
12. VRH 
KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH 
PODJETIJ

Lokacija
Kongresni center Thermana Laško, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško 

Možnost namestitve: 
Hotel Wellness Park Laško****Superior
Cena enoposteljne sobe (NZ): 104,00 €/osebo
Cena dvoposteljne sobe (NZ): 80,00 €/osebo
Hotel Zdravilišče Laško****
Cena enoposteljne sobe (NZ): 80,80 €/osebo
Cena dvoposteljne sobe (NZ): 64,80 €/osebo
Soba je na dan prihoda na razpolago po 14.uri, na dan odhoda do 10.ure.

Kontaktni podatki:
Hotel Wellness Park Laško, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško 
Služba za rezervacije:
Tel.: 03 423 21 00, Fax: 03 423 20 10, e-pošta: info@thermana.si
S pripisom: 12. vrh kmetijskih in živilskih podjetij 2012

Kotizacija: 
1 dan: 200,00 € (z DDV), 2 dni: 300,00 € (z DDV)

Prijava:
Prijavite se lahko na naši spletni strani: http://vrh-zkzp.gzs.si
najkasneje do četrtka, 7. junija 2012.

Plačilo:
Prosimo, da kotizacijo pred izvedbo seminarja nakažete na poslovni račun GZS, 
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, odprt pri NLB D.D., TRR št. 02924-0017841495 
sklic 2150-148.

Dodatne informacije:
Petja Orehek, tel.: 01 58 98 294, e-pošta: zivilska.ind@gzs.si

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, tel.: 01 5898 294, fax: 01 568 67 04, www.gzs.si/zkzp, zivilska.ind@gzs.si

12. – 13. junij 2012
Kongresni center Thermana Laško



PROGRAM 12. VRHA KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PODJETIJ

Torek, 12. junij 2012
BLAGOVNE zNAMKE NA RAzPOTJu
Moderira: dr. Tanja Dmitrović, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

do 13.45 Prihod in registracija udeležencev

14.00   Pozdravni nagovor  
 Anka Miklavič Lipušček, predsednica ZKŽP

 Nagovor  
 mag. Samo Hribar Milič, predsednik GZS

 Slavnostni nagovor 
 dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije

14.25 - 14.30 Uvod v 12. srečanje
 dr. Tatjana Zagorc, direktorica GZS-ZKŽP

14.30 - 15.00 Makro trendi na trgih in njihov vpliv na živilsko-
 predelovalna podjetja 
 dr. Mitja Pirc, vodja poslovnega svetovanja, Pristop

15.00 - 15.30 Simbolika, ki bo zadrževala domačega in 
 očarala tujega potrošnika
 Zenel Batagelj, Valicon 

15.30 – 15.45 Razprava

15.45 – 16.15 ODMOR

16.15 – 17.00 Kaj mora živilska industrija vedeti o diskontnih 
 verigah in kaj mora narediti? 
 Matthias Queck, Planet Retail

17.00 – 17.45 Intelektualna lastnina kot dodana vrednost podjetja 
 – ko mleko(™) ni zgolj mleko 
 dr. Klemen Grošelj, Urad za intelektualno lastnino RS 

17.45 – 18.00 Razprava in sklepne misli prvega dne

19.15 Večerja ob spremljavi glasbe Nuše Derenda

Sreda, 13. junij 2012 
KJE SMO IN KAM GREMO?
Moderira: dr. Tatjana Zagorc, GZS-ZKŽP

08.30 – 08.45 Leto je naokoli 
 dr. Tatjana Zagorc, direktorica GZS-ZKŽP 

08.45 – 09.15 Stanje v kmetijstvu Slovenije
 dr. Miroslav Rednak, Kmetijski inštitut Slovenije

09.15 – 10.00 Poslovanje živilskih podjetij v letu 2011
 dr. Aleš Kuhar, Biotehniška fakulteta

10.00 – 10.30 Slovenska realnost med izzivi evropskega agroživilstva 
 in strategij
 dr. Emil Erjavec, Biotehniška fakulteta

10.30 – 11.00 ODMOR

11.00 – 11.45 Evropska živilska industrija – na horizontu 2020
 Jan-Willem Grievink, CEO FoodService Institute Netherlands

11.45 – 12.15 Ukrepi za konkurenčnost slovenskih kmetijskih in živilskih 
 podjetij 
 minister Franc Bogovič, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

12.15 – 13.00 Razprava: Kako si naj zagotovimo hrano za jutri?
 Moderira: dr. Emil Erjavec
 sodelujejo: predstavnik kmetijskega podjetja, predstavnik 
 živilskega podjetja, minister Franc Bogovič in Jan-Willem 
 Grievink

13.00 Sklepna beseda 
 Anka Miklavič Lipušček, predsednica ZKŽP

13.15 KOSILO



Spoštovani,

Z veseljem napovedujem tradicionalno junijsko srečanje managerjev kmetijskih in 
živilskih podjetij, ki smo ga letos poimenovali kar »12. vrh kmetijskih in živilskih 
podjetij«. S tem dogodkom vsako leto zaokrožimo naše delo, predstavimo 
poslovanje panoge in ponudimo v obravnavo številne aktualne teme.

Počaščena sem, saj se bosta letošnjega dogodka udeležila predsednik Republike 
Slovenije dr. Danilo Türk ter minister za kmetijstvo in okolje g. Franc Bogovič. 
Številni domači in tuji ugledni govorci pa nam bodo postregli s koristnimi 
informacijami in strokovnimi temami. Lahko rečemo, da omenjeni dogodek 
predstavlja stičišče predstavnikov domače živilske industrije in kmetijstva, 
politikov, javne uprave, domače in mednarodne strokovne javnosti ter 
izobraževalnih ustanov.

