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Spoštovani člani ZKŽP,
veseli me, da je za nami uspešno leto. Ponovno smo dokaza-
li, da z medsebojnim sodelovanjem zmoremo več. Vedno več 
je takih podjetij, ki se zavedajo pomembnosti članstva v naši 
zbornici in kaj jim ta lahko ponudi v zameno. V letu 2017 je 
ZKŽP štela 175 članov, vedno znova pa se nam pridružujejo 
nova podjetja, ki so željna sodelovanja, znanja in uspehov. V 
ta namen so podjetja na 17. Vrhu kmetijskih in živilskih podjetij 
podpisala izjavo o sodelovanju na področju inovativnosti, pod-
jetništva in konkurenčnosti. Podpis izjave predstavlja pomem-
ben korak pri uresničevanju strategije pametne specializacije 
in akcijskega načrta strateškega razvojno-inovacijskega par-
tnerstva na področju trajnostne pridelave hrane (SRIP HRANA).
V preteklih letih smo veliko pozornosti namenjali ozaveščanju 
slovenskega potrošnika. Dokazali smo, da so naši izdelki var-
ni in kakovostni in s tem vredni zaupanja. Danes nam tako ne 
zaupajo zgolj potrošniki znotraj naših meja, povpraševanje po 
slovenskih kmetijskih in živilskih proizvodih se povečuje tako v 
Evropi kot po svetu, na kar nakazuje tudi zavidljiva izvozna sta-
tistika. Kljub temu nismo zaspali na lovorikah našega uspeha, 
temveč smo se zavezali, da bomo naše proizvode preoblikovali 
v skladu s prehranskimi smernicami, da bodo ti vsebovali manj 
dodanega sladkorja, soli in maščob ter več prehranskih vlak-
nin. Tako sta v letu 2017 na zbornici delovali že dve delovni sku-
pini za zaveze odgovornosti – sektorja brezalkoholnih pijač in 
mlečnega sektorja. V prihodnosti si bomo še naprej prizadeva-
li,  da bomo izdelke prilagodili željam in potrebam sodobnega 
potrošnika. Pot je cilj, pravijo.  V preteklem letu smo v mesnem 
in mlečnem sektorju pričeli tudi z izvajanjem sheme Izbrana ka-
kovost Slovenije, ki potrošniku zagotavlja, da je proizvod naš, 
slovenski. Upam, da bodo v tem letu k shemi pristopili tudi dru-
gi sektorji. 

Poleg zagotavljanja varnosti in kakovosti živilskih izdelkov pa ne 
smemo pozabiti na inovativnost. Študentje so na tekmovanju 
Ecotrophelia Slovenija dokazali, da pri nas ne manjka dobrih ka-
drov in da so mladi več kot zmožni doprinosa v slovensko živil-
sko-predelovalno industrijo. Zmagovalci nacionalnega tekmova-
nja so v Londonu zasedli tretje mesto na evropskem tekmovanju 
Ecotrophelia Europe z inovativnim izdelkom On My Whey.   
Ker se zavedamo, da mora slovenska hrana najti pot tudi v naše 
vrtce, šole, bolnišnice in druge javne zavode, si je ZKŽP v lan-
skem letu ambiciozno zastavila oblikovanje spletne aplikacije, 
ki bo javnim zavodom prihranila ogromno časa in stroškov pri 
pripravi popisa živil, slovenskim pridelovalcem in proizvajal-
cem pa zagotovila konkurenčne pogoje sodelovanja na javnih 
naročilih. Spletna aplikacija »Katalog živil za javno naročanje« 
je od novembra 2017 dostopna vsem javnim zavodom. 
Kljub odličnim finančnim izkazom, pa smo se tudi letos morali 
spopasti s številnimi izzivi. Znova nas je doletela spomladan-
ska pozeba, ki je že drugič zapored zaznamovala sektor sadjar-
stva in vinogradništva. Upamo, da nam bo leto 2018 v vremen-
skem smislu bolj naklonjeno in da bo luč sveta ogledala tudi 
Izbrana kakovost za sadje. Velik del aktivnosti kmetijskih pod-
jetij pa je bil v letu 2017 namenjen tudi delu na področju zemlji-
ške zakonodaje. 
V bodoče moramo ohraniti in še bolj okrepiti sodelovanje z in-
stitucijami, katerih namen in cilj je, da v naši državi proizvaja-
mo kakovostno in varno hrano. Verjamem, da izzivov in ciljev 
pri našem delu ne bo zmanjkalo. 
Spoštovane članice in člani, hvala vsem skupaj in vsake-
mu posebej z željo, da bi nas tudi v bodoče pri našem delu 
spremljalo zavedanje, da lahko pravi ljudje skupaj vedno na-
redijo velike stvari.   

Uvodna beseda predsednice 

Anka Miklavič Lipušček, predsednica UO ZKŽP   

Uspeh       smo ljudje!
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Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (ZKŽP) je največje re-
prezentativno združenje kmetijskih in živilskih podjetij. Zdru-
žuje tako najmanjša kot največja kmetijska in živilska podje-
tja in druga podjetja, povezana s predelovalno in podporno 
dejavnostjo. Naši člani so sektorsko raznoliki, zato je delo na 
zbornici organizirano v deset sekcij. V okviru naše zbornice 
deluje še šest odborov in štiri delovne skupine.  Združenje in  
sekcije so prav tako člani svetovnih in evropskih združenj, kar 
omogoča pravočasno pridobivanje informacij za podjetja in 
zastopanje nacionalnih interesov na nivoju Evropske unije.
Poslanstvo ZKŽP je aktivna podpora članom, zato strokov-
na služba intenzivno zastopa stališča posameznih sektorjev, 
tako na nacionalnem kot tudi na evropskem nivoju. Vsako-
dnevno si prizadevamo za uresničevanje našega glavnega ci-
lja, to je izboljšanje konkurenčnosti slovenske živilskoprede-
lovalne industrije. Prepričani smo, da je to tudi v nacionalnem 
interesu, zato odlično sodelujemo z resornimi ministrstvi. 
V preteklem letu smo s podjetji ustvarili več dosežkov, ki pri-
pomorejo k izboljšanju konkurenčnih pogojev na trgu. Ponov-
no nam je uspelo pridobiti sredstva iz ukrepa Dobrobit živa-
li za podjetja v sektorju prašičereje in govedoreje. Na žalost 
je kmetijski sektor pozeba prizadela tudi v letu 2017, vendar 
nam je ponovno uspelo pridobiti finančno pomoč za odpravo 
njenih posledic. Pomemben dosežek leta 2017 je tudi spreje-
tje novele Zakona o kmetijstvu, za kar smo si prizadevali kar 
nekaj let. Novela vzpostavlja novo obliko začasnega in obča-
snega dela v kmetijstvu in ureja odnose v verigi preskrbe s 
hrano. Na tem mestu bi rada izpostavila še naš produkt Ka-
talog živil za javno naročanje, ki je plod prizadevanja za bolj 
enakopravne pogoje kmetijskih in živilskih podjetij pri kandi-
diranju na javna naročila živilskih izdelkov.

Člane še naprej informiramo preko naših številnih elektron-
skih novičnikov. Letno organiziramo več seminarjev in konfe-
renc, vrhunec vsakoletnega dogajanja pa je gotovo Vrh kme-
tijskih in živilskih podjetij, na katerem predstavimo prerez 
razmer in izpostavimo aktualne teme v kmetijstvu in živilstvu. 
17. Vrh kmetijskih in živilskih podjetij je zagotovo zaznamoval 
podpis izjave o sodelovanju na področju inovativnosti, podje-
tništva in konkurenčnosti agroživilskega sektorja, ki povezuje 
ambiciozna in razvojno naravnana podjetja. 
Da naši člani uspešno sodelujejo in se povezujejo, je razvidno 
tudi iz sklenjenih zavez odgovornosti. V letu 2017 se je sektor-
ju proizvajalcev brezalkoholnih in alkoholnih pijač pridružil še 
mlečni sektor, ki se je zavezal, da bo preoblikoval mlečne iz-
delke v skladu s potrebami sodobnega potrošnika. V tekočem 
letu smo ustanovili tudi delovno skupino za zaveze odgovor-
nosti pekarskega sektorja, nadejamo pa se, da se boste k za-
vezam pridružili tudi ostali sektorji. 
Ker smo izredno ponosni, da člani radi sodelujete z nami in 
drug z drugim, smo se odločili, da bo moto leta 2018 »Uspeh 
smo ljudje!«. Kako uspešni smo bili člani ZKŽP in strokovna 
služba v medsebojnem sodelovanju  leta 2017 pa si lahko 
podrobneje ogledate v nadaljevanju letnega poročila. Vablje-
ni k branju. 
Na koncu naj se zahvalim vsem, ki ste tako ali drugače z nami 
soustvarjali preteklo leto in pripomogli k temu, da bo tudi to 
leto vsem nam ostalo v lepem spominu.

