


1. Sadjarsko-zelenjadarska konferenca 2022: »Kje smo in kam gremo?«

Program

8.30-9.00 Registracija in zbiranje udeležencev ob kavi

9.00-9.15 Uvod v konferenco (dr. Tatjana Zagorc, direktorica GZS-ZKŽP)

9.15-9.30 Nagovor državne sekretarke MKGP (Tatjana Buzeti, MKGP)

9.30-10.10 Stanje in izzivi v sektorju: Evropski pogled (Philippe Binard, FRESHFEL Europe)

10.10-10.40 Pregled trga sadja in zelenjadnic v Sloveniji (Barbara Zagorc, Ana Hiti Dvoršak, KIS)

10.40-11.00 Razprava

11.00-12.00 Odmor za kosilo in mreženje

12.00-12.15 Sponzorska predstavitev podjetja PeK Automotive d.o.o.

12.15-13.30 Okrogla miza: Sadje in zelenjadnice v primežu sprememb

13.30-13.45 Pogled trgovca: Načrtovanje odkupa sadja in zelenjadnic (Uroš Djaniš, Mercator)

13.45-15.00 Zgodbe o uspehu in pogled v prihodnost

15.00 Zaključek konference



UVOD V 

KONFERENCO

Dr. Tatjana Zagorc

Direktorica GZS-ZKŽP

2022
Ljubljana, 22. november



Vizija
ZKŽP bo do leta 2030 ključna  

referenčna točka za razvoj

in krepitev agroživilskega  

sistema v Sloveniji.

Poslanstvo

Naše poslanstvo je, da 

gradimo stabilen 

sistem proizvodnje 

hrane, ki bo družbeno, 

gospodarsko in 

okoljsko vzdržen, 

pravičen in trajnosten. 



Skupna točka sprememb je trajnost

Okoljski vidik

• Podnebne spremembe

• Biodiverziteta

• Ogljični odtis

• Ravnanje z odpadki

• Ravnanje z vodo

• Raba zemljišč

• Prehod na krožno 
gospodarstvo

Socialni vidik

• Človekov pravice

• Raznolikost

• Standardi dela

• Odnosi s skupnostjo

• Zdravje in varnost 
zaposlenih

• Varnost izdelkov

Ekonomski vidik

• Neodvisnost vodstva

• Raznolikost vodstvenega 
kadra

• Transparentnost

• Skladnost z zakonodajo in 
standardi



Izzivi v agroživilstvu

• Evropski zeleni dogovor, Strategija „Od vil do vilic“, Strategija za biotsko raznovrstnost do leta 2030, Uredba o

trajnostni uporabi FFS, Evropski načrt za boj proti raku, …

• Višanje proizvodnih stroškov (osnovne surovine, dodatne sestavine, energenti, embalaža) in motnje pri dobavi

materiala

• Pravične in konkurenčne cene končnih izdelkov (trgovine, javni zavodi, HORECA)

• Povezovanje in sodelovanje v sektorju (spodbujanje lokalne pridelave, boljši dostop do lokalnih svežih proizvodov)

• Kadri prihodnosti (razvoj ustreznih kompetenc, iskanje kadrov, usposabljanje in izobraževanje, mentorstvo)

• Digitalizacija in modernizacija poslovnih procesov (inovativnost, nove tehnologije)

• Trajnostno pridelava in predelava s prilagajanjem na podnebne spremembe (okoljska, ekonomska in družbena)



2020 20 21 2022 2023 2024

Strategija in akcijski 

načrt za krožno 

gospodarstvo

Strategija

od vil do vilic

Strategija EU za 

Biotsko 

raznovrstnost do 

leta 2030

Podnebje

SKP po 2023

x

Ekološko

kmetovanje

Farm 

Sustainability 

Data Network 

Zakonodajni 
okvir za 
trajnostne 
prehranske 
sisteme

Profili hranil 
proizvodov z 
visoko 
vsebnostjo soli, 
sladkorjev in/ali 
maščob 

EU kodeks za 

odgovorno 

poslovanje in 

trženje

Revizija tržnih standardov EU za 
kmetijske in ribiške proizvode

EU 

promocijski 

program za 

kmetijske in 

živilske 

proizvode
EU pobuda za 

skladiščenje 

ogljika v tleh

Revizija

Uredbe o 

krmnih 

dodatkih

PPWD pregled 

ciljev 

recikliranja

Načrt za povečanje EU 2030 

podnebnih ciljev

Predlog podnebne zakonodaje

Evropski Podnebni sporazum

8. 

