Pomurski tehnološki park, v sodelovanju s Slovenskim združenjem za integrirano pridelavo
zelenjave Pikapolonica, vabi na seminar in okroglo mizo z naslovom:

Pogled v prihodnost: Kratke dobavne verige, javno naročanje in
pametno agro-živilstvo
Datum: 31.8.2017 (12:00 – 16:00)
Lokacija: Dvorana 1, Kmetijsko živilski sejem AGRA, Gornja Radgona
V kratkih predstavitvah in diskusiji v okviru okrogle mize želimo skozi praktične primere osvetliti
izzive, vprašanja in rešitve bodočnosti agro-živilstva s poudarkom na kratkih dobavnih verigah z
dodano vrednostjo, naročanju lokalno pridelanih živil v slovenskem javnem sektorju in uvedbi
novih tehnologij v agro-živilski sektor.

Program:
12:00 – 12:10 Pozdravni nagovor
mag. Tanja Strniša, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, državna sekretarka
12:10 – 12:20 Predstavitev Pomurskega tehnološkega parka in projektov
mag. Marko Močnik, direktor

OKROGLA MIZA 1: KRATKE DOBAVNE VERIGE Z DODANO VREDNOSTJO in JAVNO

NAROČANJE LOKALNO PRIDELANIH ŽIVIL
moderator:
mag. Daniel Copot, Pomurski tehnološki park, vodja projektov
12:20 – 13:30 Vabljeni člani okrogle mize - Kratke predstavitve tem
Predstavitev dobre prakse kratkih dobavnih verig z ekološkimi živili v Avstriji (20 minut)
(konsekutivni prevod iz nemščine v slovenščino)
mag. Barbara Köcher-Schulz, vodja AMA Bio Marketing (Agrarmarkt Austria Marketing)
Platforma Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij kot podpora ponudnikom in javnim naročnikom
(10 min)
dr. Tatjana Zagorc, direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij
Razvoj kratkih dobavnih verig znotraj ZELENE TOČKE (10 minut)
mag. Denis Topolnik, ITC Murska Sobota
Izkušnje, potrebe in priporočila za učinkovito izvedbo javnega naročanja v vrtcih (10 min)
mag. Breda Forjanič, ravnateljica Vrtca Manka Golarja, Gornja Radgona in predsednica Združenja
ravnateljic in ravnateljev Vrtcev Slovenije
Predstavitev dobre prakse Logistika v kratki dobavni verigi (10 minut)
izr. prof. dr. Andrej Lisec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko
13:30 – 13:50 Diskusija
13:50 – 14:10 Mreženje ob kavi in degustaciji

OKROGLA MIZA 2: PAMETNO AGRO-ŽIVILSTVO: PRIDELAVA IN PREDELAVA ŽIVIL

PRIHODNOSTI
moderator:
mag. Daniel Copot, Pomurski tehnološki park, vodja projektov
14:10 – 15:10 Vabljeni člani okrogle mize - Kratke predstavitve tem
Pametno agro-živilstvo – stanje in trendi (20 min) (konsekutivni prevod iz angleščine v slovenščino)
dr.András Sebők, Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft., direktor
Pametno agro-živilstvo – uporaba senzorjev (10 minut)
prof.dr. Aleksandra Lobnik, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, direktorica
Upravljanje inovacij in digitalno kmetovanje (10 min)
doc. dr. Emilija Stojmenova Duh, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Bodočnost upravljanja kmetij (Farm Management) (10 min)
Damjan Jerič, specialist za agrarno ekonomiko, KGZ Murska Sobota
Primer pametnega agro-živilstva -Upravljanje vinogradov: e-vineyard (10 min)
Matic Šerc, Izvršni direktor Elmitel d.o.o.

15:10 – 15:30 Diskusija – okrogla miza
15:30 – 16:00 Mreženje ob kavi in degustaciji
Spremljajoča dogajanja – Promocije in predstavitve (pred dvorano in v dvorani)
Predstavitev in promocija PROJEKTOV IN DEJAVNOSTI PTP
Predstavitev in promocija ZELENA TOČKA
Kulinarični dogodek PTÜJSKI LUK
Predstavitev in degustacija GORIČKI RAJ
Predstavitev in degustacija Perger 1757 d.o.o.: Nagrada Agrobiznis 2017 za najbolj inovativno živilo
2017 - BIO MEDENO TESTO