Uvodna beseda direktorice 

dr. Tatjana Zagorc,  direktorica GZS-ZKŽP   

Uspeh       smo ljudje!
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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, pretok znanja in 

idej ter prenaša dobre slovenske in evropske prakse. 
Zagotavlja strokovno pomoč v obliki svetovanja, 

izobraževanja, informiranja in usposabljanja.

Poslanstvo 
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Janez Bojc 
Žito d.o.o.

Anka Miklavič Lipušček, 
predsednica

Borut Cvetkovič 
Radgonske gorice d.o.o.

Boštjan Kozole,   
podpredsednik

Franc Čelan 
Perutnina Ptuj d.d.

Izidor Krivec, 
podpredsednik

Stojan Hergouth 
Jata Emona d.o.o.

dr. Tatjana Zagorc, 
direktorica

Marko Hren 
Dana d.o.o.

dr. Igor Hustič 
Tovarna olja Gea d.d.

Marjan Jakob 
Mlekarna Celeia d.o.o.

mag. Darja Jamnik 
Mercator Emba d.d.

Ksenija Jankovič Banovšek 
Eta d.d.

Danilo Kobal 
Mlinotest d.d.

mag. Nevica Makuc 
Ljubljanske mlekarne d.d.

Aleša Mižigoj 
Medex d.o.o.

Aleš Okorn 
Paradajz d.o.o.

Matej Oset 
Pivovarna Laško Union d.o.o.

Silvan Peršolja 
Vinska klet Goriška Brda z.o.o.

mag. Peter Polanič 
Panvita d.d.

Jolanda Race 
Kras d.d.

mag. Janez Rebec 
Pivka perutninarstvo d.d.

mag. Milan Repič 
Žipo Lenart d.o.o.

Robert Serec 
Pomurske mlekarne d.d. 

David Skornšek 
Farme Ihan -KPM d.o.o.

Franc Veršič 
PP - AGRO d.o.o.

Aleš Vesel 
Droga Kolinska d.d.
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Nina Barbara Križnik
samostojna svetovalka 
• Združenje kmetijskih podjetij
• Sekcija proizvajalcev krmil
• Sekcija za sadjarstvo
• Sekcija bioplinarn
• kmetijska politika
• kontakt za odnose z javnostmi
• info točka - PRP 2014-2020
• 1. steber SRIP HRANA

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

mag. Tina Buh
samostojna svetovalka 

• Odbor za mednarodno poslovanje
• Kompetenčni center za kadre - KOC 

HRANA
• kontaktna točka - energetska učinko-

vitost ŽPI
• statistični podatki in baze
• SRIP HRANA - kadri in 

internacionalizacija 

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

Katarina Jevšjak
svetovalka
• javna naročila
• info točka - Katalog živil za javno 

naročanje

01/5898 294, katarina.jevsjak@gzs.si

dr. Tatjana Zagorc
direktorica

01/5898 237 
tatjana.zagorc@gzs.si

Barbara Rupnik
samostojna svetovalka 
• Sekcija za mlekarstvo 
• programi promocije
• zelenjadarska veriga
• 2. steber SRIP HRANA

01/5898 292, barbara.rupnik@gzs.si

Tamara Srdarev
strokovna sodelavka

• projekti ZKŽP

01/5898 233, tamara.srdarev@gzs.si

Dea Zavadlav
administrativno strokovna  
sodelavka

• projekti ZKŽP

01/5898 234, dea.zavadlav@gzs.si

Tjaša Gorjanc
administrativno strokovna  
sodelavka

• projekti ZKŽP

01/5898 299, tjasa.gorjanc@gzs.si

dr. Petra Medved Djurašinović
samostojna svetovalka
• Odbor za kakovost in označevanje živil
• Odbor za spremljanje implementacije 

zavez odgovornosti
• Odbor za razvoj in marketing
• Sekcija proizvajalcev brezalkoholnih in 

alkoholnih pijač
• prehranska politika
• razvoj in inovacije
• projektna pisarna
• 5. steber SRIP HRANA

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

mag. Jana Ramuš
samostojna svetovalka
• Odbor za varnost živil
• Sekcija za mlinarstvo 
• Sekcija za pekarstvo
• javna naročila
• standardi zagotavljanja varnosti in 

kakovosti živil
• meroslovje
• 3. in 4. steber SRIP HRANA

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

Strokovna 
služba
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Živilska podjetja  78 % 
Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov  72 %

Predelava in konzerviranje sadja in zelenjave  94 %

Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob  92 %

Predelava mleka   78 %

Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov  84 %

Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin  64 %

Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov  80 %

Proizvodnja krmil in hrane za hišne živali 89 %

Proizvodnja pijač  96 % 

Kmetijska podjetja  68 %
Pridelovanje netrajnih rastlin 78 %

Gojenje trajnih nasadov 75 %

Razmnoževanje rastlin 2  %

Živinoreja 59 %

Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov 9 % 

*Izračun temelji na kazalniku dodane vrednosti podjetij za leto 2017
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GZS - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij                                                                                         

Odbor za varnost živil Odbor za zakonodajo 
in označevanje živil

Odbor za mednarodno 
poslovanje Odbor za kadre Odbor za javna 

naročila

Sektor rastlinske pridelave Sektor 
prireje živali

Sektor 
proizvajal. 

krmil

Sektor 
bioplinarn

Sektor  
žitne  

industrije

Sektor  
pijač

Sektor  
mesne 

industrije

Sektor 
proiz. olj in 

drugih preh. 
izdelkov

Sektor  
mlekarstva

Kmetijska podjetja Živilska podjetja

Združenje kmetijskih 
 podjetij

Sekcija 
proizvajalcev  

krmil

Sekcija 
bioplinarn

Sekcija za
mlinarstvo

Sekcija proizv. 
brezalkohol. 
in alkoholnih 

pijač

DS za zaveze 
odgovornosti

DS za zaveze 
odgovornosti

DS za zaveze 
odgovornosti

Sekcija za 
mlekarstvo

Sekcija za ze-
lenjadarstvo

Sekcija za 
sadjarstvo

Sekcija  
rejcev živali

Sekcija za 
pekarstvo

Upravni odbor ZKŽP                                                                                        

Odbor za razvoj in 
marketing

Pogajalska skupina za 
Panožno kolektivno 

pogodbo kmetijstva in 
živilstva

Strokovna služba ZKŽP                                                                                          

Organigram
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• AGRAGOLD D.O.O.

• AGROVIT D.O.O.

• ALEŠ KRISTANČIČ S.P.

• ALLTECH BIOTEHNOLOGIJA 
D.O.O. 

• ALPS WINE D.O.O.

• APIS-VITA D.O.O.

• A & V LEŠNIK D.O.O.

• BARONE D.O.O.

• BIMEDIA D.O.O.

• BIO-SAD D.O.O.

• BONOPAN D.O.O.

• BR89 D.O.O.

• BV & S D.O.O.

• CELJSKE MESNINE D.O.O.

• COCA-COLA  
HBC SLOVENIJA D.O.O.

• CONSORTIUM PAULINUM D.O.O.

• CONSULT COMMERCE D.O.O.

• COSTELLA D.O.O.

• DAMIJAN JANEZ BUČAR

• DANA D.O.O.

• DARSAD D.O.O.

• DIVES D.O.O. 

• DOBRODEJ D.O.O.

• DOMUS TUBERIS D.O.O.

• DON DON D.O.O.

• DOVEL D.O.O.

• DROGA KOLINSKA D.D.

• EKOLAT D.O.O.

• EKOTAL D.O.O.

• ERIKA BLATNIK MACUH S.P.

• ETA KAMNIK D.O.O.

• EVROSAD D.O.O. 

• FARME IHAN - KPM D.O.O.

• FRIŠKO D.O.O.

• FRUCTAL D.O.O.

• GEA D.D.

• GORIMPEX D.O.O.

• HAFESAN D.O.O.

• HLEBČEK D.O.O.

• HOČEVAR D.O.O.

• HPG BREŽICE D.O.O.