Okoljski

Akcijski

Program

Predlog

EU usklajen model za zbiranje odpadkov

Direktiva o embalaži in odpadni 
embalaži (PPWD) – pregled (IIA)

Eco-design 

Delovni načrt 

2021-2024 

Predlog za pregled EU 

pravil glede

označevanja datumov

Zakonodajni okvir za bio-

osnovano, bio-razgradljivo

in kompostirano plastiko

Stimulacija 
preoblikovanja 
živil vključno z 
max
vrednostjo 
določenih 
hranil 

End-of-waste criteria 

Cilji za zmanjšanje odpadne emlabaže

Predlog za 

DDV stopnje Pojasnitev pravil 
konkurence o 
trajnosti v 
kolektivnih 
aktivnostih

Skupna klasifikacija gospodarskih dejavnosti, ki prispevajo k 
biotski raznovrstnosti in ohranjanju ekosistemov

Akcijski načrt za 

upravljanje s hranili

Prenovljena

Trajnostna

Finančna

Strategija

Ocena vpliva trgovinskih sporazumov na biotsko raznovrstnost (od 

2020 naprej) 

Predlog „Emisije metana“
Korporativno 

upravljanje 

okvir

Varnostni načrt 
ukrepov za oskrbo s 
hrano

Strateški načrti SKP 

po 2023, ki 

naslavljajo cilje 

Strategije „od vil do 

vilic“ in biotske 

raznovrstnosti

Logo o 

trajnostnih 

prehranskih 

sistemih

Akcijski načrt

Zero 

Pollution 

Akcijski

načrt

Harmonizirano

označevanje 

hranilnih vrednosti

Označevanje porekla

Predlog za 

deforestacijo

in degradacijo 

gozda

Predlog zakonodajnega 

okvira za trajnostne izdelke

Zakonodajni predlog o 

zelenih navedbah

Zakonodajni predlog o izpolnjevanju bistvenih zahtev (PPWD) 

Merila za 
trajnostno 
nabavo hrane 

Due diligence

Standardi za opis 

biodiverzitete, ki 

merijo okoljski odtis 

proizvoda

Predlog ciljev na 
ravni EU za 
zmanjšanje 
živilskih odpadkov 

Paket „Fit for 55“

Zakonodajne pobude za krepitev sodelovanja primarnih proizvajalcev za podporo njihovemu položaju 
v prehranski verigi 

Revizija zakonodaje o 
materialih, ki prihajajo v stik 
z živili 

Pregled EU 

Šolske sheme

Vrednotenje in 
revizija 
zakonodaje o 
dobrobiti živali

EU 

strategija 

za tla

Predlog certificiranja o 
odvzemu ogljika 

Predlog za vpeljavo mehanizma

prilagoditev mejnih količin ogljika

Vir: Hélène Simonin, direktorica za 
hrano, okolje in zdravje pri EDA 
(European Dairy Association)

https://www.gzs.si/srip-hrana/vsebina/Novice/ArticleId/81135/mlekarne-v-sloveniji-si-zelijo-vec-ekoloskega-mleka


Naše mednarodne povezave

Člani v 12 

sektorskih in 1 

krovnem 

evropskem 

združenju

proizvajalcev 

hrane in pijač.



Združenje  
industrije  

pijač

Združenje Združenje
slovenskih
vinarjev

slovenskih
pivovarn

GZS - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Upravni odbor ZKŽP

Strokovna služba ZKŽP

Kmetijstvo

Združenje

za  

pekarstvo

Združenje

za  

mlinarstvo

Združenje

za 

sadjarstvo

Proizvodnja pijačProizvodnja živil

Odbor za 

varnost živil

Odbor za
javna 

naročila

Pogajalska skupina za 
kolektivno  pogodbo 

kmetijstva in
živilske industrije

Odbor za 
razvoj  
človeških 
virov

GZS- ZKŽP 2022

Odbor za 

mednarodno 

poslovanje

Odbor za 

zakonodajo in 

označevanje 

živil

Odbor za 

spremljanje 

zavez 

odgovornosti

Združenje

pridelovalcev v 

sodobnih 

rastlinjakih
Združenje

za žgane 

pijače

Združenje kmetijskih

podjeti j
Združenje

za  

mlekarstvo

Združenje

proizvajalcev 

krmil

Združenje

za

prehranska

dopolni la

Združenje

proizvajalcev 

bioplina



Združenje za sadjarstvo (od maj 2011)

Člani: Evrosad d. o. o., Sadjarstvo Ormož d. o. o., Sadjarstvo Blanca d. o. o., KGZ Sava z. o. o.,

Meja Šentjur d. d., Sadjarstvo SLOM d. o. o., Mirosan d. o. o., Mirovita d. o. o., Darsad d. o. o.,

Lesad d. o. o., Štajerc d. o. o., Boris Orešek, Stojan Lipoglav.

Vodstvo: Boštjan Kozole (Evrosad d.o.o.)

