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Uvodni 
nagovor

Spoštovani člani ZKŽP

Leto je naokrog in pred nami je poročilo o delu naše Zbornice kmetijskih in živilskih 
podjetij za leto 2014, ki je hkrati tudi zadnje poročilo našega štiriletnega mandatnega 
obdobja.
Saj to leto ni bilo čisto nič drugačno kot ostala tri pred njim, ko smo se srečevali na 
sestankih Upravnega odbora naše Zbornice, včasih bolj, drugič manj uspešno reševali 
probleme, s katerimi se srečujemo kot podjetja in kot branža.
Leto 2014 je bilo leto, ki nam je vzelo veliko energije za to, da smo se uspeli vsaj delno 
ubraniti novih zahtev, novih dajatev za naša živilskopredelovalna podjetja, bilo je 
leto, ko nam, žal, ni uspelo doseči kompromisa za podpis naše kolektivne panožne 
pogodbe, bilo je leto, ko smo dosegli vidne uspehe na raznoraznih ocenjevanjih 
naših proizvodov širom po svetu, bilo je leto, ko smo se udeležili sejma Agra v Gornji 
Radgoni, bilo je leto, ko marsikdaj nismo uspeli dobiti ustreznih podpor tam, kjer smo 
jih, upravičeno, najbolj pričakovali, leto, ko …
Ja, veliko truda je potrebno vlagati v to, da naša podjetja nekako krmarimo skozi te 
razburkane čase. Vedno znova in znova pa imamo vsi skupaj v zavesti, da je obstoj 
vseh naših podjetij pomemben ne samo za naše lastnike, naše zaposlene, pač pa 
za celotno verigo, katere eden najpomembnejših členov smo prav mi, kmetijska in 
živilska podjetja. 
Pa ne zato, ker se to zdi nam, pač pa zato, ker proizvajamo kakovostno in varno hrano, 
ki mora biti skrb ne samo nas, pač pa skrb celotne družbe.
Problemi prihajajo vedno znova in znova. Prepričana sem, da z ekipo, ki jo imamo 
na Zbornici, le-te lažje premagujemo. Imamo strokovno službo, ki mora biti dober 
borec, ko je to potrebno, ki se mora za vse nas, člane te Zbornice izpostaviti, se za nas 
pogajati in nam pomagati premagovati ovire, s katerimi se srečujemo pri vsakdanjem 
delu.
Uspehe bomo dosegali le, če bomo tudi mi, člani te naše Zbornice, aktivno sodelovali 
pri vseh nalogah in reševanju problemov, s katerimi se srečujemo.
Kaj ni ravno to interes vseh nas?
Dragi člani Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij:
Hvala za vaše sodelovanje v tem mandatnem obdobju, za vse vaše prispevke, za vaš 
dragoceni čas, ki ste ga namenili v dobro vseh nas, hvala vam, ker se borite in ker 
vztrajate.

Hvala vsem skupaj in vsakemu posebej.

Anka Miklavič Lipušček,
predsednica UO ZKŽP 
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POSLANSTVO
ZKŽP združuje, povezuje in zastopa kmetijska in živilska podjetja v odnosu do državnih 
organov in evropskih panožnih združenj, oblikuje stališča in politiko do socialnih 
partnerjev, pospešuje razvoj dejavnosti ter pretok znanja, idej in dobre slovenske 
ter evropske prakse v panogi. Zagotavlja strokovno pomoč v obliki svetovanja, 
izobraževanja, informiranja in usposabljanja.

Poslanstvo 
in cilji

50 mio €
prihrankov 

1.500
redno  
informiranih 

300.000 €
prihrankov 

CILJI

Lobiranje 2015
Vpliv naših aktivnosti bo znašal 50 milijonov € koristi za agroživilski sektor v obliki 
manjših bremen ali drugih sprememb zakonodaje. 

Usposabljanje 2015
Številna usposabljanja pomenijo skoncentriran vir znanja, informacij in trendov, s 
čimer podjetjem prihranimo stroške drugih izobraževanj in nevšečnosti pri nadzoru. V 
podjetjih naših članov je najmanj 1.500 zaposlenih sprotno seznanjenih z novostmi in 
zakonodajo, ki jo  prenašajo v svoje vsakodnevno delo in na sodelavce. 

Storitve 2015 
Za člane izvajamo storitve tolmačenja zakonodaje, izdajamo elektronske publikacije, 
ki prinašajo informacije, na enem mestu zbrano zakonodajo, študije in poročila iz 
hitrega sistema obveščanja. Imamo vzpostavljeno Urgenco za označevanje živil. 
Znanje iz evropskih projektov, v katere smo vključeni, prenašamo bodisi posredno 
oz. neposredno na podjetja različnih sektorjev. Z letom 2015 pa na novo uvajamo 
Kontaktno točko – energetski management, ki jo podpira EU projekt SINERGIA. Vse to 
na letni ravni predstavlja okrog 300.000 € prihrankov za naše člane.
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Nagovor 
direktorice

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je največja reprezentativna asociacija 
kmetijskih in živilskih podjetij.
Poslanstvo ZKŽP je aktivna podpora članom, še posebej v času zaostrenih razmerij v 
agroživilski verigi. Poleg tega pa se spreminjajo tudi ključni okvirji Skupne kmetijske 
politike, kar bo ponovno močno vplivalo na slovensko konkurenčnost v evropskem 
prostoru. V ta namen je poudarek našega dela na intenzivnem sodelovanju z resornim 
ministrstvom in na proaktivnosti. Menimo, da je kmetijski in živilski resor potrebno 
optimizirati s ciljem, ne le boljše podpore, temveč tudi ustrezne strateške zastopanosti 
znotraj samega ministrstva. 
Strokovna služba ZKŽP intenzivno zastopa stališča posameznih sektorjev na 
nacionalnem nivoju. Ker se poslovno okolje nenehno spreminja, je članstvo v EU 
združenjih pomembno za pravočasno informiranje podjetij. S posebej prirejenimi 
storitvami za kmetijska in živilska podjetja skrbimo za  ažurno informiranje podjetij o 
novostih na področju varnosti in označevanja živil, varovanja okolja, notranjega trga 
EU in tretjih trgov ter drugih politik, ki vplivajo na poslovanje kmetijskih in živilskih 
podjetij. V ta namen so že vpeljani produkti obveščanja v obliki elektronskih novic.
Izobraževalni seminarji, delavnice in forumi v organizaciji ZKŽP so v pomoč članom 
pri aktivnem spremljanju novosti na področju živilske, okoljske in druge zakonodaje. 
Tradicionalna letna konferenca menedžerjev kmetijskih in živilskih podjetij, ki 
predstavlja prerez razmer in izpostavlja aktualne teme, je vrhunec vsakoletnega 
dogajanja, naši Veliki živilski seminarji prinašajo novosti v zakonodaji in trende. 
Specializirane sektorske konference so prerez dogajanja v posamezni dejavnosti.
Nastop na sejmu AGRA je naša stalnica, kjer izvajamo promocijo blagovnih znamk 
in živilskih podjetij. Kampanja Kupujem slovensko je še vedno živa, uporabimo jo, 
kadar izvajamo naše aktivnosti v medijih. V letu 2014 smo vpeljali kampanjo Jejmo 
slovenska jabolka, ki je predstavljala odgovor na ruski embargo. Ocenjevanje kruha 
in pekovskih izdelkov postaja vedno bolj prestižen dogodek in kjer doseženo odličje 
pomeni skoraj nujen pogoj za vstop v kakšno od trgovskih verig.
Inovativnost, ki je eden ključnih temeljev vseh evropskih politik, ima znotraj ZKŽP 
posebno mesto v obliki tekmovanja Ecotrophelia. V imenu podjetij skrbimo, da že 
študenti biotehniških in drugih znanosti začno razmišljati inovativno in podjetno 
ter da razvijajo nove živilske proizvode. S pridobljenimi izkušnjami bodo že ob prvi 
zaposlitvi bolj konkurenčni in zanimivi za delodajalce. V letu 2014 nas je na evropskem 
tekmovanju, ki je potekalo v Parizu v okviru sejma SIAL, zastopala skupina s fižolovim 
pecivom oz.  muffinom z dodatkom resveratrola.
Leto 2014 bo za vedno zaznamovala prodaja našega največjega trgovca.  Spomnili se 
bomo, da so nam spremembe Zakona o kmetijstvu prinesle institut varuha odnosov v 
agroživilski verigi ter krajše plačilne roke. Ne bomo pozabili boja proti uvedbi davka na 
brezalkoholne pijače, ki vsebujejo sladkor.
»Nazadnje pa vsekakor najpomembnejša tema – zagotavljanje konkurenčnosti naših 
podjetij na vsakem koraku, v vsakem resorju. Težko je loviti tempo, če znotraj skupnih 
politik EU ne najdemo niš, ki so pomembne za Slovenijo in če resnici na ljubo ne 
obidemo ovir in ne poiščemo pravih poti za Slovenijo. Vendar ta del tvorimo vsi in tudi 
nacionalna administracija mora pomagati iskati prave rešitve,« so stavki, s katerimi 
smo končali leto 2013 in v 2014 ni bilo prav nič drugače. Le želeli bi si lahko, da bi 
upravljanje oskrbne verige razumeli vsi tako, da bi stremeli k istemu cilju – izboljšanju 
konkurenčnosti slovenskega agroživilstva. Pa največkrat žal temu ni tako...

dr. Tatjana Zagorc,
direktorica GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij
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GZS - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij                                                                                         