Dogodek predstavlja izjemno priložnost za poglobitev obstoječih stikov ter 
vzpostavitev novih, izmenjavo mnenj in predstavitev stališč. Zato vas v imenu 
strokovne službe in upravnega odbora Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, 
vljudno vabim, da se nam pridružite.

Anka Miklavič Lipušček,
predsednica UO ZKŽP

Utrinki lanskega srečanja

Piran 2001, Čatež 2002, Portorož 2003, Dravograd 2004, Bled 2005,  Brdo pri Kranju 2006, 
Radenci 2007, Ljubljana 2008, Ptuj 2009, Moravske Toplice 2010, Laško 2011, Laško 2012



Mitja Pirc je vodja poslovnega svetovanja v podjetju 
Pristop. Pred tem se je kalil pri podjetju A.T. Kearney, kjer je 
deloval predvsem na področju strategij rasti, strateškega 
in operativnega marketinga, upravljanja blagovnih skupin 
in upravljanja odnosov s potrošniki. Poklicno pot je začel v 
podjetju SAS kot svetovalec za analitične rešitve razumevanja in 
napovedovanja vedenja kupcev ter nadaljeval kot raziskovalec 
in predavatelj na Švedskem in v Španiji. Je avtor številnih 
člankov in prispevkov na konferencah.

Jan-Willem Grievink je strateški raziskovalec in predavatelj na 
podiplomski poslovni šoli Academic Food Business Research 
Centre Univerze v Groningenu, specializiran za strateška 
vprašanja v mednarodni živilski oskrbni verigi. Je direktor 
nizozemskega inštituta za živilsko industrijo, raziskovalne 
in poslovne analitične platforme dobaviteljev, prodajalcev 
na debelo in drobno. Pred tem je bil izvršni direktor verige 
supermarketov, direktor v živilskem podjetju ter urednik 
medijev za živilsko industrijo.

zenel Batagel je eden od ustanoviteljev družbe Valicon 
in njen predsednik. Primarno se ukvarja z razvojem novih 
produktov ter svetovanjem ključnim naročnikom. V zadnjem 
času se poglobljeno ukvarja z arhitekturo, pozicioniranjem in 
oblikovanjem portfeljev znamk in svetovanjem na področju 
znamčenja. Je aktiven član društva za marketing Slovenije ter 
redni govorec na vseh večjih marketinških dogodkih v regiji in v 
svetu (ESOMAR, AAPOR, ISI, ASA).

Matthias Queck je direktor za področje raziskav v podjetju 
European Grocery v Frankfurtu. Je strokovnjak s področja 
organiziranosti trgovine v Nemčiji in na Nizozemskem in 
odgovoren za področje diskontnih trgovin in trgovskih blagovnih 
znamk. Je redni predavatelj na konferencah s področja trženja 
v Amsterdamu, Berlinu, Budimpešti, Londonu in na Univerzi 
v Oxfordu. Matthias je tudi redni komentator razprav na temo 
trgovine v nemško govorečih medijih.

Dr. Klemen Grošelj je diplomant Fakultete za družbene vede, 
kjer je tudi nadaljeval podiplomski študij s pripravo magistrske 
in nato doktorske naloge. Do leta 2011 se je v svojem 
znanstveno-raziskovalnem delu ukvarjal predvsem z vprašanji 
mednarodne varnosti in kriznega upravljanja. Objavil je več 
deset strokovnih in znanstvenih člankov doma in v tujini. Od 
leta 2011 dalje dela na Uradu RS za intelektualno lastnino, na 
področju promocije in razvoja intelektualne lastnine in njene 
celovite uporabe.

Dr. Aleš Kuhar je zaposlen na Biotehniški fakulteti Univerze 
v Ljubljani, kjer raziskuje in predava na različnih področjih 
ekonomike živilske industrije, vertikalnih odnosov v agroživilski 
verigi, potrošnega vedenja ter ekonomskega modeliranja. 
Sodeloval je v številnih mednarodnih in nacionalnih 
znanstvenoraziskovalnih projektih, predaval na konferencah in 
seminarjih ter svetoval vladam, institucijam in podjetjem.

Dr. Miroslav Rednak, agrarni ekonomist. Zaposlen na 
Kmetijskem inštitutu Slovenije, predstojnik oddelka za 
ekonomiko kmetijstva. Na področju ekonomike kmetijstva 
deluje že več kot 30 let. V prvem obdobju se je ukvarjal 
predvsem z mikroekonomsko problematiko in uporabo novih 
metod ekonomske analize. V zadnjem obdobju pa dela več na 
spremljanju in analizi kmetijskih politik.

Dr. Emil Erjavec je redni profesor na Biotehniški fakulteti 
Univerze v Ljubljani za področje agrarne politike in ekonomike, 
raziskovalno in strokovno pa deluje predvsem na področju 
evropskih integracijskih procesov, sektorskega modeliranja 
in politične ekonomije kmetijske politike. Je prodekan za 
področje zootehnike. S predavanji o evropski kmetijski politiko 
gostuje tudi na univerzah v Avstriji, Makedoniji in na Hrvaškem. 
Je predsednik Društva agrarnih ekonomistov Slovenije in član 
izvršnega odbora Evropskega združenja agrarnih ekonomistov 
(EAAE).




