


Kako biti in ostati v dobri 
kondiciji?

Tatjana Zagorc, direktorica
Zbornica živilskih in kmetijskih podjetij



KONDICIJA je 

zmožnost človeka, da 
lahko opravlja običajna 
ali druga bolj zahtevna 
dela brez čezmerne 
utrujenosti in 
zadihanosti.

Vir: http://www.liveactive.si/clanki/telesna-kondicija



KONDICIJO sestavljajo trije elementi

1. MOČ

Velikost 
V svetu 7 milijard potrošnikov in 1,5 milijard 
proizvajalcev hrane, 500 podjetij nadzira 70 % 
ponudbe hrane. 

Tri poti do velikosti v agroživilski panogi:

• Horizontalna integracija

• Vertikalna integracija

• Povezovanje
Sodelovanje



KONDICIJO sestavljajo trije elementi

2. GIBLJIVOST

Inoviranje
Letno se v svetu lansira več kot 10.000 novih 
prehrambenih izdelkov.

Vir: http://www.foodbusinessnews.net/articles/news_home/New-Product-Launches/2016/12/Standout_product_launches_in_2.aspx?ID=%7BAF4B7097-4157-

456C-A394-F2309E1A15C3%7D&cck=1

Vir: https://www.stlouisfed.org/publications/bridges/summer-2009/the-four-key-elements-of-innovation-collaboration-ideation-implementation-and-value-

creation

Štirje ključni elementi inoviranja:

• Sodelovanje (Collaboration)

• Ideje (Ideation)

• Izvedba (Implementation)

• Ustvarjanje vrednosti (Value Creation)



KONDICIJO sestavljajo trije elementi

3.VZDRŽLJIVOST

Tradicija
Življenjska doba multinacionalk je okrog 50 let. 

Slovenska podjetja s precej daljšo tradicijo:

• Oljarna Gea, Oljarna Fram

• Pivovarna Laško, Pivovarna Union

• Radgonske gorice, Radenska…

• Košaki, Mesnine dežele kranjske

“ Coming together is a beginning, 

Keeping together is progress, 

Working together is a success.”

(Henry Ford, Ford Motor Company – od 1903)



DA BOMO ŠE BOLJŠI 
POTREBUJEMO VAŠE AKTIVNO 
SODELOVANJE IN PODPORO.



PROGRAM
10:00–10:30 UVOD V SREČANJE

Pozdravni nagovor 
mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS
Ocena razmer v kmetijstvu in živilstvu ter aktivnosti 
ministrstva
mag. Dejan Židan, Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

10:30–11:30 PRVI DEL
Od razcveta do bankrota: Kratkoročna nihanja in 
dolgoročni trendi v svetovnem in evropskem 
kmetijstvu 
Josef Schmidhuber, FAO
Biti v dobri vodstveni kondiciji 
Miguel Llado, IESE Španija

11:30–12:00 ODMOR



PROGRAM

12:00–14:00 DRUGI DEL

Pregled poslovanja živilskih podjetij v letu 2016

prof. dr. Aleš Kuhar, Biotehniška fakulteta UL

Okrogla miza: Delujemo, se razvijamo in uspevamo!

Sodelujejo: mag. Tanja Strniša (MKGP), Janez Bojc (Žito 
d.o.o.), Aleša Mižigoj (Medex d.o.o.), Boštjan Kozole 
(Evrosad d.o.o.) Vodi: Peter Frankl

14:00–14:15 POUDARKI IN ZAKLJUČKI VRHA

Anka Miklavič Lipušček, predsednica UO GZS-ZKŽP

14:15–15:30 KOSILO IN DRUŽENJE

15:30–17:30 SREČANJE INSTITUCIJ IN PODJETIJ, PARTNERJEV
SRIPHRANA



PROGRAM

15:30 – 16:15 Slavnostni podpis izjave o sodelovanju na področju 
spodbujanja inovativnosti, podjetništva in konkurenčnosti 
agroživilskega sektorja
Podpisniki: GZS-ZKŽP, KGZS, ZZS, UIP, LUI, IRP 