• INTERKORN D.O.O.

• JANEZ D.O.O. 

• JATA EMONA D.O.O.

• JERUZALEM ORMOŽ SAT D.O.O.

• JERUZALEM SAT- OLJARNA IN 
MEŠALNICA SREDIŠČE D.O.O.

• KARMEN ŠTAVDEKER S.P.

• KARTUZIJA PLETERJE D.O.O.

• KATJA BUŽINEL

• KELE & KELE D.O.O.

• KFI D.O.O.

• KG LENDAVA D.D.

• KGS KRAJNC D.O.O.

• KGZ Z.O.O. KAMNIK

• KGZ Z.O.O. ŠKOFJA LOKA

• KMEČKA ZADRUGA KRŠKO Z.O.O.

• KMETIJA PUSTOTNIK D.O.O. 

• KMETIJSTVO ČRNCI D.O.O.

• KODILA D.O.O.

• KONDITOR 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 VIPAVA Z.O.O.

• LEDAS D.O.O.

• LIDIJA ROTAR S.P.

• LJUBLJANSKE MLEKARNE D.O.O.

• LJUTOMERČAN D.O.O.

• LOTRIČ D.O.O.

• LUCI D.O.O.

• MARIO KURTOVIĆ 

• MARJAN PETOVAR S.P.

• MARTINČIČ D.O.O.

• MARTIN FICKO S.P.

• MARTIN METELKO S.P.

• MEDENKA D.O.O.

• MEDEX D.O.O.

• MEDIS INTAGO D.O.O.

• MEJA ŠENTJUR D.D.

• MERCATOR-EMBA D.D.

• MESARSTVO BLATNIK D.O.O.

• MESNINE DEŽELE KRANJSKE 
D.O.O.

• MESO KAMNIK D.D.

• MESOPROJEKT MILAN HARI S.P.

• MIROSAN D.O.O.

• MIROVITA D.O.O.

• MLEKARNA CELEIA D.O.O.

• MLEKARNA PLANIKA D.O.O. 

• MLIN KATIĆ D.O.O.

• MLIN KOROŠEC D.O.O.

• MLINOPEK D.D. 

• MLINOTEST D.D.

• MLINOTEST KRUH KOPER D.O.O. 

• MODRI VRAT D.O.O.

• MOLEUM NATAŠA MARC S.P.

• MOTOR D.O.O.

• NEKTAR NATURA D.O.O.

• NOVA TOVARNA SLADKORJA V 
IZGRADNJI D.O.O.

• OČA D.O.O.

• OKREPČEVALNICA ČAD D.O.O.

Čl
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• OLJARNA FRAM D.O.O.

• ORGANA D.O.O.

• ORGAN IC D.O.O.

• ORGANIKA + D.O.O.

• OSEM D.O.O.

• PANVITA AGROMERKUR D.O.O.

• PANVITA D.D.

• PANVITA EKOTEH D.O.O.

• PANVITA KMETIJSTVO D.O.O.

• PANVITA MAROF D.O.O.

• PANVITA MIR D.D.

• PANVITA PRAŠIČEREJA D.O.O.

• PANVITA SK MOTVARJEVCI D.O.O.

• PARADAJZ D.O.O.

• PEKARNA ADAMIČ D.O.O.

• PEKARNA BAŠKOVČ D.O.O.

• PEKARNA BURNIK D.O.O.

• PEKARNA PEČJAK D.O.O.

• PERUTNINA PTUJ D.D.

• PETROL D.D.

• PFEIFER & LANGEN D.O.O.

• PIVKA D.D.

• PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O.

• PLASTENKA D.O.O.

• POMURSKE MLEKARNE D.D.

• PP ENERGIJA D.O.O.

• PRESAD D.O.O.

• PROCONI D.O.O.

• PROFITRADE D.O.O.

• PUKLAVEC FAMILY WINES D.O.O.

• RADENSKA D.O.O.

• RADGONSKE GORICE D.D.

• RAMUTA JANKO S.P.

• RANGUS MLINARSTVO IN 
TRGOVINA, DOL. VRHPOLJE 
D.O.O.

• REMI D.O.O.

• REPROKOLINSKA D.O.O.

• RIBOGOJSTVO GORIČAR D.O.O.

• ROBERT PISKAČ S.P.

• ROJAN D.O.O.

• ROKMAR D.O.O.

• RO-VIT TRADE D.O.O.

• RUDNIDIS D.O.O.

• SADJARSTVO BLANCA D.O.O.

• SADJARSTVO SLOM D.O.O.

• SALINEN PROSOL D.O.O.

• SAPIDUM D.O.O.

• SKZ LJUTOMER KRIŽEVCI Z.O.O.

• SLAŠČIČARSTVO D.O.O.

• SLOVIN INTERNATIONAL D.O.O.

• SPOVANO D.O.O.

• STOJAN ŠČUREK S.P.

• STORK D.O.O.

• ŠTAJERC D.O.O.

• ŠTUPNIKOV MLIN,  
MARJAN MAVER S.P.

• TOPP D.O.O.

• TOSLA D.O.O.

• TRSNICA VRHPOLJE Z.O.O.

• VALENS INT. D.O.O.

• VALEOVITA D.O.O.

• VINAKOPER D.O.O.

• VINAKRAS Z.O.O.

• VINSKA DRUŽBA  
SLOVENIJE D.O.O.

• VINSKA KLET  
»GORIŠKA BRDA« Z.O.O.

• VIPAVSKI VRT D.O.O.

• VIPI D.O.O.

• VITAL MESTINJE D.O.O.

• VITIS D.O.O. 

• VODA 902 D.O.O.

• ZADRUGA DOBRINA Z.O.O.

• ZELENI HIT D.O.O.

• ZELENJAVA FORMINKA D.O.O.

• ŽIPO LENART D.O.O.

• ŽITO D.O.O.

Po dejavnosti

Kmetijska podjetja 22 % 
Živilska podjetja 55 % 
Druga podjetja 23 %

Po velikosti podjetja

Mikro podjetja 46 % 
Majhna podjetja 24 % 
Srednja podjetja 17 %
Velika podjetja 13 %

Profil članov
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Nagrade in priznanja: 
1 Odlični pekovski izdelki 

1 Ecotrophelia Slovenija   

1 Ecotrophelia Europe 

Informiranje članov: 
179 Pregled kmetijskih trgov in politik  

40 Obvestila o javnih naročilih  

32 Ogledalo tedna  

15 RASFF  

12 Bruseljnice  

12 Zakonodaja  

3 Mednarodne novice  

3 Zaveznik

Zastopanje in usklajevanje:  
130 sestanki na vladnem nivoju  

60 dopisi na vladnem nivoju  

48 obiski podjetij

5 delegacije v tujino

Naši člani:  
17 novih članov  

175 vseh članov

Strokovna izobraževanja:  
40 vabljena predavanja  

11 strokovni dogodki v okviru EU projektov

5 konference in seminarji  

3 usposabljanja

Predstavitve javnosti: 
50 izjave za javnost  

6 novinarske konference

1 sejem AGRA

Sestanki:
200 sestanki s člani 

39 sestanki sekcij 

34 sestanki delovnih skupin 

5 seje Upravnega odbora

2 sestanki odborov  
 

Le
to
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Naši  
dosežki

3,5 mio € 
zagotovljenih sredstev iz ukrepa 

Dobrobit živali 
Podjetja v sektorju prašičereje in govedoreje bodo z 
dodeljenimi sredstvi izboljšala pogoje reje, kar bo 

imelo vpliv na izboljšano produktivnost.

Sprejetje spremembe  
Zakona o kmetijstvu

Sprememba vzpostavlja novo obliko začasnega in 
občasnega dela v kmetijstvu ter zaostritev členov o 

poštenih odnosih v verigi preskrbe s hrano.

0,5 mio € 
zagotovljenih sredstev za promocijo 
kmetijskih in živilskih proizvodov 

Cilj aktivnosti je izboljšati ozaveščenost potrošnikov o  
prednostih kupovanja hrane slovenskega porekla. To bo 
dolgoročno pozitivno vplivalo na delovanje kmetijskih in 

živilskih podjetij. 

7 mio € 
zagotovljenih sredstev za pomoč 

sektorju kmetijstva zaradi pozebe  
V letu 2017 je sektor kmetijstva prizadela pozeba, zaradi katere  
je bil izpad pridelka do 90 %. Finančna pomoč za odpravo  

posledic je ključna za preživetje podjetij in njihov nadaljnji 
obstoj. 