Odbor za kakovost in označevanje živil

Odbor za varnost živil 

Odbor za mednarodno poslovanje

Kupujem slovensko

Pogajalska skupina za Panožno kolektivno pogodbo kmetijstva in živilstva

Slovenska tehnološka platforma Hrana za življenje

Sektor rastlinske 
pridelave

Sektor prireje 
živali Krma

Sektor  
žitne industrije

Sektor  
pijač

Kmetijska podjetja Živilska podjetja

poljedelstvo, 
sadjarstvo,

semenarstvo, 
vinogradništvo,

hortikultura

prireja jajc, 
perutninarstvo,

prašičereja, 
govedoreja

krma,
premiksi

mlinarstvo,
pekarstvo,

testeninarstvo

sokovi, nektarji,
brezalkoholne 
pijače, vode, 

pivo, vino, žgane 
pijače

Združenje kmetijskih 
 podjetij

Sekcija 
proizvajalcev  

krmil

Sekcija za
mlinarstvo

Sekcija 
proizvajalcev 

brezalkoholnih in 
alkoholnih pijač

Sekcija za 
sadjarstvo

Sekcija  
bioplinarn za predelavo organskih 

odpadkov

Sekcija za 
pekarstvo

Področja 
dela

Strokovna služba ZKŽP                                                                                        Upravni odbor ZKŽP                                                                                        
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Sektor  
mesne industrije

Sektor  
mlekarstva

Sektor 
konditorstva

Sektor  
rastlinske 
predelave

Živilska podjetja

klavnice, belo 
meso, rdeče meso,  

predelava rib, 
gotove jedi

mleko, jogurti, siri
mleko v prahu, 

deserti

čokolada in izdelki 
iz čokolade,

sladkorni izdelki, 
sladoled, slani/ 
sladki prigrizki, 

keksi, napolitanke 

predelano sadje 
in zelenjava, olje, 

med, kava, čaj, 
začimbe, gotove 
jedi, prehranska 

dopolnila, posebni 
prehranski izdelki, 

posebni zdravstveni 
izdelki

Sekcija za 
konditorstvo

fotka

GZS - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je članica EU organizacije FDE.    
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Organi 
ZKŽP

Člani UO GZS - ZKŽP  
2011 - 2015

Anka Miklavič Lipušček
MLEKARNA PLANIKA D.O.O.
predsednica UO ZKŽP

Boštjan Kozole
EVROSAD d.o.o.
podpredsednik UO ZKŽP 

dr. Tatjana Zagorc 
direktorica GZS - ZKŽP

Izidor Krivec
CELJSKE MESNINE D.D.

Marko Hren
DANA D.D.

Aleš Vesel
DROGA KOLINSKA D.D.

Ksenija Jankovič Banovšek
ETA D.D.

Boštjan Kozole
EVROSAD D.O.O.

mag. Marko Višnar
FARME IHAN D.D.

Stojan Hergouth
JATA EMONA D.O.O.

Edvard Fonda
KRAS D.D.

Cvetana Rijavec
LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D.

Aleša Kandus
MEDEX D.O.O.

mag. Darja Jamnik
MERCATOR - EMBA D.D.

Marjan Jakob
MLEKARNA CELEIA D.O.O.

mag. Peter Polanič
PANVITA D.D.

Slavko Ficko
PERUTNINA PTUJ D.D.

mag. Janez Rebec
PIVKA PERUTNINARSTVO D.D.

Matej Oset
PIVOVARNA LAŠKO D.D.

Dušan Lanščak
POMURSKE MLEKARNE D.D.

Franc Veršič
PP - AGRO D.O.O.

Renata Murmayer
PROCONI D.O.O.

Martin Lah
RADENSKA D.D.

dr. Igor Hustič
TOVARNA OLJA GEA D.D.

Silvan Peršolja
VINSKA KLET “GORIŠKA BRDA” Z.O.O.

Janez Bojc
ŽITO D.D.

Člana Skupščine  
Gospodarske zbornice 
Slovenije:

Ivanka Valjavec
LJUBLJANSKE MLEKARNE D.D.

Zdravko Sančanin
ŽITO D.D.
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Gospodarska zbornica Slovenije
Zbornica kmetijskih  
in živilskih podjetij
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

Strokovna 
služba 
ZKŽP

dr. Petra Medved Djurašinović
samostojna svetovalka

• Odbor za kakovost in označevanje živil
• Sekcija proizvajalcev brezalkoholnih in 

alkoholnih pijač
• Sekcija za konditorstvo
• Prehranska politika
• Projektna pisarna

 T: 01/5898 296, petra.medved@gzs.si

Nina Barbara Križnik
samostojna svetovalka 

• Združenje kmetijskih podjetij
• Sekcija proizvajalcev krmil
• Sekcija za sadjarstvo
• Sekcija bioplinarn
• Skupna kmetijska politika

T: 01/5898 293,  nina.kriznik@gzs.si

mag. Tina Buh
samostojna svetovalka 

• Mednarodno poslovanje
• Kontaktna točka - energetska učinkovitost 

ŽPI
• Statistični podatki in baze 

T: 01/5898 298, tina.buh@gzs.si

mag. Jana Ramuš
samostojna svetovalka

• Odbor za varnost živil
• Sekcija za mlinarstvo 
• Sekcija za pekarstvo

T: 01/5898 250, jana.ramus@gzs.si

dr. Tatjana Zagorc
direktorica

T: 01/5898 237, tatjana.zagorc@gzs.si

Petja Orehek
poslovna sekretarka

• Tajništvo
• Marketing
• Članski center
• Organizacija dogodkov

T: 01/5898 294, petja.orehek@gzs.si

T: 01/5898 294
F: 01/5686 704
zivilska.ind@gzs.si
www.gzs.si/zkzp
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Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu daje podlago za 
vzpostavitev novega inštituta varuha odnosov znotraj preskrbe s hrano. Gre za 
nepoklicno funkcijo, vlada pa varuha imenuje za obdobje petih let. Njegova naloga je 
spremljanje ravnanj deležnikov v agroživilski verigi, o čemer mora Vlado RS obveščati 
enkrat letno in predlagati ukrepe za izboljšanje stanja.
Zakon opredeljuje tudi nedovoljeno ravnanje, v katerem ena stranka izkorišča drugo 
pogodbeno stranko. Nadzor nad izvajanjem nedovoljenih ravnanj bo opravljala Javna 
agencija RS za varstvo konkurence, najvišja predvidena kazen pa je 18.000 evrov.

Dosežki  
v 2014

Plačilni roki
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu vpeljuje skrajšanje plačilnih 
rokov za hitro pokvarljiva živila in najdaljši mogoči plačilni rok za preostala živila. Za hitro 
pokvarljiva živila bo rok skrajšan na 45 dni, uveden pa bo postopno. Omenjeni rok bo 
začel veljati 1. januarja 2016. Na ta način želi Vlada RS urediti plačilno disciplino znotraj 
celotne verige preskrbe s hrano.

Davek na brezalkoholne pijače – razum je premagal norost!
Ob zaključku leta 2014 je bil iz postopka sprejemanja umaknjen predlog Zakona o 
davku na brezalkoholne pijače z vsebnostjo sladkorja in/ali sladil. Uspelo nam je 
izpodbiti predlog politikov, ki so pod krinko skrbi za javno zdravje predlagali parcialni, 
diskriminatorni in strokovno neutemeljen fiskalni ukrep, kot to vsekakor je davek 
na sladke pijače. Gre za dejstvo, da so se ga lotili površno in nepremišljeno v času 
gospodarske in socialne krize, pa še to kot izgovor za »zelo uspešen« ukrep v boju proti 
debelosti.
Davek bi prinesel več škode kot koristi (vendar ne samo za sektor, tudi za državo samo 
in njen proračun), saj ne bi negativno vplival zgolj na sektor pijač, temveč na celotno 
dobaviteljsko verigo. Z ekonomskimi, zdravstvenimi in socialnimi argumenti smo 
pristopili k informiranju tako strokovne kot splošne javnosti, predvsem pa politične, z 
namenom, da odpremo oči tistim, ki bi morali uvideti, da je javnozdravstveni problem 
debelosti preobsežen, da bi ga tako zelo poenostavljeno lahko rešili z uvedbo davka 
na zgolj en segment živil, ki v končni fazi predstavlja le 3 % povprečnega energijskega 
vnosa.
Če torej povzamemo, sektorju smo z organiziranim pristopom in vključevanjem 
različnih strokovnjakov ter vodstev podjetij prihranili okoli 10 mio €.

45 dni

10 mio €
prihranka 
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Kontaktna točka – energetska učinkovitost v živilstvu
Kontaktna točka je eden izmed pomembnejših rezultatov projekta SINERGIA. Z 
zunanjimi strokovni resursi in mrežo strokovnjakov iz živilske industrije  svetujemo 
živilskim podjetjem pri vzpostavljanju energetsko učinkovitejših rešitev. Mrežo 
predstavlja 20 strokovnjakov, ki so v živilskih podjetjih zadolženi za upravljanje z viri 
energije.

Urgenca za označevanje živil
Brezplačno storitev za člane smo vpeljali že konec leta 2013, svoj namen pa je dosegla 
v letu 2014, ko so živilskopredelovalna podjetja intenzivno prilagajala označbe svojih 
izdelkov zahtevam Uredbe 1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom. 
Storitev smo vpeljali z namenom, da omogočimo podjetjem, članom ZKŽP, hitro 
svetovanje, predvsem pa poiščemo in posredujemo odgovore na konkretna vprašanja, 
vezana na njihove primere izdelkov. V zadnjih 3 mesecih leta 2013 je bilo pripravljenih 
in posredovanih okoli 50 odgovorov, v letu 2014 pa smo poskrbeli, da so predstavniki 
podjetij prejeli kar 175 odgovorov, če upoštevamo zgolj tiste, poslane po elektronski 
pošti. Dodatnih pojasnil in svetovanj po telefonu je bilo še veliko več.
Verjamemo, da je dana storitev olajšala delo strokovnjakom iz podjetij, ki se ukvarjajo 
s pripravo označb živil in pijač, predvsem pa omogočila številne prihranke v izogib 
pomanjkljivosti, ki se lahko ugotovijo naknadno, ko so izdelki že na trgu, s strani 
predstavnikov nadzornih organov. Urgenca za označevanje tako ostaja na voljo vsem 
članom tudi v letu 2015. Ne glede na vrsto živilskega proizvoda in ne glede na vsebino 
vprašanja z enega od področij, ki jih zajema nacionalna zakonodaja in zakonodaja EU, 
bomo poskrbeli za hiter in ažuren odgovor.

