Vabimo vas na drugi del 3. eko
podjetniškega jutra:

KAKO MLADI
GOSPODARIJO
NA EKOLOŠKIH
KMETIJAH?
PRILOŽNOSTI, SMERNICE IN OVIRE PRI
MLADIH PREVZEMNIKIH KMETIJ – Ogled eko
kmetije mladega prevzemnika

V četrtek, 02. oktobra 2014, ob 9.30 uri na
kmetiji, Pogonik 3, 1270 Litija

Prihajajoča jesen je čas za prvo žetev, presojanje znanj in
sproščeno druženje. Prav zato vas vabimo na drugi del 3.
eko podjetniškega jutra: 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?
Ogledali si bomo kmetijo mladega prevzemnika Andreja
Gnezde in si na realnem primeru skušali odgovoriti na
zgornja vprašanja, sam pa nas bo seznanil z vsemi ovirami
in težavami, s katerimi se je soočal v prvem letu.
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.

PREDVIDEN PROGRAM SREČANJA
9:00 Zbiranje na kmetiji
9:30 Uvodni pozdrav
Kratka predstavitev in ogled kmetije Andrej Gnezda
Manjša delovna akcija
Druženje, mreženje: izkušnje in potrebe podjetnikov
11:00 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, 29. septembra 2014, z
izpolnjeno spletno prijavnico. V primeru dežja in
premajhnega števila prijavljenih bomo dogodek prestavili,
o čemer vas bomo pravočasno obvestili. 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)
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