Zaveza odgovornosti 
mlečnopredelovalnega sektorja

V letu 2015 so Zavezo odgovornosti podpisala podjetja iz 
sektorja brezalkoholnih pijač, v  letu 2017 pa so svojo  

Zavezo odgovornosti sprejela še podjetja iz 
mlečnopredelovalnega sektorja.

Podpis 
izjave o sodelovanju na področju 

inovativnosti, podjetništva in 
konkurenčnosti

Izjavo so podpisali GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih 
podjetij, Zadružna zveza Slovenije, Kmetijsko gozdarska 

zbornica Slovenije, Univerzitetni inkubator Primorske, 
Ljubljanski univerzitetni inkubator in Tovarna 

podjemov.
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Združenje kmetijskih podjetij
AKTIVNI ČLANI: 
Farme Ihan – KPM d.o.o., Jeruzalem Ormož – SAT d.o.o., Sku-
pina Panvita, Perutnina Ptuj d.d., ŽIPO Lenart d.o.o., KGZ 
Krajnc d.o.o., Paradajz d.o.o., Ljutomerčan d.o.o., Evrosad 
d.o.o., Kmetijstvo Črnci d.o.o., Radgonske Gorice d.d., Meja 
Šentjur d.d., HPG Brežice d.o.o.
VODSTVO: 
Predsednik: Branko Virag
Sekretarka: Nina Barbara Križnik
OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2017: 
Člani združenja so aktivna slovenska kmetijska podjetja.  
Osnovni cilj delovanja združenja je strokovno in interesno 
povezovanje kmetijskih podjetij, z namenom olajševanja in 
spodbujanja dejavnosti njenih članov ter izboljševanje in po-
večevanje njihove gospodarske dejavnosti. Večina aktivnosti 
delovanja združenja je bilo namenjenih usklajevanju prihod-
nje zemljiške politike ter Skupne kmetijske politike, ki je pred 
novim valom sprememb. Pomembne aktivnosti so bile tudi 

Delo sekcij in združenj

Branko Virag, predsednik: 
»Slovenska kmetijska podjetja so v primerjavi s povprečjem celot-
nega kmetijstva v Sloveniji konkurenčnejša v številnih kazalnikih, 
zato smo si v letu 2017 prizadevali predvsem za boljšo razpoznav-
nost kmetijskih podjetij v širši javnosti. Opozorili smo, da so slo-
venska kmetijska podjetja upravičena do zakupa državnih kme-
tijskih zemljišč, kajti le-ta proizvedejo dve tretjini tržnih viškov v 
Sloveniji. S tem veliko prispevajo k dvigu samooskrbe v Slovenski 
pridelavi kakovostne, varne in za potrošnike dovolj cenovno ugo-
dne hrane. Le konkurenčna kmetijska podjetja, ki imajo dovolj 
strokovno in intelektualno usposobljenega kadra ter so organi-
zacijsko in finančno stabilna, lahko veliko prispevajo za maksi-
malno proizvodnjo na slovenskih kmetijskih površinah.«

na področju kadrovske politike, kajti v prihodnje bo pot-
rebno več aktivnosti nameniti izboljšanju razvoja in uspo-
sobljenosti delovne sile. Prioritetna področja dela so bila 
tudi usklajevanje Zakona o kmetijstvu ter izvajanje ukre-
pov iz Programa razvoja podeželja. Predstavniki združe-
nja so aktivni člani Sveta za kmetijstvo, aktivno pa smo 
sodelovali tudi v usmerjevalni skupini Mreže za podeželje. 
Združenje je sledilo svojim ciljem ter širši javnosti predsta-
vilo uspešnost kmetijskih podjetij.
CILJI V LETU 2018: 
V letu 2018 bodo člani združenja še naprej aktivno sode-
lovali pri usklajevanju prihodnje zemljiške politike ter pri 
usklajevanju ukrepov Programa razvoja podeželja. Po-
membno področje dela bo tudi prizadevanje za izbolj-
šanje ugleda slovenskih kmetijskih podjetij v širši javno-
sti. Ker na mladih svet stoji, si bo Združenje prizadevalo 
k podpisu Zaveze o sodelovanju podjetij z mladimi kmeti. 
Usklajevanje Skupne kmetijske politike po letu 2020 pa bo 
osrednja tema razprav združenja.
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Sekcija za sadjarstvo 
AKTIVNI ČLANI: 
Evrosad d.o.o., Mirosan d.o.o, Meja Šentjur d.d., Sadjarstvo 
Blanca d.o.o., KZ Selnica ob Dravi z.o.o., KGZ Sava Lesce 
z.o.o., KGZS Sadjarski center Maribor, Štajerc d.o.o., Sadjar-
stvo Šilec, Kmetijski inštitut Slovenije, Biotehniška fakulteta 
UL – Oddelek za agronomijo, Fakulteta za kmetijstvo in biosi-
stemske vede UM, manjši sadjarji.

VODSTVO: 
Predsednik: Boštjan Kozole
Sekretarka: Nina Barbara Križnik

ČLANSTVO V SVETOVNEM ZDRUŽENJU: WAPA (World 
Apple and Pear Association)

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2017: 
Sekcijo sadjarstva tvorijo  podjetja, ki se ukvarjajo s pridelavo 
sadja, kot tudi manjši sadjarji in podporne inštitucije, ki delu-
jejo na področju sadjarstva. Sekcija je aktivno sodelovala pri 

Sekcija proizvajalcev krmil 
AKTIVNI ČLANI: 
Jata emona d.o.o., Perutnina Ptuj d.d., PP Agro d.o.o., Skupi-
na Panvita, Pivka perutninarstvo d.d., Dobrodej d.o.o., Jeru-
zalem Ormož – SAT d.o.o. 

VODSTVO: 
Predsednik: mag. Aleš Zavadlal
Sekretarka: Nina Barbara Križnik

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU: FEFAC (European 
Feed Manufacturers Federation)

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2017: 
V Sekcijo je vključenih sedem podjetij, ki so v letu 2017 pro-
izvedli 362.000 ton krmil. Večji del aktivnosti je bil vezan na 
usklajevanje novosti v evropski in nacionalni zakonodaji s 
področja krmil. Sekcija je za svoje člane organizirala stro-
kovno ekskurzijo v Bosno, vodstvo sekcije pa se je udeležilo 

Boštjan Kozole, predsednik:
»Leto 2017 je bilo za sadjarstvo še eno izzivov polno leto. 
Že drugo leto zapored nas je prizadela spomladanska 
pozeba, ki je še dodatno poslabšala konkurenčni polo-
žaj sadjarske panoge, zato je bila večina aktivnosti de-
lovanja sekcije povezana s pridobivanjem sredstev za 
izboljšanje konkurenčnih pogojev slovenskih sadjarjev. 
Izpostaviti je vredno tudi delo na specifikaciji Izbrana ka-
kovost za sadje, ki bo luč sveta ugledala v letu 2018 ter 
sooblikovanje nove ureditve sezonskega dela v kmetij-
stvu. Sekcija za sadjarstvo je dokazala, da je s skupnimi 
močmi kos vsakemu izzivu, bodisi vremenskemu bodisi 
političnemu, ki panogi prekriža pot, želim in upam pa, 
da bo tako ostalo še v prihodnje.«

mag. Aleš Zavadlal, predsednik:
»Za proizvajalce krmnih mešanic je bilo leto 2017 zah-
tevno, predvsem zaradi manjše količinske proizvodnje, 
ki se v Sloveniji iz leta v leto zmanjšuje. Zato se poskuša-
mo proizvajalci kar se da uspešno prilagajati trenutnim 
trendom v kmetijstvu, čeprav se poleg vsega ostalega 
na trgu soočamo tudi z močno tujo konkurenco, pred-
vsem iz Avstrije in Italije, v zadnjem letu pa tudi Hrvaške. 
V Sekciji ostajamo optimistični, čeprav se zavedamo, da 
bo uspešnost poslovanja v letu 2018 velik izziv. Vse sku-
paj nam daje nove priložnosti za kvalitetnejše delovanje 
sekcije.«

sooblikovanju nove ureditve sezonskega dela v kmetijstvu, ki 
je kot posebno poglavje urejeno v Zakonu o kmetijstvu. Več-
ji del aktivnosti sekcije je bilo zaznamovano s specifikacijo Iz-
brana kakovost za sadje in problematiko že druge zaporedne 
pozebe v mesecu aprilu. V sodelovanju s pristojnimi inštitu-
cijami smo reševali probleme nastale škode zaradi pozebe in 
iskali možnosti za preventivno zavarovanje pridelka pred mo-
rebitno ponovno okoljsko katastrofo. Sodelovanje sekcije pri 
Tradicionalnem slovenskem zajtrku in na Sadjarskem posvetu 
na sejmu AGRA pa je tako rekoč stalnica.

