
ŽITNA KONFERENCA 2017 



Glavne točke uvoda 

 

 

 

A) Kje smo končali lani? 

B) Tri ključna sporočila 



Lani smo končali uvod pri … 
Strategiji pametne specializacije 





Strateški cilji S4 za področje TPH 

 

 

Spodbuditi trajnostno pridelavo hrane vrhunske 
kakovosti, razvoj novih modelov trženja na 

domačem, evropskem in globalnem trgu. 

Vzpostaviti inovativne, kratke dobavne verige za 

lokalno, še posebej tudi za ekološko pridelana živila z 

zagotovljeno in prepoznano sledljivostjo od polja do mize. 

Zagotoviti dolgoročno vzdržne pogoje za razvoj sort in 
kmetijskih praks, prilagojenih slovenskemu prostoru in 

podnebnim spremembam. 



Ključna področja 

• Opredelitev kratkoročnih in dolgoročnih 
prioritet na naslednjih področjih: 

Surovine    

Procesi 

Tehnologija 

Varnost 

Potrošnik 

Internacionalizacija 
Razvoj kadrov in kompetenc 



Fokusna področja in tehnologije 

I.  

Trajnostna pridelava in predelava prehranskih 
produktov v funkcionalna živila.  

 

II.  

Tehnologije za trajnostno rastlinsko in 
živinorejsko proizvodnjo.  

 



Cilji do leta 2023 

1. Vzpostavitev vsaj 3 verig vrednosti, ki bodo 
zagotavljale kritično maso odjema in ki bodo 
podprte z dolgoročnim pogodbenim 
partnerstvom, ki bo temeljilo na gospodarski 
pobudi.  

 

2. Dvig dodane vrednosti na zaposlenega 
sodelujočih podjetij v verigah vrednosti za 20 %.  



Partnerstvo 

UL 

UM 

UP 

UNIVERZE 

GZS-ZKŽP 

KGZS 

ZZS 

IJS 

NIB 

KIS 

KI 

RAZISKOVALNE 

 INSTITUCIJE 

KONZORCIJ 
BIOTEHNIŠKIH ŠOL 

ZRS BISTRA PTUJ 

NUTRIS 

ZRS KOPER 

IHPS, IOS 

PANOŽNE 
ORGANIZACIJE 

DRUGE  

POMEMBNE 

INSTITUCIJE 



Prvo ključno področje 
JAVNA NAROČILA 





Partnerski pristop 

GZS-ZKŽP 

KGZS 

ZZS 





AKTIVNOSTI 

PRESTAVITVE 

• javnim zavodom in 

• Ponudnikom 

TESTIRANJE 

• javnim zavodom in  

• ponudnikom 

DODELITEV GESEL 

• javnim zavodom in  

• ponudnikom 

IZVEDBA 

• predstavitve 
potekajo od 
31.08.2017 

IZVEDBA 

• dostop prejeli 
23.10.2017 

IZVEDBA 
• gesla prejmejo vsi javni 

zavodi 23.11.2017 



Drugo ključno področje 
IZBRANA KAKOVOST 



Komu je shema IK namenjena? 

Vsak sektor 
pripravi svojo 
specifikacijo 

Sektor 
sadja 

Sektor 
zelenjave 

Sektor 
mleka 

Sektor 
mesa 

Sektor žit 

Sektor 
oljnic 

Sektor 
grozdja 

Sektor 
medu 

Specifikacija se vloži 
na MKGP 

Pregled 
strokovne 
komisije 

MKGP potrdi in 
objavi specifikacijo 

na spletni strani 
MKGP 

Potrjena SPECIFIKACIJA sektorja postane obvezujoča za proizvajalce, ki se certificirajo 

VIR: Ana Le Marechal, MKGP 



Shema „izbrana kakovost“ 

Proizvodi s posebnimi lastnostmi 

Poreklo osnovne surovine 

- Sestava, 

- Okolju prijazna pridelava, 

- Kakovost surovin, 

- Dobrobit živali, 

- Način krmljenja, 

- Kratke prevozne poti, 

- Hitra predelava surovin,… 

 

Postopek pridelave ali 
predelave ali kakovost 

osnovnih surovin 

Pridelava 
oziroma reja 
in predelava 
v različnih 
državah 

Pridelava 
oziroma reja in 

predelava 
znotraj iste 

države 

Namen je slovenske 
proizvode označevati  z 

zaščitnim znakom 
„izbrana kakovost – 

Slovenija“ 

VIR: Ana Le Marechal, MKGP 
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Interakcija med shemo IZBRANA KAKOVOST in 

sektorsko promocijo po ZPKŽP 

  

 

 

 

  

  
 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

  

  
 

 

SHEMA IZBRANA KAKOVOST SEKTORSKA PROMOCIJA 

Sektor  pripravi specifikacijo 

Specifikacijo potrdi MKGP in jo objavi 

na spletu 

Proizvajalci začnejo s postopkom 

certificiranja  

Proizvajalci s certifikatom TRŽIJO proizvode po 

shemi Izbrana kakovost  

Sektor  sprejme sklepe za vstop v 

sektorsko promocijo 

MKGP izvede potrebne postopke za 

začetek izvajanja sektorske 

promocije: 

- Pripravi in sprejme program 

- Objavi Uredbo o višini in načinu 

pobiranja prispevkov in Odredbo. 

  

Začetek pobiranja 

prispevkov 

Izvajanje sektorske promocije 

VIR: Ana Le Marechal, MKGP 



Tretje ključno področje 
ŽITNA VERIGA VREDNOSTI 



ARGENTRIGO 
primer žitne verige vrednosti 



tatjana.zagorc@gzs.si 


