
 

 
 
 
Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev pri OZS in Mozirski gaj
gojitelje okrasnih rastlin na zaklju
 

v soboto 2. decembra 2017 v prostorih gostiš

V Savinjski Gaj 2 
 
Druženje bomo pričeli ob 13:30 s sprejemom udeležencev in sproš
ter ga nadaljevali ob kosilu, ki bo udeležence
Po kosilu smo pripravili predavanje, ki je prvenstveno namenjeno gojiteljem okrasnih rastlin, 
a verjamemo da zanimivo tudi za ostalo strokovno publiko.
 
- Predvidene spremembe na podro
- kakšne bodo spremembe na podro
- pomen in uporaba senčilnih premazov za boljše rezultate na podro
- novosti iz področja uporabe reprodukcijskih materialov, ki so na voljo na svetovnem tr

 

To bodo sveže  informacije, ki jih ne smete zamuditi.
 
 
 
 

ČAS 

15:30 Uvodni pozdrav v imenu organizatorjev

 

15:40 – 16:10 
Trg z okrasnimi rastlinami v RS in ukrepi skupne 

 

16:10 - 16:30 Uporaba 

 

16:30 – 17:00 Horticoop - 

 

17:00 - 
Sprehod po boži

ogled razstave

 
 
 
Člani sekcije cvetličarjev in vrtnarjev in predstavniki šol 

udeležbo na dogodku, vključno 

Za nečlane in ostale udeležence je koti
 
Ob zaključku pa smo za Vas pripravili še skromno darilo.

 
 
 

Prosimo, da svojo udeležbo 
na e

 

V A B I L O  

arjev in vrtnarjev pri OZS in Mozirski gaj, vabita člane sekcije in vse slovenske 
gojitelje okrasnih rastlin na zaključni družabno-izobraževalni dogodek, ki bo

v soboto 2. decembra 2017 v prostorih gostišča Ribič

V Savinjski Gaj 2 – Mozirje (ob ribniku pred vhodom v Mozirski gaj)

eli ob 13:30 s sprejemom udeležencev in sproščenim uvodnim klepetom
kosilu, ki bo udeležencem postreženo okrog 14. ure. 

Po kosilu smo pripravili predavanje, ki je prvenstveno namenjeno gojiteljem okrasnih rastlin, 
a verjamemo da zanimivo tudi za ostalo strokovno publiko. 

Predvidene spremembe na področju trga z okrasnimi rastlinami in kako se z njimi spopasti
kakšne bodo spremembe na področju javnih naročil okrasnih rastlin 

ilnih premazov za boljše rezultate na področju rastlinske pridelave 
ja uporabe reprodukcijskih materialov, ki so na voljo na svetovnem tr

To bodo sveže  informacije, ki jih ne smete zamuditi. 

P R O G R A M  

TEMA 

Uvodni pozdrav v imenu organizatorjev 

 
Trg z okrasnimi rastlinami v RS in ukrepi skupne 

kmetijske politike 
Alenka Marjeti

 

Uporaba senčilnih premazov na rastlinjakih 

 

 predstavitev web-shop (v angleščini) 
Predstavnika 

 
božično razsvetljenem Mozirskem gaju 

ogled razstave Božična bajka Slovenije 

arjev in vrtnarjev in predstavniki šol (2 osebi na podjetje ali inštitucijo)
čno s pogostitvijo BREZPLAČNO.  

ostale udeležence je kotizacija za dogodek 20 € na osebo. 

ku pa smo za Vas pripravili še skromno darilo. 

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do 
na e-naslov sekretarja sekcije cvetličarjev in vrtnarjev

ali z SMS sporočilom na GSM 051 622285

lane sekcije in vse slovenske 
izobraževalni dogodek, ki bo 

a Ribič  

pred vhodom v Mozirski gaj) 

enim uvodnim klepetom  
 

Po kosilu smo pripravili predavanje, ki je prvenstveno namenjeno gojiteljem okrasnih rastlin, 

jimi spopasti 

ju rastlinske pridelave  
ja uporabe reprodukcijskih materialov, ki so na voljo na svetovnem tržišču 

 

GOVOREC 

Simon Ogrizek 
Darko Bele 

 

Alenka Marjetič Žnider 

 

Tomaž Jevšnik 

 
Predstavnika podjetja 

Horticoop 

 

 

(2 osebi na podjetje ali inštitucijo) imajo 

najkasneje do torka 28. 11. 2017  
arjev in vrtnarjev: miran.rade@ozs.si  

ilom na GSM 051 622285 