CILJI V LETU 2018: 
V letu 2018 bomo še naprej aktivno sodelovali pri izvajanju 
ukrepov Programa razvoja podeželja 2014-2020. V sodelova-
nju s pristojnimi inštitucijami bomo iskali možnosti za pre-
ventivno zavarovanje pridelka ter pričeli s 
promocijo Izbrane kakovosti za sadje. Sekcija 
bo, tako kot že nekaj let zapored, sodelova-
la pri Tradicionalnem slovenskem zajtrku in 
organizirala Sadjarski posvet na sejmu AGRA.

evropskega kongresa FEFAC, ki je potekal v Španiji. Zastopali 
smo stališča proizvajalcev krmil ter zbirali različna statistič-
na poročila na nacionalnem, evropskem in globalnem nivo-
ju. 

CILJI V LETU 2018: 
V letu 2018 bomo še aktivneje pristopili k sodelovanju s pri-
stojnimi inštitucijami pri reševanju problematike, vezane na 
proizvodnjo krmil. Pomembno področje dela bo še tesnejše 
sodelovanje z evropskim združenjem FEFAC. Tudi letos bo 
sekcija v sodelovanju z drugimi sekcijami organizirala Žit-
no konferenco, sodelovali bomo na sejmu AGRA, obeta pa se 
tudi strokovna ekskurzija z ogledom dobrih praks. Za člane 
sekcije bomo organizirali obnovitveno izobraževanje s pod-
ročja zakonodaje.  



18

Sekcija za mlinarstvo
AKTIVNI ČLANI: 
Žito d.o.o., Mlinotest d.d., Mlinopek d.d., Mlin Katić d.o.o., 
Mlin Korošec d.o.o., Štupnikov mlin – Marjan Maver s.p., Mli-
narstvo Rangus d.o.o.
VODSTVO: 
Predsednik: David Nabergoj (do 2017)
Sekretarka: mag. Jana Ramuš

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU: 
EFM (European Flour Millers) 
OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2017: 
V letu 2017 smo aktivno sodelovali  v žitni verigi, kjer smo se 
posvečali predvsem izboljšanju agrotehničnih ukrepov pri 
proizvodnji pšenice in pri selekciji primernih krušnih sort. 
Tudi v preteklem letu smo svoje mlevske izdelke predstavili 
na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA, ter se udeležili strokovne 
mlinarske ekskurzije v Argentino. V sklopu delovne skupine za 

javno naročanje smo oblikovali kategorijo moke in mlevskih 
izdelkov, na tehničnem področju pa smo obravnavali proble-
matiko v zvezi z glifosatom. 
CILJI V LETU 2018:  
V letu 2018 bomo pričeli z izdelavo specifikacije Izbrane kako-
vosti za mlevske izdelke ter izdelali metodologijo za ocenje-
vanje odličnosti mok. V sodelovanju s Kmetijskim inštitutom 
Slovenije bomo izvedli analizo vzorcev pšenice za določitev 
pekarskih parametrov. Za člane sekcije bomo organizirali mli-
narsko ekskurzijo v okviru EFM. Še naprej bomo aktivno so-
delovali v žitni verigi in pri organizaciji Žitne konference. V 
tekočem letu se bomo srečali tudi s predstavniki iz podjetja 
FCStone.  

Sekcija za pekarstvo
AKTIVNI ČLANI: 
Žito d.o.o., Mlinotest d.d., Mlinopek d.d., Mercator IP d.o.o., 
Hlebček d.o.o., Pekarna Pečjak d.o.o., Reprokolinska d.o.o., 
Rudnidis d.o.o., Pekarna Baškovč d.o.o., Delakorda d.o.o., 
Don Don d.o.o.
VODSTVO: 
Predsednik: Janez Bojc
Sekretarka: mag. Jana Ramuš

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU:  
AIBI (International Association of Plant Bakers)

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2017: 
V letu 2017 smo povečali aktivnosti promocije odličnih peko-
vskih izdelkov. Med odmevnejšimi je bila gotovo razstava v 
Slovenskem etnografskem muzeju in Festival odličnih peko-
vskih izdelkov v centru Ljubljane. V sklopu delovne skupine za 
javno naročanje smo oblikovali kategorijo kruha in pekovske-
ga peciva, v tehničnem delu pa smo izdelali specifikacijo za 
zaščito Slovenske potice. 

CILJI V LETU 2018: 
Tudi v tekočem letu bomo izvajali promocijske aktivnosti od-
ličnih pekovskih izdelkov in slovenske potice, kot je npr. festi-
val, sejem AGRA in pekarski simpozij. Izvedli bomo tudi izo-
braževanje ocenjevalne komisije za odlične pekovske izdelke, 
ter za pekarske tehnologe organizirali strokovno ekskurzijo v 
Nemčijo. V aprilu bomo v Bruslju predstavljali metodologijo 
ocenjevanja odličnih pekovskih izdelkov ter naše promocijske 
aktivnosti v zvezi s tem. Še naprej se bomo sestajali na teh-
ničnih sestankih, tokrat na tematiko akrilamida, alkaloidov in 
mikotoksinov, delali bomo na optimalnih analitičnih detekcij-
skih metodah, IK specifikaciji in drugih aktualnih tematikah. 

David Nabergoj, predsednik: 
»Sekcija za mlinarstvo je tudi v letu 2017 uspešno delo-
vala. Doseženi so bili opazni premiki v kakovosti sloven-
ske pšenice, v dobrobit vsem deležnikom žitne verige.  
Sekcija se je vključila v nadzor sort pšenic Kmetijskega 
inštituta, zainteresirani pa smo tudi za pridelavo drugih 
vrst žit, kot so pira, ajda, oves, kamut in proso, za na-
men ugodnega trženja in zadovoljstva potrošnikov. Mli-
narska sekcija je v letu 2017 aktivno sodelovala tudi pri 
pripravi kataloga živil za javno naročanje in pri opozar-
janju na pomembnost kolobarja v poljedelstvu.«

Janez Bojc, predsednik: 
»V Sloveniji je potrošnikom na voljo izjemna paleta peko-
vskih in krušnih izdelkov, ki se razlikujejo po edinstvenih 
kombinacijah okusov in oblik. Pri razvoju naša panoga 
uspešno sledi trendom povpraševanja in željam kupcev. 
Pri pripravi izdelkov se tako vračamo k uporabi starih žit 
in tehnologij, s prepletanjem novih znanj in tehnologije 
pa razvijamo inovativne, kakovostne, zdrave in cenovno 
dostopne izdelke, ki se lahko s ponosom postavljajo ob 
bok svetovno znanim proizvajalcem v panogi.«
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Sekcija za mlekarstvo
AKTIVNI ČLANI: 
Ljubljanske mlekarne d.o.o., Mlekarna Celeia d.o.o., Pomur-
ske mlekarne d.d., Mlekarna Planika d.o.o., Ekolat d.o.o., KGZ 
z.o.o. Škofja Loka, Mlekarna Krepko Kele&Kele d.o.o.
VODSTVO: 
Predsednik: Robert Serec
Sekretarka: Barbara Rupnik

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU: 
EDA (European Dairy Association)
OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2017: 
V okviru nacionalne promocije smo aktivno sodelovali pri 
komuniciranju z mediji, pripravi strokovnih vsebin za mleč-
ni sektor in načrtovanju promocijskih aktivnosti. Uskladili in 
podpisali smo zaveze odgovornosti mlečno predelovalne-
ga sektorja. Sodelovali smo pri pripravi šolske sheme za leto 
2017/2018, pri izvedbi Dneva slovenske hrane ter Tradicional-
nega slovenskega zajtrka. Preko projekta Agropol smo prou-

čevali možnosti alternativnih oblik trženja mlečnih izdelkov.
Zastopali smo stališča slovenske mlečno predelovalne indu-
strije ter zbirali različna statistična poročila s področja mle-
karstva na nacionalnem, evropskem in globalnem nivoju. 
CILJI V LETU 2018: 
V letu 2018 bomo še naprej izvajali aktivnosti implementaci-
je zaveze odgovornosti mlečnopredelovalnega sektorja. Velik 
del aktivnosti bo zaznamovalo sprejetje nacionalnega pro-
grama promocije mlečnega sektorja za obdobje 2019-2021 
in informiranje organizatorjev šolske prehrane o vsebinah s 
področja mleka in mlečnih izdelkov. Tudi v prihodnje bomo 
zastopali stališča slovenske mlekarske industrije na nacional-
nem in evropskem nivoju. 