Jejmo slovenska jabolka
Sekcija za sadjarstvo je pričela s promocijsko akcijo »Jejmo slovenska jabolka«. 
Promocijska akcija je odziv na dogajanje na globalnem trgu sadja in na prepoved 
prodaje v Rusijo. Pomemben razlog za začetek je tudi ta, da lahko sami največ 
naredimo za lastno samooskrbo. Poleg tega pa je skrb vzbujajoč podatek, da smo 
po porabi sadja in zelenjave z 260 g na prebivalca v Sloveniji padli pod povprečje EU. 
Tako kot v ostalih državah EU, kjer so pričeli z različnimi spontanimi promocijskimi 
akcijami, smo se tudi na ZKŽP odločili, da je zdaj čas za tako kampanjo. Kampanjo 
smo pričeli izvajati na družbenih omrežjih, glavni namen kampanje pa je ozaveščati 
potrošnika o prednostih in pomembnosti uživanja slovenskih jabolk. Glavno vodilo 
kampanje je, da že s samo enim jabolkom več na teden, lahko povečamo porabo, s 
tem pa izdatno pomagamo slovenskim pridelovalcem sadja, predvsem pa svojemu 
zdravju. Več o aktualnem dogajanju v zvezi s kampanjo pa na spodnjem linku:  
facebook.com/jejmoslovenskajabolka.

brezplačna
storitev

nacionalna 
kampanja

Dobrobit živali – prašiči
Sodelovali smo pri vzpostavitvi ukrepa Dobrobit živali za prašiče. Gre za ukrep, ki je 
prostovoljen in se izvaja v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020.  Namen 
ukrepa je živalim omogočiti ugodno počutje. Gre za nadstandard, ki presega običajne 
zakonske zahteve.

168 
kmetijskih gospodarstev
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Ogledalo tedna
Ogledalo tedna je elektronski tednik 
ZKŽP, kjer se zrcalijo najpomembnejši 
dogodki, sestanki, dosežki ZKŽP v 
preteklem tednu. Gre za  poročilo našega 
dela preteklega obdobja in napoved 
najpomembnejših aktivnosti.

Bruseljnice
Elektronske mesečne novice Bruseljnice 
prinašajo pregled informacij iz 
Bruslja, našega krovnega združenja in 
posameznih  sektorskih organizacij. V 
njih so zbrani dokumenti, do katerih 
imajo vsi člani ZKŽP dostop, si jih lahko 
shranijo in jih v miru preberejo.

24×

7×

Produkti
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RASFF
Obvestila RASFF so prevedene 
notifikacije o umikih in odpoklicih hrane 
in krme iz trga, zavrnitvah na meji in 
drugih incidentih na nacionalnem nivoju 
iz Sistema hitrega obveščanja za hrano 
in krmo. 
 

Zakonodaja
Elektronska publikacija Zakonodaja 
postreže članom ZKŽP pregled 
objavljene nacionalne in evropske 
zakonodaje z bližnjicami do celotnih 
besedil aktov.
 

Mednarodne novice
V Mednarodnih novicah so zbrane novice 
s področja mednarodnega poslovanja. V 
njih objavljamo domače in tuje poslovne 
dogodke (mreženja, delegacije, dogodke 
za iskanje tujih partnerjev) v okviru 
naših sektorjev. V njih so objavljeni 
najpomembnejši sejmi in ostale novice iz 
tujih trgov.
 

24×

7×

9×
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Odbor za varnost živil je bil ustanovljen leta 2010. V odboru je 25 članov, 
strokovnjakov imenovanih v odbor, s strani njihovih podjetij. Odbor zaseda 2 – 3 krat 
letno in obravnava aktualno problematiko skupaj s partnerji, ki prihajajo iz različnih 
institucij (univerz, ministrstev, Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin, inšpekcijskih služb) ter tudi iz tujine. Člani odbora oblikujejo strokovna 
stališča in jih posredujejo pristojnim institucijam v razpravo ali potrditev. Na ta način 
se neusklajena mnenja in interpretacije harmonizirajo v širšem strokovnem krogu. 
Odbor deluje v skladu z usmeritvami Upravnega odbora ZKŽP, planom dela ter tudi 
s strokovnimi podlagami Evropske konfederacije proizvajalcev hrane in pijač Food 
Drink Europe (FDE). 

»V odboru za varnost živil smo predstavniki različnih podjetij iz celotne živilsko- 
predelovalne branže. Teme, ki jih obravnavamo s stališča varne hrane so zato zelo 
raznolike. Odvisno od aktualnosti, posvečamo več pozornost posameznim temam. 
Pomemben je prenos znanj in dobre prakse tudi med posameznimi panogami. 
Izhodišče za vse je skupna evropska politika varne hrane, zato je zelo pomembno, da 
smo seznanjeni z evropskimi predpisi in spremembami, ki se pripravljajo. 
V preteklem letu smo veliko pozornosti posvetili novostim na področju materialov, ki so 
v stiku z živili. Veliko smo govorili o kontaminantih v živilih in načinu njihovega določanja. 
Aktualna so t.i. nova živila in uporaba nanotehnologije v proizvodnji živil. Vse te novosti 
prinašajo veliko vprašanj, ko se z njimi soočimo pri svojem vsakdanjem delu.
V zadnjem obdobju pa prihaja v ospredje nova nevarnost – bioterorizem. Podjetja, 
ki proizvajamo živila za domače, predvsem pa tuje kupce, smo vedno bolj pod 
drobnogledom le-teh. Ocenjujemo, da v Sloveniji ta nevarnost ni visoka, kljub temu pa 
moramo imeti izdelan načrt, kako tak dogodek preprečiti.  
Naj povzamem, nosilci živilske dejavnosti imamo pred sabo veliko izzivov. Spremljati 
in implementirati moramo novosti na področju zakonodaje, razvoja, sistema 
varovanja hrane in predvsem izpolnjevati pričakovanja naših potrošnikov, ki so vedno 
bolj ozaveščeni in zahtevni.«

Odbor za 
varnost 
živil

Aktivnosti v letu 2014
Materiali v stiku z živili
• Plastični materiali
• Bisfenol A
• Reciklirana plastika
• Recikliran papir in karton
• Lepila
• Črnila za tisk, mineralna olja
• Keramika
• Biocidi
• Kovine in zlitine
• Nanotehnologija
• Aktivni in inteligentni materiali
Varna živila / krma, Higiena živil
• Higiena živil
• Higiena krme
• Nanotehnologija
• Kontaminanti (okoljski, kmetijski, 

procesni)
• RASFF - Sistem hitrega obveščanja
• Ponaredki živil
• EFSA
• Živilska zakonodaja o varnosti živil
• Antimikrobna rezistenca
• Alergeni
• Opiati (ajda, mak)

Nova živila in GSO
• Shema »GSO free«
• Revizija GSO zakonodaje
• Revizija zakonodaje o novih živilih  
Nanotehnologija
• EFSA – ocena tveganja za nanomate-

riale 
Kontaminanti v živilih
• Mikotoksini in fitotoksini (aflatoksini, 

ohratoksin A, DON, T2 in HT2, pirolizi-
din alkaloidi, ergot alkaloidi...)

• Okoljski kontaminanti (PAHs – 
policiklični aromatski hidrokarboni, 
dioksini in PCB – poliklorirani bifenili)

• Težke kovine (kadmij, arzen, svinec, 
živo srebro)

• Nitrati, pesticidi, kvarterne amonijeve 
snovi

• Perklorati, drugi kontaminanti (nikotin, 
melamin, mineralna olja hidrokarboni, 
veterinarska zdravila...)

• Procesni kontaminanti (MCPD estri, 
glicidil estri, akrilamid, furan)

• Akrilamid 
• Bromirani zaviralci gorenja

mag. Neva Makuc

Predsednica: mag. Neva Makuc, 
Ljubljanske mlekarne d.d.
Sekretarka: mag. Jana Ramuš
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Predsednica:  
Barbara Bratuša, Proconi d.o.o.
Sekretarka:  
dr. Petra Medved Djurašinović

»Področje kakovosti in označevanja živil je v letu 2014 zaznamovalo prilagajanje 
izdelkov Uredbi 1169/2011, ki postavlja nova pravila glede informiranja potrošnikov. 
Kompleksnost Uredbe je njena pozitivna lastnost, saj združuje področja, ki so bila 
doslej razpršena na več dokumentih. Po drugi strani pa je udejanjanje določil, ki 
izhajajo iz Uredbe, odprlo vrsto polemik in dvomov glede interpretacije določenih 
zahtev. Mnoge od teh polemik smo obravnavali na sejah Odbora, tudi ob sodelovanju 
predstavnikov UVHVVR, ZZV-jev in drugih kompetentnih sogovornikov. ZKŽP je 
učinkovito pomoč panogi ponudila s postavitvijo Platforme za označevanje. Ker roki 
za prilagoditev nekaterim določilom Uredbe še niso potekli, se bodo aktivnosti v tej 
smeri nadaljevale.
Ob tem ne moremo mimo dejstva, da se v vseh razpravah o označevanju živil 
izpostavljajo različna, včasih celo nasprotujoča si mnenja inštitucij, ki se z 
označevanjem živil ukvarjajo in ki so za inšpekcije in trgovce meritorna pri sprejemanju 
odločitve o skladnosti embalaže. Neusklajenost med temi inštitucijami proizvajalcem 
živil povzroča tudi materialno škodo, po nepotrebnem, saj smo zadosti majhni, da bi 
se lahko v Sloveniji poenotili, če bi le bilo več volje in manj samozadostnosti.
A označevanje živil je le eden izmed problemov, s katerimi se odgovorni za kakovost 
in označevanje živil soočamo. Pred nami je problematika prehranskih in zdravstvenih 
trditev, ki se intenzivira, saj se pomen le-teh kot dodane vrednosti živila dviguje, 
odprte so tudi razprave pri usklajevanju definiranja kakovosti posameznih skupin 
živil, npr. soli in mesnih izdelkov. Kakovost je gradnik uspešnosti podjetij, ki zahteva 
nenehno nadgrajevanje v interdisciplinarnem ozračju.«

