
LIFE TO GRASSLANDS / ŽIVLJENJE TRAVIŠČEM                                                            LIFE14 NAT/SI/000005 

 

 

 

Zavod RS za varstvo narave, ProVITAL d.o.o., PRJ Halo in KGZS Zavod Ptuj  
 

vas v sklopu priprave strokovnih podlag vabimo na 
 

 

3. DELAVNICO Z DELEŽNIKI  

» Akcijski načrt mreženja in trženja ponudbe izdelkov 
iz suhih travišč iz Haloz« 

v okviru projekta LIFE TO GRASSLANDS (LIFE14 NAT/SI/000005) 

 

 
KDAJ? V SREDO, 11. SEPTEMBRA 2019, S PRIČETKOM OB 11.30 URI 

 

KJE? TURISTIČNA KMETIJA PUNGRAČIČ, DRENOVEC 7, 2283 ZAVRČ 
 

 

Na minulih delavnicah smo skupaj z vami kmetijami, potenicalnimi deležniki za predelavo 

mleka, mesa in sadja, pridelovalci medu, zelišč in rokodelci ter potencialnimi odkupovalci 

končnih izdelkov, pregledali obstoječe stanje v Halozah in oblikovali vizijo razvoja in trženja 

izdelkov iz suhih travišč iz Haloz.  

 

Rezultati izvedenih testnih ocenjevanj izdelkov iz suhih travišč iz Haloz kažejo, da »haloški 

bregi/lazi« imajo dober potencial, saj je na testna ocenjevanja prispelo blizu 140 izdelkov. 

V tem času smo lahko tudi skupaj z vami naredili prvi katalog izdelkov iz suhih travišč iz 

Haloz, ki ga bomo dopolnjevali in širili z aktualno ponudbo. Nastavili smo temelje akcijskega 

načrta in ga skupaj z zainteresiranimi želimo razvijati v smeri izgradnje kolektivne blagovne 

znamke izdelkov iz suhih travišč. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zaradi lažje organizacije delavnice vas prosimo, če vašo prisotnost sporočite do 

petka, 6. 9. 2019 na kontakt: monika.podgorelec@zrsvn.si ali (02) 333 13 77. 

Vljudno vabljeni! 
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Predviden program: 
 

11.15-11.30 Zbiranje udeležencev delavnice 

11.30-11.40 Pozdrav in kratek povzetek dosedanjih aktivnosti za oblikovanje kolektivne 

blagovne znamke za izdelke iz suhih travišč iz Haloz 

(vodja projekta dr. Nika Debeljak in Monika Podgorelec, Zavod RS za varstvo 

narave) 

11:40-11:50 Predstavitev rezultatov testnih ocenjevanj izdelkov iz suhih travišč 

(Barbara Štajner, KGZS Zavod Ptuj) 

11.50-12.35 Akcijski načrt za razvoj modela kolektivne blagovne znamke suhih travišč - 

Haloze (Jernej Golc, PRJ Halo) 

12:35-12:45 Odmor 

12:45-13:30 Vzpostavitev sistema, kriterijev in dokumentacije za podeljevanje pravice do 

uporabe certifikata kolektivne blagovne znamke suhih travišč - Haloze 

(dr. Tanja Lešnik Štuhec, ProVITAL d.o.o; Monika Podgorelec, Zavod RS za 

varstvo narave) 

13:30-13:50 Kako naprej? 

(vsi udeleženci) 

13.50-14.00 Ugotovitve in zaključek 

14.00-14.30 Pogostitev in druženje 

 
 

Kako do turistične kmetije Pungračič? 

 
 


