
Vabimo vas na 3. eko podjetniško jutro: 
 

 
KAKO MLADI  
GOSPODARIJO  
NA EKOLOŠKIH  
KMETIJAH? 
 
PRILOŽNOSTI, SMERNICE IN OVIRE PRI 
MLADIH PREVZEMNIKIH KMETIJ 
 
 
V četrtek, 11. septembra 2014, ob 8.30 uri v 
Info točki Okoljskega centra v okviru 
Ekotedna, Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana 
 
 
 
 
 

Prihajajoča jesen je čas za prvo žetev, presojanje znanj in 
sproščeno druženje. Prav zato vas po prvih dveh uspešnih 
eko podjetniških jutrih vabimo na že tretje: tokrat bomo 
odkrivali, kako mladi gospodarijo na kmetijah. Kaj lahko 
kmetija ponudi mladim izobraženim? Se je delo z 
generacijami spremenilo? Kako je vodenje kmetije 
drugačne od vodenja podjetja? 
 
Odgovore nam bodo pomagali poiskati tokratni gostje 
Vanes Husić (Društvo biodinamikov Notranjska) in Dušan 
Badovinac (Zlati ghee). Gostili jih bomo v okviru 
Ekotedna, ki ga ponovno pripravlja Inštitut za trajnostni 
razvoj. 
 
Dobrodošli vsi, ki jih tematika zanima. Še posebej vabimo 
zelene podjetnike* - začetnike, ki se želijo preizkusiti v 
podjetniških vodah z zeleno poslovno idejo, pa tudi 
izkušene z že uspešno dejavnostjo, ki se razvija in raste.  
 
Saj veste: za uspešno žetev potrebujemo: 1. dobra 
semena (ideje), 2. delavnega kmetovalca (podjetnika), 3. 
rodovitno zemljo (dobro infrastrukturo) in dovolj vode 
(denar). Vabljeni, da skupaj vzgojimo sadike zelenega 
gospodarstva! 
 
V pričakovanju prijetnega in koristnega druženja vas lepo 
pozdravljamo. 
 
Ekipa Umanotere 
 
 

 

PREDVIDEN PROGRAM SREČANJA 
 
8:00 Jutranje druženje ob eko kavi, čajih in pecivu 
8:30 Uvodni pozdrav 
Kratke predstavitve sodelujočih podjetnikov: Vanes 
Hudić, Dušan Badovinac 
Zgodba uspeha: Dušan Badovinac 
Vodenje družinske kmetije: Vanes Husić 
Druženje, mreženje: izkušnje in potrebe podjetnikov 
10:30 Zaključek srečanja 
 

PRIJAVA 
 
Dogodek je odprtega tipa, na njem pa udeleženci 
izmenjajo svoje znanje in delijo izkušnje. Udeležba je 
brezplačna, za lažjo organizacijo pa prosimo za potrditev 
najkasneje do ponedeljka, 8. septembra 2014, z 
izpolnjeno spletno prijavnico. Zaradi kapacitete prostora 
je število mest omejeno. Dodatne informacije na tel.: 01 
907 13 37, 031 717 231 (Matej). 
 
Za odjavo od novic kliknite na to povezavo. 
 
* Zeleno gospodarstvo: gospodarstvo, ki izboljšuje blagostanje in 
socialno pravičnost, ob tem pa pomembno zmanjšuje okoljska tveganja 
in izčrpavanje naravnih virov. Zeleno gospodarstvo je nizkoogljično, 
učinkovito uporablja vire in je socialno vključujoče. (UNEP, 2014) 
 

 
 

http://www.ghee.si/
http://www.itr.si/ekopraznik-2014
https://docs.google.com/forms/d/1ntbJqWHbufDyNjZ5L91cAtu5AY71El_0TROwertzKd8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ntbJqWHbufDyNjZ5L91cAtu5AY71El_0TROwertzKd8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1cTwaI3Rit3B_7lna8YqcFNV1pFRLLcVfDqjZK5GQjwI/viewform