Odbor za 
kakovost in 
označevanje 
živil

Aktivnosti v letu 2014
V povzetku dela za preteklo leto se lahko osredotočimo na dve področji. Prvo 
področje so prehranske in zdravstvene trditve, drugo področje pa je splošno 
označevanje živil.
Zakonodaja, ki ureja področje uporabe prehranskih in zdravstvenih trditev na živilih 
sicer izhaja že iz leta 2006, vendar pa Uredba 1924/2006 prinaša nekatere nejasnosti 
in s tem v povezavi je bilo tudi na strani nosilcev živilske dejavnosti kar nekaj 
vprašanj. V okviru odbora so bile tako predstavljene vse odprte teme glede uradnega 
tolmačenja zakonodaje in pa novosti, vezane na uporabo in dopolnitev prehranskih 
trditev. V ta namen smo tesno sodelovali s predstavniki resornega ministrstva, ki 
so se velikokrat odzvali našemu povabilu in v okviru sej ter posebnih strokovnih 
izobraževanj predstavili vidik uradnega tolmačenja in pa dogajanja na nivoju 
političnih inštitucij EU. 
Številne aktivnosti odbora pa so bile tako kot leta poprej po objavi Uredbe 
1169/2011 usmerjene k implementaciji novosti na področju splošnega označevanja 
predpakiranih živil. Uredba je 13. decembra 2014 tudi stopila v veljavo, vendar 
so podjetja že vse od objave Uredbe intenzivno delala na prilagajanju označb. 
Poudarek glede novosti, ki jih prinaša Uredba je zagotovo na minimalni velikosti črk 
in izpostavitvi prisotnosti alergenov v seznamu sestavin, kar bo vsekakor izboljšalo 
čitljivost označb. Od 13. decembra 2016 pa bodo praktično vse označbe predpakiranih 
živil vsebovale tudi označbo hranilne vrednosti.  
Iz uredbe same izhajajo številne nejasnosti glede interpretacije določenih segmentov, 
kar bomo budno spremljali tudi v letu 2015. Podjetja so vpeljala spremembe na 
osnovi najboljšega možnega razumevanja uredbe med različnimi strokovnjaki. Bodo 
pa v prihodnje potrebne nadaljnje modifikacije označb, ko bodo dokončno sprejete 
implementacijske uredbe s strani EU odločevalcev. Odprta področja med drugim 
ostajajo označevanje hranilne vrednosti in označevanje porekla.

Barbara Bratuša
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Združenje 
kmetijskih 
podjetij

Predsednik:  
mag. Marko Višnar, DVM, MBA,  
Farme Ihan
Sekretarka:  
Nina Barbara Križnik

Članstvo in poročilo o delovanju
Večji del aktivnosti Združenja kmetijskih podjetij je bilo usmerjeno v sodelovanje 
z MKGP pri vzpostavitvi neposrednih plačil iz 1. stebra SKP, ter pripravi ukrepov 
Programa razvoja podeželja 2014-2020 (PRP), kjer smo se skupaj s člani vključevali 
v pripravo programa in ukrepov. Vsekakor smo veliko dela vložili v pripravo ukrepov 
kmetijsko-okoljskih in podnebnih plačil in v vzpostavitev ukrepa dobrobit živali za 
prašiče. Prav tako smo aktivno sodelovali pri vzpostavitvi Zakona o promociji ter 
pripravi sektorskih specifikacij za shemo Izbrana kakovost.  Pomembna aktivnost 
združenja je tudi sodelovanje v nadzornem odboru PRP, v Svetu za kmetijstvo, Svetu 
za živinorejo, kot tudi v Mreži za podeželje.

Cilji v 2015
V letu 2015 bo združenje sodelovalo pri pripravi zakonodaje s področja kmetijstva, 
kmetijskih zemljišč, področja veterine… Večji del aktivnosti pa bo usmerjen v 
sodelovanje pri usklajevanju uredb za ukrepe iz PRP 2014-2020. Za člane združenja 
bodo organizirana izobraževanja in usposabljanja za ukrepe. Združenje si bo 
prizadevalo za čim hitrejšo vzpostavitev sheme kakovosti Izbrana kakovost ter pričetek 
promocijskih aktivnosti v okviru Zakona o promociji kmetijskih pridelkov in živil. 
Pomembno področje delovanja bo usmerjeno k izboljšanju razmer v agroživilski verigi.
Še naprej pa si bomo prizadevali za boljši položaj in status kmetijskih podjetij.

»Dejavnost kmetijskih podjetij je bila usmerjena v pripravo izhodišč za novo 
proračunsko obdobje SKP, predvsem Programa razvoja podeželja.  Aktivno smo 
sodelovali pri pripravah na izvajanje Zakona o promociji z usklajevanjem stališč med 
različnimi interesnimi skupinami. Na zakonodajnem področju je potrebno izpostaviti 
Pravilnik o označevanju svinjskega mesa pa tudi napore, ki smo jih vlagali v izboljšanje 
nadzora sledljivosti in preverjanje masnih bilanc. Proti koncu leta smo iskali podporo 
za primernega kandidata v postopku izbire varuha odnosov v prehranski verigi, ki 
lahko pomembno prispeva k uravnoteženju odnosov na tem področju. Delovali smo 
tudi v javnosti, predvsem v okviru razprav o samooskrbi in vzdrževanju pogojev za 
zagotavljanje varne hrane, komentirali odmevne dogodke okrog TTIP in podobnih 
sporazumov, ki slovenskemu kmetijstvu ne morejo prinesti ničesar dobrega. Na 
področju sporazumevanja s socialnimi partnerji smo si poskrbeli za konstruktivno 
podporo pogajalcem v ESS in zbiranjem informacij, ki naj bi utrdile stališča 
delodajalcev. Predlagali smo nujne spremembe delovne zakonodaje. Tudi v 2014 nam 
je s konstruktivnim zastopanjem svojih stališč uspelo utrditi prisotnost v strukturah 
MKGP in MF, tako da nismo več le anonimna dejavnost iz obrobja. S to dejavnostjo 
moramo nadaljevati tudi v bodoče.«

mag. Marko Višnar

Kmetijska gospodarstva uporabljajo nekaj več kot 477.000 ha kmetijskih 
zemljišč. Ob manjšem številu kmetijskih gospodarstev in podobni površini 
kmetijskih zemljišč v uporabi, se je povprečna velikost kmetijskih gospodarstev 
povečala od 6,4 ha v letu 2010 na 6,6 ha v letu 2013 oziroma za skoraj 4 %. 
Produktivnost je v letu 2012 znašala 98.170 €, medtem ko se je v letu 2013 
povečala na 100.348 €.
Kmetijska podjetja predstavljajo več kot 50 % deleža slovenske tržne kmetijske 
pridelave in se s svojimi obdelovalnimi površinami primerjajo s kmetijami 
konkurenčnih držav EU.

 Zanimivost
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Sekcija za  
sadjarstvo

Predsednik:  
Boštjan Kozole, Evrosad d.o.o.
Sekretarka:  
Nina Barbara Križnik

Poročilo o delovanju
Sekcijo sadjarstva tvorijo podjetja, ki se ukvarjajo s pridelavo sadja, kot tudi manjši 
sadjarji in podporne inštitucije, ki delujejo na področju sadjarstva (fakulteti Univerze 
v Ljubljani in Univerze v Mariboru ter Kmetijski inštitut Slovenije), v sekciji pa sodeluje 
tudi KGZS. Sekcija je aktivno sodelovala pri implementaciji in izvedbi posebnih začasnih 
ukrepov na trgu s sadjem in zelenjavo zaradi uvedbe ruskega embarga. Kot odziv na 
ruski embargo je sekcija vzpostavila Facebook kampanjo Jejmo slovenska jabolka. 
Večji del aktivnosti sekcije v letu 2014 je bilo zaznamovano z oblikovanjem ukrepov v 
okviru Skupne kmetijske politike ter Programa razvoja podeželja 2014-2020. Sekcija pa 
je pripravila tudi specifikacijo za nacionalno shemo sadja Izbrana kakovost. Sodelovali 
smo pri izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2014. V sodelovanju s pristojnimi 
inštitucijami smo reševali probleme zavarovanj v kmetijstvu, sezonske delovne sile, 
namakanja in vodnih dovoljenj, oblikovanja javnih razpisov, vezanih na sadjarsko 
pridelavo, ukinitve subvencij za integrirano pridelavo, prodaje sadja na črno na 
neregistriranih mestih (ob cestah, pred trgovskimi sistemi…), problematike nadgradnje 
ADCON postaj in drugih. Organizirali smo Sadjarski dan v okviru sejma AGRA.

Članstvo v evropskih in svetovnih združenjih
Sekcija je član svetovnega združenja pridelovalcev jabolk in hrušk WAPA (The World 
Apple and Pear Association).

Cilji v 2015
V letu 2015 bomo še naprej aktivno sodelovali pri oblikovanju uredb za izvajanje 
ukrepov iz Programa razvoja podeželja 2014-2020. Nadaljevali bomo s kampanjo 
Jejmo slovenska jabolka. Sekcija si bo prizadevala k čimprejšnji vzpostaviti nacionalne 
sheme Izbrana kakovost za sadje ter začetku izvajanja promocije v okviru Zakona 
o promociji kmetijskih pridelkov in živil. Prav tako si bo sekcija prizadevala k rešitvi 
odprtih problemov: sezonska delovna sila, prodaja sadja na črno, namakanje in vodna 
dovoljenja ter drugi. Sodelovali bomo pri projektu Tradicionalni slovenski zajtrk ter 
organizirali strokovno ekskurzijo sadjarjev. Člani Sekcije bodo še naprej vzpostavljali in 
vzdrževali kontakte med evropskimi in svetovnimi pridelovalci sadja.Sekcija je v letu 2014 na Facebooku 

pričela z izvajanjem kampanje Jejmo 
slovenska jabolka
facebook.com/jejmoslovenskajabolka.

