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ŽIVOTOPIS KANDIDATA I OPIS GOSPODARSTVA
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E-MAIL ADRESA: ines@veggie.hr

OPIS POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA (naziv poljoprivrednog gospodarstva, vrsta
proizvodnje), DJELATNOST, PODRUČJE RADA:
Veggie d.o.o. djeluje od 2015.godine, proizvodimo svježe povrće na više od 11 Ha, te
prerađevine u vlastitom pogonu za preradu. Neki od proizvoda su Sušena rajčica, Pesto od
sušene rajčice , Domaća šalša, Pekmez od zelene rajčice, Pasirana rajčica…
Osim prvog cilja- proizvodnje domaće zdrave hrane, želja nam je i doprinijeti zajednici i
omogućiti svim poljoprivrednicima razvoj i tako svima nama kvalitetniji život.
Tako smo u partnerstvu sa Zadrugom Izazov iz Klošar Ivanića 1.10.2021. godine otvorili
dućan domaćih proizvoda pod nazivom „Zemlja Izazova“.
Dućan nudi više od 600 proizvoda različitih proizvođača s područja hrvatske, a mi radimo na
tome da što bolje i što dalje plasiramo te proizvode.

Jedan od glavnih ciljeva je i domaća hrana u vrtićima i školama, što smo već i krenuli. Tako
da za sada opskrbljujemo domaćim voćem i povrćem vrtiće na području grada Ivanić Grada
i grada Čazme te uskoro općine Križ.

ŠKOLOVANJE:
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2002 – 2005 – Školska 10, Križ, Hrvatska
Opća gimnazija
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Srednja škola "Ivan Švear" (O.J. Križ)

2005 – 2008 – Svetošimunska cesta 25, Zagreb, Hrvatska

Agronomski fakultet
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Sveučilišna prvostupnica inženjerka hortikulture, univ. bacc. ing. agr.
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2008 – 2011 – Svetošimunska cesta 25, Zagreb, Hrvatska
Magistra inženjerka hortikulture, mag.ing.agr.
Agronomski fakultet

2019 – Dr. Juraja Dobrile 42, Velika Gorica, Hrvatska
Ekološki poljoprivredni gospodarstvenik
Učilište za obrazovanje odraslih Apis

STRANI JEZIK: Engleski

RADNO ISKUSTVO:
10/2015 – TRENUTAČNO
Director
Veggie d.o.o

2013 – 2015
Asistentica voditeljice ugostiteljstva
Izletište Petek
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Križ, Hrvatska

organizacija vjenčanja, krstitki, rođendana, koncerata i raznih oblika domjenaka

-

organizacija i koordinacija rada konobara i kuhara

-

sudjelovanje u izradi marketinških planova, komunikacija s klijentima, provođenje

marketinških akcija
-

prodajne aktivnosti
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www.petek.hr / Etanska cesta bb, 10310, Ivanić - Grad, Hrvatska

2012 – 2013

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Općina Križ
-

rad u odjelu Komunalnog gospodarstva i u odjelu Društvenih djelatnosti

-

praćenje javnih natječaja i sudjelovanje u izradi projekata

-

stručna organizacija domjenaka, kulturnih događaja i sajmova Trg Sv. Križa 5, 10314,

Križ, Hrvatska

2010 – 2011
Rad preko studentskog servisa

Orbico Beauty (Skladište)
-

deklariranje proizvoda i slaganje robe Industrijska bb, 10310, Ivanić - Grad, Hrvatska

2005 – 2011
Rad preko studentskog servisa
Seoski turizam Kezele
poslovi posluživanja i samostalnog vođenja restorana

-

organizacija vjenčanja i domjenaka te svih oblika radionica

-

sudjelovanje u vođenju poslovnih grupa
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2018 – 2021 – Općina Križ, Hrvatska
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Vinogradska 6, Šumećani, Ivanićko Graberje, 10310, Ivanić - Grad, Hrvatska

Vječnica Općinskog vijeća općine Križ
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2018 – TRENUTAČNO – Općina Križ, Hrvatska

Predsjednica odbora za poljoprivredu Općine Križ

2017 – TRENUTAČNO – Hrvatska

Zamjenica predsjednika Hrvatske udruge mladih poljoprovrednika
HUMP Agro

NA KOJI NAČIN PLANIRATE DOPRINIJETI RADU HRVATSKE POLJOPRIVREDNE
KOMORE?
Ponajprije želim pomoći svojim znanjem i iskustvom koje sam stekla radeći u
poljoprivrednom sektoru. Bitan je prijenos znanja kako bismo svima omogućili dostupnost

potrebnim informacijama i vještinama kako bismo mogli unaprijediti našu poljoprivrednu
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proizvodnju i omogućiti dostojan život na selu. Imam velika iskustva sa EU fondovima.