PROGRAM
16:15 – 17:30 Mednarodne aktivnosti MKGP v luči SRIPHRANA

Janja Kokolj Prošek, MKGP
Inovativnost v kmetijstvu – pogled iz prakse
Franc Veršič, PP AGRO d.d.
Funkcionalna živila – predstavitev konzorcija Food for 
future
dr. Mateja Modic, Žito d.d.
Razvoj kadrov in človeških virov v luči KOC HRANA in 
SRIPHRANA
Andreja Sever, GZS
Ecotrophelia – primer karierne odskočne deske za mlade v 
živilstvu
dr. Petra Medved Djurašinović, GZS-ZKŽP
SRIPHRANA za razvoj agroživilskega sektorja
dr. Tatjana Zagorc, koordinatorka SRIPHRANA in direktorica GZS-
ZKŽP



Vrha ZKŽP 2017 se udeležujem kot 
predstavnik/predstavnica

VMG www.menti.com koda: 93 92 20



Pozdravni nagovor

mag. Samo Hribar Milič, 

generalni direktor GZS



NA NAŠI POTI NAS SPREMLJAJO IZZIVI….



Ocena razmer v kmetijstvu in živilstvu ter 
aktivnosti MKGP

mag. Dejan Židan, 

minister



Kako ocenjujete ekonomsko okolje Slovenije za razvoj 
slovenskega gospodarstva?

VMG www.menti.com koda: 93 92 20



Od razcveta do bankrota: Kratkoročna nihanja in 
dolgoročni trendi v svetovnem in evropskem 

kmetijstvu

Josef Schmidhuber, FAO

je namestnik direktorja na Oddelku za trgovino in trge pri Organizaciji Združenih 
narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO). Svojo poklicno kariero je začel kot 

svetovalec pri Svetovnem svetu za hrano, delal je kot višji ekonomist v Organizaciji 
za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in kot vodja enote FAO Global 

Perspectives Studies Unit. Njegova interesna področja so tržne raziskave in tržne 
napovedi; trgovina in investicije v kmetijstvu; globalna vprašanja o hrani in prehrani; 

podnebne spremembe, pa tudi možnost uporabe bioenergije.



Biti v dobri vodstveni kondiciji 

Miguel Llado, IESE-Spain

je profesor na oddelku za Strateško upravljanje, predavatelj na poslovni šoli 
IESE in gostujoči profesor na IEDC Poslovni šoli Bled. V svoji karieri je Lladó 

zasedel kar nekaj vodilnih položajev. Poučevanje združuje s svetovanjem 
podjetjem iz različnih panog prek svojega podjetja Peak Business Advisory. 

Je mentor tako izkušenim direktorjem, kot tudi novim in potencialnim 
direktorjem. Dodatno se je izobraževal na številnih priznanih poslovnih 

šolah (IESE, Harvard, Wharton, Kellogg in ESADE). Miquelu Lladóju je leta 
2000 špansko poslovno združenje AED dodelilo naziv najboljši španski 

izvršni direktor. 



Kaj slovenskemu agroživilskemu sistemu zagotavlja 
dolgoročno uspešnost?

VMG www.menti.com koda: 93 92 20



ODMOR

11.30-12.00



Pregled poslovanja živilskih podjetij v letu 2016

prof. dr. Aleš Kuhar, Biotehniška fakulteta UL

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. Sodeluje v številnih mednarodnih in nacionalnih 

znanstvenoraziskovalnih projektih, predava na konferencah in seminarjih ter 
svetuje vladam, institucijam in podjetjem. V okviru pedagoškega dela je 

mentor skupinam študentov pri razvoju in uresničevanju podjetniških idej. 



Ali je slovensko agroživilstvo v dobri kondiciji?

VMG www.menti.com koda: 93 92 20



NA NAŠI POTI NAS SPREMLJAJO IZZIVI….



Okrogla miza: Delujemo, se razvijamo in uspevamo!

Sodelujejo: mag. Tanja Strniša (MKGP), Janez Bojc 
(Žito d.o.o.), Aleša Mižigoj (Medex d.o.o.), Boštjan 

Kozole (Evrosad d.o.o.)

Vodi: Peter Frankl



POPOTNICA 17. VRHA KMETIJSKIH 
IN ŽIVILSKIH PODJETIJ



V organizaciji SRIPHRANA