Sekcija proizvajalcev brezalkoholnih 
in alkoholnih pijač 
AKTIVNI ČLANI: 
Coca-cola HBC Slovenija d.o.o., Dana d.o.o., Droga Kolinska 
d.d., Fructal d.o.o., Nektar natura d.o.o., Pivovarna Laško Uni-
on d.d., Radenska d.o.o., Costella d.o.o., Vipi d.o.o.,  Vital Me-
stinje d.o.o.
VODSTVO: 
Predsednik: Marko Hren
Sekretarka: dr. Petra Medved Djurašinović

ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU:  
UNESDA (Union of European Beverages Associations)
OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2017: 
Poudarek dela sekcije SEBAP v letu 2017 je bil na reševanju 
problematike koncesij za rabo vode v industriji pijač, v ta na-
men so bili izvedeni številni razgovori z vladnimi predstavni-
ki. Intenzivnost dela je izkazovala delovna skupina SEBAP za 
implementacijo zavez odgovornosti sektorja brezalkoholnih 

pijač, katere rezultat je bilo poročilo o napredku v 2016 in or-
ganizacija novinarske konference v mesecu decembru. O ak-
tivnostih na nacionalnem nivoju je bilo poročano tudi na le-
tnem srečanju evropskega združenja UNESDA maja v Dublinu 
na Irskem. Sekcija je v mesecu marcu v sodelovanju z GIZ Pi-
vovarstva organizirala tudi seminar na temo novosti zakona o 
trošarinah za male pivovarje, vinarje in žganjarje.
CILJI V LETU 2018: 
Cilji dela sekcije SEBAP v letu 2018 bodo usmerjeni v nadalje-
vanje reševanja problematike izračunavanja višine koncesije 
za rabo vode v industriji pijač. S tem v povezavi bodo številna 
prizadevanja namenjena konstruktivnemu dialogu z različni-
mi ministrstvi (MKGP, MOP, MGRT). V ospredju aktivnosti bo 
doseganje ciljev na področju zavez odgovornosti, v ta namen 
bo tudi v letu 2018 pripravljeno poročilo o napredku sektor-
ja brezalkoholnih pijač. Sekci-
ja se bo seveda hitro odzivala 
tudi na vse ostale prioritetne 
teme, ki vplivajo na delovanje 
sektorja.

Robert Serec, predsednik: 
»V Sekciji za mlekarstvo smo ponosni na podpis  
Zaveze odgovornosti, s čimer smo se mlekarne zavezale 
skupnemu cilju – zmanjšanju vsebnosti dodanega slad-
korja v izdelkih. V letu 2017 smo bili zelo aktivni tudi na 
področju nacionalne promocije mlečnega sektorja, v 
prihodnje pa si želimo konkretnih pozitivnih učinkov na 
pridelavo in predelavo mleka v Sloveniji.«

Marko Hren, predsednik: 
»Leto 2017 je minilo v znamenju številnih tem, ki zazna-
mujejo delovanje sektorja proizvodnje pijač. Medtem 
ko se člani sekcije še naprej argumentirano zavzema-
mo za utemeljen način opredelitve višine koncesije za 
rabo vode, se po drugi strani intenzivno izpostavljamo 
kot družbeno odgovoren sektor, predvsem preko imple-
mentacije projekta Zaveza odgovornosti.«
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Ocenjevanje odličnih pekovskih izdelkov
Na Gospodarski zbornici Slovenije je poteka-
lo 17. ocenjevanje odličnih pekovskih izdelkov 
(kruha, pekovskega peciva, finega peciva, sla-
ščic in testenin). Ocenjevanje je izvedla stro-
kovna komisija. 

Delegacija v Francijo
Na delovnem obisku pred-
stavnic ZKŽP smo se sesta-
li s partnerji za izvedbo ak-
tivnosti slovenskih podjetij 
na francoskem trgu (pariška 
zbornica, Marketinška agen-
cija Sopexa). Sledil je ogled 
sejma Sirha v Lionu, največje-
ga HORECA sejma v Franciji, 
ki bi lahko bil potencialno za-
nimiv za člane ZKŽP.

Podelitev zlatih priznanj  za odlične pekovske izdelke
Na Gospodarski zbornici Slovenije smo podelili zlata priznanja 
za odlične pekovske izdelke. Zlato priznanje je prejelo 20 pekar-
skih podjetij. Število podeljenih zlatih priznanj v kategoriji kruha, 
pekovskega in finega pekovskega peciva, piškotov, testenin in 
svežih slaščic je bilo rekordno, podelili smo jih 124, kar je največ 
do sedaj. Priznanja je podelil minister za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano mag. Dejan Židan skupaj z direktorico Zbornice kme-
tijskih in živilskih podjetij dr. Tatjano Zagorc. 

10. - 12. 1. 7. 2. 

19. - 22. 1. 
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Seminar: Novosti zakona o trošarinah
GZS-ZKŽP je v sodelovanju z Združenjem slovenskih pivovarn 
organizirala seminar na temo novosti Zakona o trošarinah za 
male pivovarje, vinarje in žganjarje. Prisotnim je Melita Grilc, 
višja finančna svetovalka in inšpektorica specialistka s Fi-
nančne uprave RS, predstavila nov Zakon o trošarinah (ZTro-
1), ki med drugim odpravlja administrativne ovire, uvaja nove 
postopke in načine obračunavanja trošarine na področju ma-
lih proizvajalcev vina, piva in žganja. 

Podpis dogovora z MKGP o 
internacionalizaciji 
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano mag. Dejan Židan in generalni di-
rektor GZS, mag. Samo Hribar Milič sta 
podpisala Dogovor o sodelovanju med 
MKGP in GZS na področju spodbujanja 
in podpore internacionalizaciji. S podpi-
som dogovora želita MKGP in GZS sode-
lovanje še okrepiti in dodatno spodbuja-
ti internacionalizacijo podjetij s področja 
kmetijstva, gozdarstva, živilske industri-
je in povezanih dejavnosti. Na dogodku 
so predstavniki treh uspešnih izvozno 
usmerjenih podjetij (Duol d.o.o., LIP Bo-
hinj d.o.o., Ljubljanske mlekarne d.d.) na 
podlagi lastnih izkušenj predstavili po-
men mednarodnega sodelovanja in na-
stopanja na globalnem trgu za uspešnost 
njihovih podjetij. 

Delegacija podjetij Warsaw FOODEXPO 
Na sejmu Warshaw Food Expo, največjem živilskem sejmu na 
Poljskem, se je na nacionalni stojnici predstavilo 5 slovenskih 
podjetij agroživilske panoge (Mlinotest d.d., Vinska klet »Gori-
ška Brda« z.o.o., Apis Vita d.o.o., Vinakras z.o.o. in Radgonske 
gorice d.d.). V času sejma je potekalo srečanje kmetijskih mi-
nistrov višegrajske skupine.

7. 3.  31. 5. -  
2. 6.  

5. 4.   
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17. Vrh kmetijskih in živilskih podjetij
Rdeča nit 17. Vrha kmetijskih in živilskih podjetij, ki je potekal na Bledu, je bila »KAKO BITI IN 
OSTATI V DOBRI KONCIDIJI«. Prispevki odličnih domačih in tujih predavateljev so pripomogli, da 
bomo tudi v prihodnje ostali pripravljeni in odzivni na aktualno dogajanje v slovenskem gospo-
darskem prostoru in na globalnem trgu hrane. Josef Schmidhuber (FAO) nam je predstavil krat-
koročna nihanja in dolgoročne trende v svetovnem in evropskem kmetijstvu. Miguel Llado nam 
je serviral zelo plastičen prikaz, kako postati in ostati v dobri vodstveni kondiciji. Že tradicional-
no nam je prof. dr. Aleš Kuhar predstavil poslovanje živilskih podjetij v letu 2016. Sledila je okro-
gla miza, kjer so udeleženci razpravljali o aktualnih tematikah sektorja. Po poudarkih in zaključ-
kih Vrha, ki nam jih je predstavila predsednica ZKŽP Anka Miklavič Lipušček je sledilo srečanje 
institucij in podjetij, ki so partnerji razvojno inovacijskega partnerstva SRIP HRANA. Po srečanju 
je sledil še slavnostni podpis izjave o sodelovanju na področju spodbujanja inovativnosti, pod-
jetništva in konkurenčnosti agroživilskega sektorja. 17. Vrh smo zaključili s predstavitvijo dobrih 
praks v kmetijskih in živilskih podjetij ter s predstavitvijo projektov KOC HRANA in SRIP HRANA.

