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• velik slovenski sadjarski strokovnjak in učitelj

• pobudnik, pisec, vizionar in izjemen praktik

• kot mentor, predavatelj in svetovalec je nesebično 
širil svoje bogato znanje 



• besed: ne zmorem, težko.., ali nemogoče je.., ni 
poznal

• zanimale so ga novosti in preizkušanje le-teh.., in 
težko mu je bilo slediti..

• uresničil je idejo o širitvi pridelave jagod po vsej 
deželi in rad je imel jagodičje..

• bil je ustanovitelj Sivisa, se vneto podal v neznane 
podjetniške vode in pisanje tednika SVV novic.. 



• ..a Franci je imel predvsem veliko srce 

• njegovo goreče srce, veselje, otroška radost in silna 
energija, so dvigovali vse naokoli..

• sadjarstvo je živelo v njem in on z njim.., z vsakim 
trenutkom življenja.. 

• globoko v njem se je skrivala nežna, mila in sočutna 
duša, ki je iskala mir..



..žal je nisi uslišal prej..

Hvala Ti za vse, kar si storil za nas in   

ljubljeno sadjarstvo, ki bo živelo z nami in 

s Teboj v srcih še naprej..

..vsi, ki imamo radi sadjarstvo..



PRODAJA in UŽIVANJE ZDRAVIH 
JAGOD 

Iztok Janežič, Simon Zvoljenk, Darijan Janežič

www.sivis.si   20 let



• pridelava sort jagod.., finančni vidik 

• kje so naše prednosti.., in kje slabosti..

• okoljska eko prihodnost Slovenije v povezavi, 
turizem in zdrava prehrana  

Sivis 20 let



Pridelava sort jagod.., finančni vidik 

..cene jagod so se v primerjavi pred vstopom v EU 
povečale

• komu bodo namenjene naše jagode.. 

• izvoz, trgovski centri, tržnice, prodajalci sadja in 
zelenjave, prodaja na domu, javni razpisi, predelava..

• integrirana pridelava 2014 postaja standard, eko-
vzpodbude



..sorte Clery, Asia, Joly.., 

Dely, Lia, Tecla, Arosa



Slabosti

• obdobje nenaklonjenosti kmetijstvu.., se spreminja 
tudi s pomočjo medijev

• nepovezanost večjih pridelovalcev za organizirano 
sodelovanje v pridelavi.., se spreminja

• težave pri prepoznavnosti domačih pridelkov 

• samooskrba.., splošna zavest in odnos do hrane.., 
se spreminja 



Prednosti

• naravne danosti Alpskega geografskega pasu

• vodni viri, pitna voda in zdravo življensko okolje

• pridelki, sorte, zunanja in notranja kakovost sadežev

• Slovenija je dežela kratkih razdalj in ima hitre 
dostopne možnosti 

Sivis 20 let



Okoljska eko prihodnost Slovenije v 
povezavi turizem in zdrava prehrana  

• naš cilj naj bo odgovorno živeti in pridelovati v 
zdravem okolju.. 

• ..ali so naše jagode zdrave..

• kakšna je njihova očem skrita kakovost..(MRL)   

• ..poskrbimo za ekološkoekonomsko vzdržnost.. 



..nikoli ne pozabimo, da so naši najzvestejši 
oboževalci jagod otroci.., in kupci sorodniki, ki 

skrbijo za njihovo zdravje..

Sivis 20 let



ŽELIMO VAM ZDRAV PRIDELEK in 
VESELE DECEMBRSKE DNI