Boštjan Kozole

»Po vseh naravnih nesrečah v zadnjih letih je sadjarsko panogo, še posebej jabolka, 
avgusta 2014 prizadel še ruski embargo.
Sadjarka panoga v Sloveniji pa je še toliko bolj prizadeta zaradi dodatnih obremenitev 
v Sloveniji.
Da smo vsaj malo zaščitili trg, smo uspešno izvedli kampanjo JEJMO SLOVENSKA 
JABOLKA!
V letu 2015 si želimo dobre vremenske in tržne razmere. 
Delovanje sekcije pa bo usmerjeno v povrnitev konkurenčnih pogojev, izgubljenih v 
letih 2013 in 2014.«

 Zanimivost
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Sekcija 
proizvajalcev 
krmil

Predsednica:  
Brigita Vindiš Zelenko,  
Perutnina Ptuj d.d.
Sekretarka:  
Nina Barbara Križnik

Poročilo o delovanju
V letu 2014 je bila glavnina dela vezana na novosti v krmni zakonodaji ter usklajevanje 
deklaracij na končnih proizvodih z UVHVVR. Sekcija je obravnavala Katalog 
posamičnih krmil, predlog Uredbe o medicirani krmi, ter pripravila negativne sezname 
posamičnih krmil za nacionalno shemo kmetijskih proizvodov in živil - Izbrana 
kakovost. Med poglavitne dogodke za člane šteje Žitna konferenca ter strokovna 
ekskurzija v Luko Koper. Prav tako je bilo delo sekcije intenzivno usmerjeno v 
informiranje glede prisotnosti aflatoksinov v EU. 

Članstvo v evropskih in svetovnih združenjih
Sekcija je član evropskega združenja proizvajalcev krmil FEFAC (European Feed 
Manufacturers Federation). 

Cilji v 2015
Sekcija ima zelo jasno začrtane cilje delovanja in bo v letu 2015 še naprej sodelovala 
s pristojnimi inštitucijami pri reševanju problematike vezane na proizvodnjo krmil. Za 
člane sekcije bomo pripravili strokovno ekskurzijo. Prav tako bomo izpeljali srečanje 
slovenskih in hrvaških proizvajalcev krmil.  Zavzemali se bomo, da ne bo novih 
obremenitev v proizvodnji krmil, saj je to že sedaj izjemno reguliran sektor, ki ne more 
več prenesti nobene dodatne obremenitve. Sekcija bo nadalje navezovala stike s 
partnerji v tujini in se seznanjala z njihovimi dobrimi praksami. 
Aktivno bomo spremljali dogajanje na nacionalni ravni in na ravni EU preko 
evropskega sektorskega združenja FEFAC.
Z državnimi organi bomo sodelovali na zakonodajnem področju, pri pripravi novih 
predpisov na področju inšpekcijskega nadzora in urejanju trga s kmetijskimi izdelki. Še 
posebej pa bom ospremljali področje GSO. 

Brigita Vindiš Zelenko

»V letu 2014 smo člani Sekcije proizvajalcev krmil svoje delo in aktivnosti usmerjali, 
kako implementirati zahteve zakonodaje po spremembi deklaracij na končnih 
proizvodih v samo izvedbo, da bi lahko končni uporabnik dobil želene informacije 
za pripravo polnega obroka za svoje živali in še vedno bili bitko, kako ob vedno večji 
konkurenci in visokih cenah surovin za proizvodnjo krmil proizvesti krmila, ki so 
kakovostna, varna in sledljiva, saj so zahteve naših kupcev na trgu ali pa v integriranih 
sistemih vedno višje. Same naravne danosti in vedno večji vpliv podnebnih sprememb 
za proizvajalce krmil prav tako predstavljajo izziv, da sama krmna mešanica ne 
ogroža samih proizvodnih in zdravstvenih  rezultatov v reji živali in s tem še znižuje 
konkurenčnost na trgu. Dobra povezanost med proizvajalci primarnih surovin, rejcev 
živali, proizvajalcev krmil in veterine predstavlja najpomembnejše mreženje za dober 
končni rezultat.«

Slovenska proizvodnja krmil predstavlja 0,4 % evropske proizvodnje krmil, ki 
je v 2013 znašala 155 mio ton. Evropska proizvodnja krmil je rastoča panoga, 
katere promet je ocenjen na 53 mrd €. V panogi je zaposlenih cca. 110.000 ljudi, v 
približno 3.800 obratih.

 Zanimivost
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Sekcija 
bioplinarjev

Predsednik:  
Matjaž Durič, Panvita EKOTEH d.o.o.
Sekretarka:  
Nina Barbara Križnik

Poročilo o delovanju
Sekcijo bioplinarjev, ki je najmlajša sekcija v delovanju ZKŽP, tvorijo štiri podjetja, ki 
proizvajajo električno energijo iz organskih odpadkov in drugih surovin, ki nastajajo 
v samem podjetju ali drugje v agroživilski verigi oz. gostinstvu. V letu 2014 smo 
pristopili k usklajevanju izračuna referenčnih stroškov električne energije proizvedene 
iz obnovljivih virov energije, kajti trenutno veljavna metodologija je zastarela in ne 
vključuje spremenjenih razmer na trgu, ki bi jih bilo potrebno upoštevati v izračunu. 
Sekcija se je udeležila evropskega kongresa, v organizaciji evropskega združenja 
bioplinarjev EBA (European Biogass Association).

Članstvo v evropskih in svetovnih združenjih
Sekcija je članica Evropskega združenja bioplinarjev  EBA (European Biogass 
Association).

Cilji v 2015
Sekcija ima zelo jasno začrtane cilje delovanja in se bo v letu 2015 še aktivneje 
vključevala v delovanje evropskega združenja bioplinarjev EBA ter vzpostavljala 
kontakte s tujimi bioplinarji.Tako kot leto poprej bodo aktivnosti sekcije usmerjene v 
izboljšanje zakonodajnih podlag, na okoljskem in energetskem področju. Sekcija si bo 
prizadevala pri spremembah sistema podpor, ki bi bioplinskim napravam omogočil 
boljše finančno poslovanje, ter prepoznavnosti in uporabnosti digestata, v rastlinski 
pridelavi. Skupaj s pristojnimi institucijami bomo poskušali bioplinarnam zagotoviti 
takšno okolje, ki bo omogočalo konkurenčen položaj na odprtem EU trgu. Aktivnosti 
bodo usmerjene tudi v sodelovanje s strokovno javnostjo (inštituti, fakultete, kmetijski 
svetovalci) ter v osveščanje javnosti glede delovanja in potrebnosti bioplinarn.

Prvič smo se udeležili evropskega kongresa bioplinarjev, ki ga je organiziralo 
Evropsko združenje EBA. Na kongresu so bili obravnavani trendi in stanje na 
področju obnovljivih virov. 
Dejavnost proizvodnje bioplina je rastoča panoga, saj smo imeli v EU leta 2013 
14.572 bioplinarn – 760 več kot leto poprej. Prevladujejo  kmetijske bioplinarne 
(72 %), sledijo bioplinarne na biološko razgradljive odpadke (16 %), 7 % je 
deponijskih bioplinarn, 5 % pa ostalih.

»Leto 2014 je bilo za upravljavce bioplinskih naprav izjemno naporno in pestro. V 
tem se je dokaj normaliziral trg predelave odpadkov v bioplinskih napravah, saj je 
prenehalo delovati kar nekaj naprav, katere niso imele tehničnih pogojev za delovanje 
in so bile zgrajene za druge namene. Žal nismo uspeli nadgraditi sistema podpor, ki 
bi bioplinskim napravam omogočil boljše finančno poslovanje, zato bo delo Sekcije 
v letu 2015 usmerjeno predvsem v reševanje te problematike. V letu 2015 pa ne 
pričakujemo večjih težav v obratovanju naprav za proizvodnjo bioplina.«

Matjaž Durič

 Zanimivost
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Sekcija za 
mlinarstvo

Predsednik:  
David Nabergoj, Mlinotest d.d.
Sekretarka:  
mag. Jana Ramuš

Poročilo o delovanju
Člani Sekcije za mlinarstvo so vsi največji aktivni mlini, kar predstavlja 5 največjih 
slovenskih mlinarskih podjetij. Člani že štiri leta tesno sodelujejo s partnerji žitne 
verige na področju izboljšanja agrotehničnih ukrepov pri proizvodnji pšenice, sortne 
liste za pšenico ter na modelu odkupa. Rezultati partnerstva se kažejo v večji količini 
doma pridelane pšenice in večjem domačem odkupu. Mlinarska podjetja so bila 
aktivna tudi v nacionalni shemi  ʻIzbrana kakovostʼ  za promocijo slovenske pšenice in 
izdelkov iz nje. Sodelovali so na Kmetijsko-živilskem sejmu AGRA ter bili člani Evropske 
mlinarske delegacije v Ruskem Krasnodaru. Udeležili pa so se tudi Evropskega 
mlinarskega kongresa v Edinburgu na Škotskem. Na tehničnem področju smo reševali 
problematiko v  zvezi z aflatoksini v krušnih žitih in z izvajanjem aktivnosti za zatiranje 
glodavcev ter promovirali slovensko ajdo. 

Članstvo v evropskih in svetovnih združenjih
Sekcija je članica Evropskega združenja za mlinarstvo EFM (The European Flour 
Millers).

