Prijave so možne s prijavnim obrazcem do 
28.2.2011 oziroma do zapolnitve mest:
na e-naslov:  info@zelenjava-pikapolonica.si
po faksu:  02 251 94 82
po pošti:  Slovensko združenje za integrirano  
 in ekološko pridelavo  zelenjave,   
 Vinarska ulica 14, 2000 Maribor

kotizacija: 15 EUR

Udeležba na posvetu je brezplačna za študente 
Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede 
Maribor in člane Slovenskega združenja za 
integrirano in ekološko pridelavo zelenjave.

PRijAve

Več informacij: tel.: 02 228 49 16, 051 217 435 | www.zelenjava-pikapolonica.si

Organizator si pridržuje pravico do morebitnih sprememb programa.