Članstvo v mednarodnem združenju: WAPA - World Apple and Pear Association

• reševanje izzivov na področju omejevanja zaščitnih sredstev v  sadjarstvu 

(na podlagi EU  strategije "Od vil do vilic"),

• vključevanje v javne razprave za končno oblikovanje vsebine intervencij

skupne kmetijske politike po letu 2023,

• organizacija in izvedba strokovnih in poljudnih dogodkov za naše člane na

različne tematike s področja sadjarstva,

• organizacija sadjarske konference.

CILJI V LETU 2022: IZJAVA PREDSEDNIKA: 

»Menimo, da je stalna promocija slovenskega sadja nujno
potrebna za dolgoročni dvig ozaveščenosti slovenskega

potrošnika o pomenu pridelave in predelave sadja na slovenskih
tleh in pozitivnih učinkih uživanja lokalnega sadja in  izdelkov iz

sadja na zdravje. Aprila 2021 je sektor prizadela huda
spomladanska pozeba, tokrat že četrta, po letu 2016, 2017 in 

2020.  Poleg naravnih nesreč se sektor sooča tudi z nestabilnimi
razmerami na trgu ter dvigom cen energentov in surovin.«



Strokovna sadjarska ekskurzija (Avstrija, 14. junij 2022)

Ogled pilotnega sistema agrofotovoltaike

(Haidegg raziskovalni center)

Ogled sodobnih hladilnic in pakirnic sadja

(Avstrijske organizacije proizvajalcev sadja: Frisch-Saftig-Steirisch, Opst, Obst Leopold, EOS)

Ogled integrirane pridelave jabolk in hrušk 

(mladi sadjar Thomas Pöschl)



Nacionalna promocija sadja (začetek 22. oktobra 2020)

Promocija  jabolk v Ljubljani

Promocija jabolk v Celju

Promocija jabolk v Mariboru



Združenje pridelovalcev v sodobnih rastlinjakih (od oktober 2022)

Člani: Cornus d.o.o., Darsad, d.o.o. Paradajz d.o.o., Panorganix d.o.o., Panvita d.d.

Vodstvo: Drago Belec (Cornus d.o.o.)

Ustanovna seja: 12. oktober 2022 Plan aktivnosti:

1. Zagotavljanje učinkovitega poslovnega okolja

2. Internacionalizacija poslovanja

3. Trg dela in kadri

4. Usmerjenost v inovativnost panoge

5. Krepitev članstva in izboljševanje storitev za naše člane



Članstvo, reprezentativnost in profil članov

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij stalno povečuje število članov, danes zastopa 256 podjetij.

17 %

31 %

51 %

32 %

16 

%

42 %

10 

%

PROFIL PO DEJAVNOSTI
Kmetijska podjetja: 43 (17 %)

Živilska podjetja: 127 (51 %)

Druga podjetja: 78 (31 %)

PROFIL PO VELIKOSTI PODJETJA

Mikro podjetja: 104 (42 %)

Majhna podjetja: 79 (32 %)

Srednja podjetja: 39 (16 %)

Velika podjetja: 26 (10 %)

REPREZENTATIVOST - KMETIJSTVO 72 %

Gojenje netrajnih rastlin 78 %

Gojenje trajnih nasadov 82 %



SRIP HRANA

• Aktivnosti sadjarske verige vrednosti

• Nadgradnja Kataloga živil za javno naročanje in širitev njegove uporabe

• Med-regijsko partnerstvo „Smart Sensors 4 Agri-food“

• Med-regijsko partnerstvo „Food packaging“

• Nacionalno stičišče za senzorične raziskave živil

• Aktivnosti na področju novih tehnologij



Kje se lahko še srečamo

• 25.11. Veliki jesenski živilski seminar (program, prijava)

• 06.12. Konferenca konkurenčno pravo v agroživilski verigi (program, prijava)

• 09.12. Posvet o javnem naročanju za ponudnike živil (program, prijava)

https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Kmetijska-Zivilska/DOGODKI/Program%20Veliki%20jesenski%20%C5%BEivilski%20seminar%20-%2025%2011%202022%20kon%C4%8Dni.pdf
https://www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/Obrazec/Veliki-jesenski-%c5%beivilski-seminar-2022
https://www.gzs.si/LinkClick.aspx?fileticket=KNVTXoNBFKc%3d&portalid=32
https://www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/Obrazec/Seminar-Konkuren%c4%8dno-pravo-v-agro%c5%beivilstvu
https://www.gzs.si/Portals/Panoga-Kmetijska-Zivilska/DOGODKI/PROGRAM,%20zadnja%20verzija.pdf
https://www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/Obrazec/Posvet-o-javnem-naro%c4%8danju-za-ponudnike-%c5%beivil