Cilji v 2015
Sekcija se bo v letu 2015 skupaj s pristojnimi institucijami še naprej intenzivno 
ukvarjala z vsebino sheme  ʻIzbrana kakovostʼ  za promocijo moke iz slovenske pšenice 
in izdelkov iz nje.  Še naprej bo aktiven partner v žitni verigi in s svojimi odločitvami 
vzpodbujala domačo proizvodnjo kakovostne pšenice, ki bo imela potrebne 
pecilne lastnosti in bo primerna za nadaljnjo uporabo v industriji. Takšna surovina 
bo zagotavljala konstantno visoko kakovost mlinarskih in pekovskih izdelkov in 
omogočala konkurenčnost na trgu. Sekcija bo nadalje navezovala stike s partnerji v 
tujini in se seznanjala z njihovimi dobrimi praksami. 

Proizvodnja pšenične moke v Sloveniji znaša okrog 130.000 ton. Za domače 
potrebe jo vsako leto, vsaj toliko tudi uvozimo. Uvoz moke, se nam je v 
primerjavi s prejšnjim letom nekoliko povečal in znaša v letu 2014, 19.104 tone.

»Slovenski mlinarji so tudi v preteklem letu nadaljevali s projektom slovenske žitne 
verige, katere primarni cilj je pospeševanje pridelave krušnih žit na domačih poljih kot 
tudi predvsem konstantno dvigovanje njene kakovosti. Lokalno pridelana hrana ni samo 
bližje, je predvsem zaradi manjših transportnih stroškov cenejša in tako tudi v ogljičnem 
smislu manj obremenjuje okolje. 
Glede na močno spremenjene razmere, ki jih je na področju maloprodaje povzročil 
prevzem Mercatorja s strani sosednjega Konzuma  in začetim prodajnim postopkom 
največjega udeleženca slovenske žitne verige Žita, pa lahko pričakujemo manjšanje 
interesa po krepitvi postavljene verige od slovenske pšenice do slovenskega kruha. Roko 
na srce, slovenska pšenica je bila v preteklih letih zelo dobro plačana, morda v nekaterih 
letih, celo preplačana, s ciljem, da  pridelovalci povečujejo pridelavo te kulture in s tem 
višajo procent lastne samopreskrbe. Pšenica je ena  izmed redkih kultur, katere plačilni 
roki so med najkrajšimi sploh. Evropska unija je kot celota še vedno največja svetovna 
proizvajalka pšenice in glede na proste režime trgovanja, je ta žitarica mlinarjem 
dosegljiva s različnih destinacij.  Konkurenčnost deluje. Nacionalne pripadnosti in 
nacionalnih interesov, pa je vse manj. Žal. 
V mesecu juniju preteklega leta smo se nekateri člani mlinarske sekcije, udeležili 
kongresa evropskega mlinarskega združenja The European flour milers v škotskem 
Edinburgu. Evropska mlinarska branža zmelje letno 45 mio ton pšenice in z visokimi 
standardi varnosti živil prehranjuje 500 milijonski trg.«  

David Nabergoj

 Zanimivost
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Sekcija za 
pekarstvo

Predsednik:  
Janez Bojc, Žito d.d.
Sekretarka:  
mag. Jana Ramuš

Poročilo o delovanju
V Sekciji za pekarstvo je aktivnih 9 največjih slovenskih pekarskih podjetij. Člani so 
v lanskem letu izvedli ocenjevanje kruha in pekovskega peciva, ki je bilo odprto tudi 
za nečlane ter nagrajene izdelke promovirali vse leto, tudi na Kmetijsko-živilskem 
sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Aktivno so sodelovali v regijskih konferencah za boljše 
in enostavnejše javno naročanje ter pri projektu urejanja razmer sive ekonomije v 
pekarstvu skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Še vedno 
sodelujejo pri promociji slovenske ajde in izdelkov iz njih ter na uporabi zakona o 
promociji tudi pri promociji izdelkov iz žit slovenskega porekla.  

Članstvo v evropskih in svetovnih združenjih
Sekcija je članica Evropskega združenja za pekarstvo AIBI.

Cilji v 2015
Sekcija za pekarstvo bo v letu 2015 še naprej spodbujala pristojne institucije za 
zmanjšanje sivega trga v pekarstvu, predvsem na področju zakonodaje, ki omogoča 
veriženje podjetij. Vključevala se bo v aktivnosti za urejanje postopkov javnega 
naročanja ter k uvedbi šolskega pekovskega asortimana v postopke javnega 
naročanja. Izvajala bo aktivnosti za promocije kruha in pekovskih izdelkov ter v okviru 
Zakona o promociji promovirala izdelke iz doma proizvedene surovine. Nadalje bo 
sodelovala v delovni skupini za sodelovanje s humanitarnimi organizacijami in za 
zmanjševanje zavržkov hrane ter v delovni skupini za zmanjševanje vsebnosti soli v 
pekovskih izdelkih.

V Sloveniji se v enem letu poje 65 kg kruha na prebivalca. Proizvodnja kruha 
v zadnjih dveh letih rahlo narašča in znaša okrog 78.000 ton. Proizvodnja 
pekovskega peciva in slaščic pa je v rahlem upadu in je najnižja v zadnjih šestih 
letih.
.

»Leto 2014 predstavlja za pekarsko branžo leto polno sprememb. Branža, ki je že 
desetletja izpostavljena številnim izzivom, se jim tudi v letu 2014 ni mogla izogniti. 
Poleg prodaje največjega trgovca hrvaškemu Agrokorju, smo se na trgu znašla 
tudi pekarska podjetja. V krogu aktivnosti, ki so jih prinesle spremembe v procesu 
lastništva, smo podjetja prisiljena ohranjati kakovost in atraktivnost svojih izdelkov 
na trgu in zadovoljevati svojega zvestega potrošnika. V duhu promocije kakovostne 
domače surovine in končnih izdelkov, ki jih še posebej poudarja shema ʻIzbrana 
kakovostʼ smo podprli tudi promocijsko akcijo ʻOcenjevanje kruha in pekovskih 
izdelkov .̓ S tem smo izboljšali prepoznavnost odličnih pekovskih izdelkov na trgu. Z 
dolgoletnim sodelovanjem s proizvajalci domače surovine ter s kupci naših izdelkov 
smo uspeli tudi utrditi žitno verigo.« 

 Janez Bojc

 Zanimivost
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Sekcija 
proizvajalcev 
brezalkoholnih 
in alkoholnih 
pijač

Predsednik:  
Marko Hren, Dana d.o.o.
Sekretarka:  
dr. Petra Medved Djurašinović

Poročilo o delovanju
Medtem ko smo v prvi polovici leta veliko truda vložili v reševanje problematike 
podeljevanja koncesnin za sektor proizvodnje brezalkoholnih pijač in v povezavi s 
tem v spremembo Zakona o vodah, je drugo polovico leta delo Sekcije zaznamoval 
predlog Zakona o davku na brezalkoholne pijače z dodanim sladkorjem in/ali sladili. 
Argumentiranje proti uvedbi davka je potekalo na več nivojih – na političnem, 
strokovnem in ne nazadnje medijskem. Tudi splošno javnost smo namreč želeli 
opozoriti na dejstvo, ki so ga predlagatelji zakona spregledali – uvedba fiskalnega 
ukrepa ni primeren način za reševanje problematike debelosti. V zaključku leta je bil 
predlog umaknjen iz nadaljnjega postopka sprejemanja na politični ravni.

Članstvo v evropskih in svetovnih združenjih
Sekcija je članica Evropskega združenja proizvajalcev brezalkoholnih pijač UNESDA.

Cilji v 2015
Prva prioriteta bo vsekakor ureditev področja koncesnin, ki zadevajo vse proizvajalce 
pijač, ki črpajo vodo iz vodovoda oz. lastnih vrtin za proizvodnjo brezalkoholnih pijač. 
V ta namen bomo tesno sodelovali predvsem s predstavniki Ministrstva za okolje in 
prostor. Druga prioriteta dela Sekcije bo priprava akcijskega načrta oziroma kratkoročnih 
zavez sektorja za doseganje ciljev na področju prehrane in zdravja, kot so opredeljeni v 
nacionalnem strateškem dokumentu. Zaveze bomo skušali prenesti tudi širše na ostale 
sektorje oziroma celotno živilskopredelovalno industrijo. Ključna področja, kjer vidimo 
možnosti za spremembe so: preoblikovanje živil oz. razvoj novih živil, oglaševanje živil 
otrokom in mladostnikom, informiranje potrošnika in promocija zdravega življenjskega 
sloga. Vsekakor pa bomo budno spremljali tudi dogajanje v povezavi s fiskalnimi ukrepi, ki 
ostajajo odprto vprašanje tako na področju brezalkoholnih pijač (davek na sladke pijače) 
kot tudi v povezavi z izvajanjem alkoholne politike na nacionalnem nivoju (licenciranje, 
uvedba minimalne cene za alkohol). Prav tako bomo spremljali razvoj aktivnosti na nivoju 
UNESDE, ki lahko potencialno vplivajo tudi na dogajanje na domačem trgu.

Industrija brezalkoholnih pijač
• 11 podjetij, ki v segmentu BAP zaposlujejo 700 ljudi
• sektor, ki porabi le 1/4 vsega v Sloveniji porabljenega sladkorja
• V zadnjih 5 letih je poraba sladkih pijač padla iz 110 l na 83 l/prebivalca na leto.
• Padec se še nadaljuje, saj je poraba BAP v letu 2014 v primerjavi z 2013 padla za 14 %.
• Od delovanja sektorja je odvisno delovanje tudi drugih podjetij v verigi 

(dobavitelji sadja, surovin, embalaže, polizdelkov idr.)