6. 6. 
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Novinarska konferenca:  
Odlični pekovski izdelki 
V Slovenskem etnografskem muzeju je pote-
kala slavnostna otvoritev razstave z naslo-
vom Podobe kruha med preteklo in sodob-
no ustvarjalnostjo. Razstavljeni so bili odlični 
pekovski izdelki, ki so v letu 2017 prejeli zla-
to priznanje za odlično kakovost. Vzporedno s 
tem je potekala razstava fotografij s prikazom 
dolge tradicije peke kruha na Slovenskem. 
Razstava fotografij se je osredotočala na pe-
strost pekovskih izdelkov, tako po njihovi ob-
liki kot po sestavi. Ta tradicionalna pestrost 
pekovskih izdelkov ostaja prisotna tudi v da-
našnjem času, kar so z razstavo pekovskih iz-
delkov potrdila tudi slovenska podjetja.

Festival  
odličnih pekovskih izdelkov 
V okviru Festivala odličnih pekovskih 
izdelkov, ki je potekal na Stritarje-
vi ulici v Ljubljani, so se predstavila 
slovenska pekarska podjetja, ki so v 
letu 2017 prejela priznanje za odlič-
nost njihovih izdelkov. Svoje proi-
zvode so na pokušino ponudili mi-
moidočim meščanom in turistom. 
Dogodek je spremljal  pester kultur-
ni program z mažoretkami, godbo 
na pihala, folklornimi skupinami in 
glasbo ansambla Pogum.  

9. 6. 

10. 6. 
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55. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA 
Na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA 2017 se je na več kot 370 m2  velikem 
sejemskem prostoru Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij predstavi-
lo 34 slovenskih podjetij ter zadrug. Številni obiskovalci sejma so imeli 
priložnost pokušine raznovrstnih živilskih izdelkov, organizirali pa smo 
tudi številne strokovne in poslovne dogodke, med drugim Srečanje ude-
ležencev Poslovne konference držav 16 +1, Posvet o javnem naročanju, 
novinarsko konferenco »PO PRIMORSKO«, Sadjarski posvet in Srečanje 
predstavnikov žitne verige. V času sejma so naš razstavni prostor obiskali 
številni predstavniki Republike Slovenije, med njimi predsednik Vlade dr. 
Miro Cerar, predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez, minister za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan in minister za gospodar-
ski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek. Obiskali so nas tudi general-
ni direktor GZS mag. Samo Hribar Milič, številni predstavniki kmetijstva 
in živilske industrije, vladnih in nevladnih organizacij ter izobraževalnih 
institucij. Na dan otvoritve sejma pa je bil naš posebni gost kitajski minis-
ter za kmetijstvo Han Changfu. S pomočjo naših članov smo širši javnosti 
uspešno predstavili slovensko agroživilsko industrijo in njene blagovne 
znamke ter organizirali odmevna poslovna in strokovna srečanja.

Seminar: Okoljevarstveni postopki  
v teoriji in praksi 
Na Gospodarski zbornici Slovenije je po-
tekal seminar z naslovom Okoljevarstveni 
postopki v teoriji in praksi, ki je bil name-
njen vsem, ki kandidirajo na investicij-
ske javne razpise PRP 2014-2020 (ukrep 
4.1-Podpora za naložbe v kmetijska go-
spodarstva in ukrep 4.2-Podpora za na-
ložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodov). Na interaktivnem 
seminarju so bili podrobneje predstavljeni 
postopki presoj vplivov na okolje.

Predstavitev javnega razpisa 4.2 
(PRP 2014-2020) 
V sodelovanju z MKGP smo predstavi-
li 3. javni razpis iz PRP 2014-2020, in 
sicer za podukrep 4.2 Podpora za na-
ložbe v predelavo, trženje oziroma 
razvoj kmetijskih proizvodov za leto 
2017 za kmetije, samostojne podjetni-
ke posameznike ter mikro, mala in sre-
dnja podjetja. Na predstavitvi so bili 
podrobneje predstavljeni razpisni po-
goji.

29. 6.  
26. -  

31. 8. 

17. 8.  
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Srečanje predstavnikov žitne verige
Na kmetijsko živilskem sejmu AGRA v 
Gornji Radgoni so se tako kot vsako 
leto srečali partnerji žitne verige skupaj 
z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano mag. Dejanom Židanom. 
Ministru so predstavili potek žetve in 
odkupa ter ga na podlagi odkupnih 
kakovostnih parametrov seznanili s 
kakovostjo odkupljene pšenice, ki je 
bila v letošnjem letu na zadovoljivem 
nivoju, zahvaljujoč ustreznim agroteh-
ničnim ukrepom, ustreznim sortam in 
primernim vremenskim pogojem. Iz-
postavili so tudi namero po izdelavi 
specifikacije za shemo Izbrana kako-
vost na področju pšenice in ostalih žit.   

Novinarska konferenca:  
»PO PRIMORSKO« 
V okviru sejma AGRA smo organi-
zirali novinarsko konferenco, kjer 
so direktorji primorskih podje-
tij najavili dogodek PO PRIMOR-
SKO. Predstavitev z degustaci-
jami dobrot primorskih živilskih 
podjetij in zadrug v Ljubljani po-
staja tradicionalna prireditev. S 
sodelovanjem želijo primorska 
podjetja prikazati pestrost in bo-
gastvo dežele Primorske, ki se 
odraža tudi v lokalnih živilskih 
proizvodih.

27. 8. 

28. 8.  
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Sadjarski posvet v okviru sejma AGRA
V okviru sejma AGRA je potekal Sadjar-
ski posvet v organizaciji Zbornice kme-
tijskih in živilskih podjetij, kjer smo z 
ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano mag. Dejanom Židanom in 
državno sekretarko mag. Tanjo Strniša 
razpravljali o aktualnih temah v sadjar-
skem sektorju. Predsednik Sekcije za 
sadjarstvo Boštjan Kozole, je predstavil 
napoved pridelka jabolk in hrušk v letu 
2017, predstavljena pa je bila tudi bro-
šura »Tehnološka navodila za zaščito 
sadovnjakov pred pozebo«.

Posvet o javnem naročanju
Na sejmu AGRA je potekal 2. Pos-
vet o javnem naročanju, ki je bil 
namenjen prvi predstavitvi apli-
kacije »Katalog živil za javno na-
ročanje«. Posveta se je udeležilo 
110 oseb iz različnih javnih za-
vodov t.j. iz vrtcev, osnovnih šol, 
socialno-varstvenih zavodov in 
bolnišnic. Zaključek dogodka je 
potekal na razstavnem prostoru 
Zbornice kmetijskih in živilskih 
podjetij.

29. 8.  

31. 8.    
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Nacionalno tekmovanje Ecotrophelia Slovenija 2017 
Na tekmovanju Ecotrophelia Slovenija 2017 se je pomerilo 7 
ekip študentov, zmagala pa je skupina, ki je razvila izdelek ON 
MY WHEY - sirotkin napitek z dodanim prosom, narejen iz lokal-
no pridelanih in certificiranih ekoloških sestavin, ki je na voljo v 
treh različnih okusih – borovnica, malina in gozdni sadeži. Dru-
go mesto je zasedel izdelek z imenom β-GUT - prigrizek z viso-
ko vsebnostjo prehranskih vlaknin, ki ne vsebuje maščob in soli; 
tretje mesto pa je zasedel izdelek z imenom RAVILICIOUS – ravi-
oli v dveh različnih okusih (paradižnik-malina in gobe-pehtran), 
z dodatkom oljčnih tropin in vitamina B12. Ecotrophelia Slove-
nija je tudi tokrat potrdila svoj pravi namen – biti in ostati va-
lilnica idej in mladega nadobudnega kadra. Zaznamovalo jo je 
rekordno število sodelujočih interdisciplinarnih ekip študentov 
treh slovenskih univerz, izvirnost pri oblikovanju imen blagovnih 
znamk, razvoj izdelkov v skladu z glavnimi trendi povpraševanja 
potrošnikov po hrani (zdravje, ekologija, poreklo, priročnost) ter 
timsko delo.

