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Ajdovščina, 16. september 2022 

 

 

SPOT Svetovanje GORIŠKA v sodelovanjem s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem - SDGZ vabi 

podjetnike iz Goriške regije na izmenjavo dobrih praks 

 

INOVACIJE IN DIGITALIZACIJA V KMETIJSTVU KOT 

PODJETNIŠKA PRILOŽNOST 
 

V prihodnje bo bistvenega pomena vlaganje v inovacije na področju kmetijstva, kar je lahko obenem tudi 
podjetniška priložnost. Svetovni trend kmetijstva gre v smeri trajnostne pridelave in uvedbe robotike, 
informatike, digitalizacije, senzorike in manjše ali ničelne uporabe fitofarmacevtskih sredstev na vseh 
področjih proizvodnje hrane. V Sloveniji obstaja precej primerov dobre prakse, od mobilnih platform, robotov 
za manipulacijo z orodji do sodelovalnih robotov, ki nadomeščajo človeka pri opravljanju težkih opravil in 
lahko delujejo v bližini človeka. 
Kakšen napredek pa so naredili na tem področju naši sosedje? Z namenom izmenjave dobrih praks bomo 

obiskali tehnološki park Polo Tecnologico Alto Adriatico v Pordenonu. 

Program: 

06:30 Odhod iz Ajdovščine (pot nadaljujemo preko mejnega prehoda Vrtojba) 

09:00 Prihod v Spilimbergo, (Corte Europa, 1. nadstropje) 

 Uvodni nagovor direktorja tehnološkega parka Technology Park Alto Adriatico, Franco Scolari 

09:10 Statistika na področju Kmetijstva 4.0 v Italiji, Alberto Miotti 

09:20 Usmeritve na področju Kmetijstva 4.0, Christian Marin 

09:40 Predstavitev projekta Bee-Diversity za izboljšanje in monitoriranje biotske raznovrstnosti, 

Antonella Stravisi 

09:50 Poslovni primer: XFarm, programska oprema za vodenje kmetijskega gospodarstva, 

Pieralberto Gobbo 

10:05 Poslovni primer Eye-Tech, nove tehnologije za prepoznavo slik in podatkov, Marco Vernier 

10:20 Poslovni primer, Evoluzione Ambiente, spremljanje, analize in trajnostno upravljanje v 

vinskem sektorju, Giuseppe Berto 

10:35 Poslovni primer TopCon ed MC, Mirko Terzi 

11:05 Obisk kmetije 4.0 (Spilimbergo), predstavitev poslovnega primera Agabuna ter uporabe 

tehnologije Agabuna, sistema natančnega namakanja, Luca Truant  

12:25 Obisk kmetije 4.0 (Valeriano), predstavitev uvedbe tehnologije projekta Beediversity's 

https://drive.google.com/file/d/1G40k8HxIuBRyZSGBvIBA-6w4H-O-0JKc/view?usp=sharing
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13:00 Kosilo 

14:30 Obisk Kmetije 4.0 (Maniago), predstavitev tehnologije TopCon 

16:00 Obisk Kmetije 4.0 (Codroipo), JD 

18:30 Povratek v Ajdovščino 

 

Kdaj: torek, 27. 9. 2022, ob 6.30 uri 

 

Trajanje: 12 ur (6.30 – 18.30) 

 

Kje: odhod avtobusa izpred Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina (Vipavska cesta 4, 5270 

Ajdovščina) 

 

Prijave: za udeležbo na izmenjavi dobrih praks je potrebna predhodna prijava preko prijavnega obrazca.  

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest. 

 

Izmenjava dobrih praks je za udeležence brezplačna. Za dodatne informacije lahko pokličete na Regijsko 

razvojno agencijo ROD Ajdovščina, na telefonsko številko 06 555 62 32. 

 

 

                                                                                         Vljudno vabljeni! 

 

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/oBscH7u641WnHxAw7