»V letu 2014 smo člani sekcije dokazali, da smo skupaj močnejši. Vlada nam je 
zopet hotela naložiti davek na sladke pijače. Skupaj z GZS-ZKŽP smo zelo složno in 
koordinirano argumentirali dejstva, ki so nasprotovala uvedbi tega davka. Ponovno 
nam je uspelo. Menjava vlade nam je povzročila zastoj pri urejanju zakonodaje 
oziroma plačil koncesnin za vodo. To nam je prioriteta v letu 2015. Razmere na trgu so 
še vedno slabe. Prodaja brezalkoholnih in alkoholnih pijač še vedno pada. Negotovim 
razmeram na slovenskem trgu in plačilni nedisciplini, ki je že nekakšna stalnica pa 
nam je še malo popestrila prodaja Mercatorja. Zato nam v letu 2015 ne bo dolgčas, 
čaka nas kar nekaj izzivov.«

Marko Hren

Industrija brezalkoholnih pijač po 
regijah v Sloveniji

 Zanimivost
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Sekcija za 
konditorstvo

Predsednica:  
mag. Darja Jamnik, Mercator-Emba d.d.
Sekretarka:  
dr. Petra Medved Djurašinović

Poročilo o delovanju
Delovanje Sekcije za konditorstvo, ki združuje 3 največje proizvajalce konditorskih 
izdelkov v Sloveniji, je bilo usmerjeno v spremljanje dogajanja na globalnem trgu 
osnovnih surovin. Ključnega pomena je bilo dogajanje v povezavi z ukinitvijo kvot na 
trgu sladkorja, ki je predvideno v letu 2017. Poleg tega pa je leto 2014 zaznamovalo 
dogajanje na trgu z lešniki. Na konditorsko industrijo pa je posredno vplivalo tudi 
dogajanje v povezavi s predlogom davka na sladke pijače in pa vse aktivnosti, vezane 
na označevanje živil in novosti, ki jih prinaša Uredba 1169/2011 o zagotavljanju 
informacij o živilih potrošniku. Na področju promocije pa je potrebno izpostaviti 
dogodek v organizaciji CAOBISCO, ki je potekal v Evropskem parlamentu in na 
katerem so se promovirali tudi izdelki podjetij, članov Sekcije.

Članstvo v evropskih in svetovnih združenjih
Sekcija je članica Evropskega združenja proizvajalcev konditorskih izdelkov CAOBISCO.

Cilji v 2015
Prioritete dela Sekcije bodo v letu 2015 usmerjene k spremljanju dogajanja na 
področju trga sladkorja in konkurenčnosti sektorja, k trajnostni proizvodnji surovin 
(kakav, lešniki, palmino olje), na področju zakonodaje in znanosti pa vsega, kar 
izhaja iz Uredbe 1169/2011 (označevanje hranilne vrednosti, označevanje porekla) in 
kontaminantov (arzen, kadmij, OTA, akrilamid). Za sektor bo esencialnega pomena 
tudi dogajanje na področju prehrane in zdravja (davki, trditve, velikost porcij ipd.). 
Aktivno bomo spremljali dogajanje na nacionalni ravni in na ravni EU/globalni ravni 
preko evropskega sektorskega združenja.

»Ponudba konditorskih izdelkov na slovenskem trgu je zelo številna, a na žalost se 
delež slovenskih proizvajalcev manjša. Glede na situacijo v zadnjih dveh letih se 
število diskontnih trgovcev v Sloveniji izredno hitro povečuje, s tem pa tudi ponudba 
konditorskih izdelkov. Ti konditorski izdelki so kar se tiče varnosti živil sprejemljivi, 
vendar kakovostno slabši od izdelkov slovenskih proizvajalcev. Konkurenčen boj 
za potrošnike je bil v letu 2014 še toliko bolj v ospredju in bo tudi v letu 2015. Cene 
strateških surovin, ki jih uporablja konditorska industrija, so bile v letu 2014 izredno 
volatilne. Cene nekaterih surovin so se po več zaporednih letih rasti končno stabilizirale, 
nekatere celo občutno padle (sladkor), po drugi strani pa nekatere (lešniki) ponovno 
drastično porastle, kar je vse vplivalo na cenovno konkurenčnost. Konditorski 
proizvajalci upamo, da nam bo leto 2015 naklonjeno kar se tiče gibanja cen strateških 
surovin, saj so ti bistven element konkurenčnosti. V letu 2015 zna priti tudi do bistvenih 
sprememb v lastništvu največjih konditorskih proizvajalcev v Sloveniji, kar bo seveda 
bistveno vplivalo na situacijo v tej branži.«

mag. Darja Jamnik

Promocija slovenskih konditorskih izdelkov v Evropskem parlamentu na dogodku CAOBISCO (4. november 2014)

 Zanimivost
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Evropski 
projekti

Evropski projekti niso zgolj dodatni vir prihodkov, temveč za strokovno službo ZKŽP 
predstavljajo možnost sodelovanja, povezovanja in prenos znanj s strokovnjaki iz 
različnih držav članic in različnih inštitutov, fakultet, podjetij in združenj. V letu 2014 je 
bila ZKŽP vključena v 5 različnih projektov iz različnih programov. Teme projektov so 
vezane predvsem na področje živilskega sektorja in izboljšanje podpornega okolja za 
njegovo delovanje, nekateri projekti pa so bolj raziskovalne narave z namenom iskanja 
izboljšanih tehnik, tehnologij, orodij in strategij v živilstvu. 
 

CAPINFOOD
www.capinfood.eu
Izboljšanje podpornega okolja in zavedanja javnosti o pomenu inovativnosti živilskega 
sektorja jugovzhodne Evrope preko transnacionalnega sodelovanja

 

NU-AGE
www.nu-age.eu
Nove prehranske strategije za zdravo staranje, ki upoštevajo specifične potrebe 
starajoče se populacije 

SAFE-BAG
www.safebag-fp7.eu
Razvoj novega in inovativnega postopka za dekontaminacijo predpakiranih svežih živil

 

FRISBEE
www.frisbee-project.eu
Evropske inovacije za zamrzovanje živil – varnost, dobrobit potrošnika, vpliv na okolje 
in optimizacija hladne verige

SINERGIA
Povečanje učinkovite rabe energije skozi prenos inovacij v mala in srednje velika 
živilska podjetja v mediteranski regiji
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Leto 2014
v številkah
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Vrh kmetijskih in 
živilskih podjetij 
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Zgodilo  
se je

14. Vrh kmetijskih in živilskih podjetij, 4. junij 2014, Portorož
Še eno tradicionalno druženje članov ZKŽP je otvorila državna sekretarka, ga. Tanja 
Strniša, ki je predstavila razmere v kmetijstvu in živilstvu ter aktivnosti, ki jih v zvezi 
s tem pelje ministrstvo. Sledila so predavanja o poslovanju kmetijskih in živilskih 
podjetij v letu 2013 ter o makroekonomskem okolju v letu 2014. Osrednji del je bil 
namenjen inovacijam. Svoje prezentacije na to temo so izvedli dr. Volker Heinz iz 
Nemškega inštituta za živilske tehnologije, Toni Balažič iz Mercatorja in Zenel Bagatelj 
iz podjetja Valicon. Srečanje smo zaključili s predavanjem o družbeni odgovornosti in 
svojim vplivanjem na okolje (prof. dr. Guido Ruivenkamp, Univerza za humanistične 
študije Utrecht) ter z ovrednotenjem dobrin, ki nam jih daje narava in so zaenkrat za 
nas same po sebi umevne (dr. Lučka Kajfež Bogataj, Biotehniška fakulteta). Dogodek, 
ki se ga je udeležilo okrog 150 ljudi, se je zaključil s prijetnim druženjem.

Ocena razmer v kmetijstvu in živilstvu ter 
aktivnosti ministrstva
Pregled poslovanja živilskih podjetij  
v letu 2013
Makroekonomsko okolje – kje smo  
in kam gremo?
Inovacije
Družbena odgovornost
Vpliv na okolje

52. mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA 2014,  
23.–28. avgust 2014, Gornja Radgona 
Tudi na 51. AGRI je ZKŽP postavila privlačen prostor in pripravila zanimiv program. 
Obiskovalci so lahko na številnih degustacijah poskusili priljubljene izdelke in si 
ogledali razstavo kruha in sezonskega sadja. V okviru sejma je potekal bogat strokoven 
program, obiskali so nas številni ugledni gostje iz Slovenije in tujine, razstavni 
prostor pa je bil tudi središče za srečanja s člani in drugimi partnerji. Razglasili smo 
zmagovalce tekmovanja za eko-inovativne živilske izdelke Ecotrophelia Slovenija, 
kuharski mojster pa je kuhal dobrote iz slovenskih živil.

Kupujem slovensko
Več kot 50 živilskih blagovnih znamk 25 
slovenskih podjetij
Strokovna in poslovna srečanja 
Degustacije in promocije
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Podelitev zlatih priznanj odličnim pekovskim izdelkom,  
13. februar, 2014, Ljubljana 
Februarja je potekalo že 14. ocenjevanje odličnih pekovskih izdelkov za zlato priznanje 
za odlične pekovske izdelke. Ocenjevanje je izvedla štiričlanska strokovna komisija, 
ki je ocenjevala senzorične lastnosti izdelkov. Vsi izdelki, ki so dosegli zadostno 
število točk, so se uvrstili med izdelke odlične kakovosti in so za to prejeli tudi zlata 
priznanja za odlično kakovost. Zlata priznanja med pekovskimi podjetji  pridobivajo 
znak prestiža, saj se izkazujejo s privlačnim izgledom,  kakovostno sredico in skorjo 
ter odličnim vonjem in okusom. Ker potrošniki po njih vsako leto bolj povprašujejo, 
izdelki z zlatim pečatom odpirajo poti tudi do trgovskih polic. Podelitev priznanj pa je 
odmeven dogodek z bogatim programom in udeležbo mednarodnih gostov.

74 pekovskih izdelkov
52 vrst kruha
6 vrst pekovskega peciva 
8 vrst finega pekovskega peciva
6 vrst čajnega peciva
2 vrsti testenin

Binny Muffs, kolaček iz pirine moke in 
fižola z ekstraktom japonskega dresnika
Crazy Curry, jogurt z dodatkom karija in 
okusi limeta, kokos, čili in med
Kongrenato, žitna ploščica s konopljo in 
granatnim jabolkom

Tekmovanje na področju razvoja novih eko inovativnih živilskih 
izdelkov Ecotrophelia Slovenija 2014, marec – avgust 2014
Na sejmu AGRA smo že šestič razglasili zmagovalce tekmovanja ECOTROPHELIA 
Slovenija 2014. Na letošnjem tekmovanju so se pomerile tri ekipe. 
Glavni namen tekmovanja na področju inovativnosti v živilskem sektorju je spodbujanje 
ustvarjalnosti, inovativnosti in razvoja novih živilskih izdelkov, ki imajo tržni potencial, 
predvsem pa timskega dela. S tekmovanjem povezujemo slovensko ŽPI z akademsko 
sfero in raziskovalci. Gre za dragoceno praktično izkušnjo, saj imajo študenti možnost 
razviti inovativen živilski izdelek z združevanjem kompleksnih elementov razvoja. 
Zmagovalci Ecotrophelia Slovenija 2014 so se z izdelkom, kolačkom Binny Muffs 
udeležili evropskega tekmovanja, ki je oktobra potekalo v okviru sejma SIAL 2014 v 
Parizu.
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Mesna konferenca 2014, 20. marec 2014, Ljubljana
Eden najpomembnejših sektorjev v državi se spopada s težavami, ki se rešujejo počasi 
oz. prepočasi. Posebej za to konferenco je bila izdelana analiza mesne branže, seveda 
pa smo pritegnili tudi zanimive predavatelje in razpravljavce.

Izzivi mesno predelovalne industrije: 
Krčenje prodajnih kanalov
Relativna zadolženost in usihajoče marže
Označevanje kakovosti in porekla surovin
Potreba po zdravi in konkurenčni 
kmetijski proizvodnji
Neenako obravnavanje velikih in malih
Pritiski trgovine
Zakon o promociji in Zakon o kmetijstvu

Pridelava in poraba žit v Sloveniji
Stanje na trgu z žiti v EU
Trg žit na Madžarskem
Sorte ozimne pšenice
Analize pecilnih lastnosti sort krušnih 
pšenic
S certificiranim semenom do boljše 
kakovosti pridelka
Celoviti pristop pri nadzorovanju in 
zatiranju škodljivcev
Analiza slovenskega žitnega sektorja
Sivi trg v pekarstvu

Žitna konferenca 2013, 26. november 2014, Ljubljana
Žitna veriga je pomemben del oskrbnih verig. Predstavlja tudi izjemno pomemben 
del domačega gospodarstva in nacionalne prehranske varnosti. V njej so neposredno 
udeleženi številni členi: semenarske hiše, kmetijska gospodarstva, zadruge, 
proizvajalci krmnih izdelkov za prehrano živali, živilska podjetja, na čelu z mlini in 
pekarnami, ter druga nujno potrebna podjetja, ki vstopajo v verigo v različnih fazah 
pridelave in proizvodnje.
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Veliki spomladanski živilski seminar Zakonodaja in trendi,  
17. april 2014, Ljubljana

Motnje hranjenja – bolezni sodobnega 
časa
Trendi v šolski prehrani
Nadzor ekološke sheme
Pravilna uporaba prehranskih in 
zdravstvenih trditev
Določanje alergenov v živilih in točnost 
podanih rezultatov
Novosti na področju GSO
Materiali, ki prihajajo v stik z živili
Učinkovito čiščenje delovnih površin
Razumevanje umika in odpoklica

Delovanje in organiziranost Uprave za 
varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin
Arome, aditivi, kemijska/industrijska/
procesna/obstojna organska 
onesnaževala
Prehranjevalne navade prebivalcev 
Slovenije
Delovanje Codex Alimentarius
Predelava odpadkov v EU
Delovanje Urgence za označevanje ZKŽP
Uredba 1169/2011
Računalniški program za označevanje 
hranilne vrednosti

Veliki jesenski živilski seminar Zakonodaja in trendi, 
6. november 2014, Ljubljana
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AGROEMONA d.o.o.
AGROVIT d.o.o.
ALLTECH BIOTEHNOLOGIJA d.o.o.
A & V LEŠNIK d.o.o.

BANINI SI d.o.o.
BARONE d.o.o.
BIMEDIA d.o.o.
BIO-SAD d.o.o.
BONOPAN d.o.o.
BV & S d.o.o. 

CARSO d.o.o.
CELJSKE MESNINE d.d.
CELJSKE MESNINE-STORITVE d.o.o.
COCA-COLA HBC SLOVENIJA d.o.o.
CONSORTIUM PAULINUM d.o.o.
COSTELLA d.d.

DAMIJAN JANEZ BUČAR n.d.d.
DANA d.o.o.
DARSAD d.o.o.
DATURA d.o.o.
DELAKORDA d.o.o.
DELIKATESA PREMIUM d.o.o.
DIVES d.o.o. 
DOBRODEJ d.o.o.
DROGA KOLINSKA d.d.

EKOLAT d.o.o.
ETA KAMNIK d.o.o.
EVROSAD d.o.o. 

FRUCTAL d.o.o.

GEA d.d.
GENERA SI d.o.o.

HAFESAN d.o.o.
HLEBČEK d.o.o.
HPG BREŽICE d.o.o.

IHAN d.d.

JANEZ d.o.o.
JATA EMONA d.o.o.
JERUZALEM ORMOŽ SAT d.d.

KARTUZIJA PLETERJE d.o.o.
KELE & KELE d.o.o.
KFI d.o.o.
KG LENDAVA d.d.
KGZ z.o.o. KAMNIK
KMEČKA ZADRUGA KRŠKO z.o.o.
KMETIJA PUSTOTNIK d.o.o. 
KMETIJSTVO ČRNCI d.o.o.
KODILA d.o.o.
KOROŠKE PEKARNE d.d.
KOTO d.o.o.
KRAMBERGER NOVA d.o.o.
KRAS d.o.o.
KRKOČ d.o.o. 
KZ LAŠKO z.o.o.
KZ VIPAVA z.o.o.

LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d.
LUCI d.o.o.

MALUS d.o.o.
MARIJA OMAR s.p.
MARIO KURTOVIĆ n.d.d.
MARJAN PETOVAR s.p.
MARTINČIČ d.o.o.
MARTIN METELKO s.p.
MARTIN PISKAČ s.p.

Seznam 
članov
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MEDEX d.o.o.
MEDIS INTAGO d.o.o.
MEJA ŠENTJUR d.d.
MERCATOR-EMBA d.d.
MESARSTVO BLATNIK d.o.o.
MESARSTVO BOBIČ  d.o.o. 
MESNINE DEŽELE KRANJSKE d.d.
MESOPROJEKT MILAN HARI s.p.
MIROVITA d.o.o.
MLEKARNA CELEIA, d.o.o.
MLEKARNA PLANIKA d.o.o. 
MLIN KOROŠEC d.o.o.
MLINOPEK d.d. 
MLINOTEST d.d.
MLINOTEST KRUH KOPER d.o.o. 

NATURBIO d.o.o.
NEKTAR NATURA d.o.o.
NIMROD d.o.o.
NUTRILAB d.o.o.

OLJARNA FRAM d.o.o.
OMORIKA d.o.o.
OSEM d.o.o.

PANRO d.o.o.
PANVITA AGROMERKUR d.o.o.
PANVITA d.d.
PANVITA EKOTEH d.o.o.
PANVITA KMETIJSTVO d.o.o.
PANVITA MIR D.D
PANVITA POSESTVO MOTVARJEVCI d.o.o.
PANVITA PRAŠIČEREJA d.o.o.
PARADAJZ d.o.o.
PEKARNA BAŠKOVČ d.o.o.
PEKARNA BURNIK d.o.o.
PEKARNA PEČJAK d.o.o.

PEKARNA POSTOJNA, d.o.o.
PERUTNINA PTUJ d.d.
PERUTNINA ROSTOHAR E ERIKA 
ROSTOHAR s.p.
PETROL d.d. 
PIVKA d.d.
PIVOVARNA LAŠKO d.d.
PIVOVARNA UNION d.d.
POMURSKE MLEKARNE d.d.
PP - AGRO d.o.o.
PP ENERGIJA, d.o.o.
PRESAD d.o.o.
PROCONI d.o.o.
PRVI ROGLJIČEK d.o.o.

RADENSKA d.d. 
RAMUTA JANKO s.p.
RANGUS MLINARSTVO d.o.o.
REPROKOLINSKA d.o.o.
REVITAL d.o.o.
RIBOGOJSTVO GORIČAR d.o.o.
ROJAN d.o.o.
ROKMAR d.o.o.
RO-VIT TRADE d.o.o.

SADJARSTVO BLANCA d.o.o.
SALINEN PROSOL d.o.o.
SKZ LJUTOMER KRIŽEVCI z.o.o.
SLAP BOHINJ d.o.o.
SLOVIN INTERNATIONAL d.o.o.
SPD d.o.o.

ŠTUPNIKOV MLIN, MARJAN MAVER s.p.

TECNIPLANT d.o.o. 
TOPP d.o.o.
TRSNICA VRHPOLJE z.o.o.

VALENS INT. d.o.o.
VALEOVITA d.o.o.
VINAKOPER d.o.o. KOPER
VINAKRAS z.o.o. 
VINSKA DRUŽBA SLOVENIJE d.o.o.
VINSKA KLET »GORIŠKA BRDA« z.o.o. 
VIPAVA 1894 d.d.
VIPAVSKI VRT d.o.o.
VIPI d.o.o.
VITAL MESTINJE d.o.o.
VITIS d.o.o. 

WRIGLEY d.o.o.

ZELENI HIT d.o.o.
ZELENJAVA FORMINKA d.o.o.
ZEMPOL d.o.o.

ŽIPO LENART d.o.o.
ŽITO d.d.
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