Svečana razglasitev zmagovalcev Ecotrophelia Slovenija 2017
Svečani razglasitvi je prisostvoval minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, ki je skupaj z 
direktorico GZS-ZKŽP in predsednico nacionalne ocenjevalne komisije dr. Tatjano Zagorc podelil nagrado ekipi štu-
dentov, ki je razvila izdelek »On My Whey« za osvojeno prvo mesto na tekmovanju Ecotrophelia Slovenija 2017. Izde-
lek so pod mentorstvom prof. dr. Aleša Kuharja z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani razvili Sabina Vrecl, Neža 
Miklavič, Gregor Sok, Nina Ogorevc in Lea Prelovšek. Poseben gost na podelitvi nagrade je bil selektor slovenske ro-
kometne reprezentance Veselin Vujović, ki je študente nagovoril s spodbudnim govorom. Celoten dogodek so pove-
zovali improligaši, ki so s svojim humorjem priskrbeli za nepozaben dogodek.

7. 9.  

12. 9.
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Seminar: Priložnosti za živilce na japonskem trgu  
Na Gospodarski zbornici Slovenije smo v sodelovanju z Ve-
leposlaništvom Japonske v Sloveniji gostili predstavnike ja-
ponskega združenja JMA (Japan Management Association). 
Na seminarju so bile predstavljene možnosti in trendi, ki jih 
japonski trg ponuja tujim dobaviteljem izdelkov na področju 
prehrane in pijač. Izpostavljene so bile tudi prednosti  promo-
cije in nastopa na specializiranem sejmu FOODEX 2018.

Delegacija mlinarskih podjetij v 
Argentino
Na letošnji strokovni ekskurziji v 
Argentino, kateri se je pridružila 
petčlanska slovenska delegaci-
ja, smo si ogledali največje pri-
delovalce žit in njihovo organi-
ziranost, mline podjetij AFA SCL 
in Molino Canuelas ter pekar-
no multinacionalke Bimbo. Po-
leg tega smo obiskali nacionalni 
kmetijski inštitut INTA in združe-
nje ARGENTINO, ki deluje kot ve-
riga vrednosti. 

Slovenski podeželski parlament 
ZKŽP je bila soorganizatorka Slovenskega podeželskega parlamenta, ki je potekal 
na Centru biotehnike in turizma Grm Novo mesto na Sevnem. Okoli 200 predstav-
nikov slovenskega podeželja, vključno z vidnimi predstavniki strokovne in politič-
ne javnosti, so ob prisotnosti udeležencev iz drugih evropskih držav razpravljali o 
aktualnih izzivih slovenskega podeželja. Prisluhnili smo uglednim gostom in razp-
ravljali na desetih tematskih delavnicah, obiskali in izmenjali izkušnje ob primerih 
dobre prakse in iskali rešitve na javnih soočenjih. Dve delavnici (Verige vrednosti 
in Prehranska varnost) sta izvedli predstavnici strokovne službe GZS-ZKŽP.

20. 9. 22. 9. 

21. 9. 
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Po primorsko 
V Ljubljani so se 29. septembra na Stritarjevi ulici med 
Tromostovjem in Mestnim trgom že tretje leto zapored na 
skupni prireditvi Po primorsko predstavila primorska ži-
vilska podjetja. Prireditev je otvorila pihalna godba Mare-
zige, obiskovalcem pa je uvodni pozdrav namenila pred-
sednica ZKŽP Anka Miklavič Lipušček. Na dogodku so se 
predstavili Mlekarna Planika d.o.o., KZ Tolmin z.o.o., KGZ 
Idrija z.o.o., KZ Agraria Koper z.o.o., Mlinotest d.d., Pivka 
d.d. in Delamaris d.o.o., Vinska klet »Goriška Brda« z.o.o., 
Vinakoper d.o.o. in Vinakras z.o.o. Vsa podjetja so na stoj-
nicah predstavljala svoje pridelke in izdelke, ki so bili za 
mnoge obiskovalce Stritarjeve ulice brezplačni. Na dogod-
ku so obiskovalce s svojo prisotnostjo počastili tudi minis-
ter za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, 
generalni direktor GZS mag. Samo Hribar Milič in ljubljan-
ski župan Zoran Janković. Ker nam je bilo vreme letos nak-
lonjeno, se je prireditve udeležilo veliko število obiskoval-
cev, ki so bili s popestritvijo petkovega dogajanja v mestu 
več kot zadovoljni.

Strokovna ekskurzija Sekcije 
proizvajalcev krmil
V okviru strokovne ekskurzije v 
Bosno smo si ogledali bosansko 
kmetijstvo in mešalnice krmil. Ek-
skurzije so se udeležili predstavni-
ki vseh podjetij, ki so člani Sekci-
je proizvajalcev krmil. Ekskurzija 
pa je pomembna priložnost tudi 
za spoznavanje, mreženje in tka-
nje novih poslovnih vezi med člani 
sekcije.

29. 9. 

5. - 7. 10. 
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Novinarska konferenca:  
Poslovanje kmetijskih podjetij 
Na novinarski konferenci, ki je 
potekala na GZS smo predstavi-
li uspešnost poslovanja kmetij-
skih podjetij. Kmetijska podjetja 
so namreč v primerjavi s povpre-
čjem celotnega kmetijstva uspe-
šnejša po številnih ekonomskih 
kazalnikih, zato je pomembno, 
da njihove prednosti spozna 
tudi širša slovenska javnost. 

Delegacija podjetij na Poljsko ob 
bilateralnem obisku kmetijskih 
ministrov 
11 živilskih podjetij se je udeležilo 
dvodnevne gospodarske delega-
cije ob bilateralnem obisku mini-
stra za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano mag. Dejana Židana na 
Poljskem. Predstavniki podjetij so 
si ogledali primere dobrih praks 
živilskih podjetij, imeli pa so tudi 
odlično priložnost za mreženje s 
poljskimi poslovneži. Na poslovni 
konferenci so opravili več razgo-
vorov z agenti in predstavniki trgo-
vinskih verig. 

11. 10. 

23. - 24. 
10. 
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Usposabljanje za namen predelave in trženja 
kmetijskih proizvodov iz PRP 2014-2020, za 
leto 2017
V novembru je strokovna služba ZKŽP na treh 
lokacijah (v Ljubljani, Novi Gorici in Mariboru) 
izvedla Usposabljanje za namen predelave in 
trženja kmetijskih proizvodov iz Programa ra-
zvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020, 
za leto 2017. Usposabljanje je bilo namenjeno fi-
zičnim in pravnim osebam, ki se ukvarjajo s pre-
delavo in trženjem kmetijskih proizvodov. Na 
usposabljanjih smo se osredotočili na dve glav-
ni temi: varnost in kakovost živil in razvoj novih 
proizvodov. Vsebine so bile predstavljene s teh-
nološkega, ekonomskega in okoljskega vidika.

Slavnostni podpis Zaveze odgovorno-
sti mlečnopredelovalnega sektorja
Na slavnostnem podpisu se je sedem 
podjetij zavezalo k izboljšanju sesta-
ve nekaterih kategorij mlečnih izdel-
kov, predvsem tistih, ki vsebujejo do-
dani sladkor. Slavnostni dogodek se je 
zgodil v prisotnosti 3 državnih sekretar-
jev – mag. Tanje Strniša (MKGP), dr. Ane 
Medved (MZ) in g. Tomaža Boha (MIZŠ).  
S podpisom želijo podjetja opozoriti na 
svojo proaktivnost in pripravljenost na 
konstruktiven dialog z ostalimi deležniki 
za doseganje ciljev nacionalne prehran-
ske politike.

v  
novembru 

16. 11. 
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Žitna konferenca 2017 
Žitna konferenca predstavlja zaključno srečanje par-
tnerjev Žitne verige, ki se je leta 2010 formirala na pobu-
do ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. 
Dejana Židana. Namen žitne verige je sodelovanje vseh 
partnerjev s področja pridelave in predelave pšenice ter 
vseh vpletenih inštitucij. Na tokratni žitni konferenci, so 
se udeleženci seznanili s stanjem na trgu z žiti, v kme-
tijskih podjetjih, sektorju krmil ter sektorju mlinarstva 
in pekarstva. Sledila je moderirana razprava na temo 
»Kako poglobiti ekonomske odnose v žitni verigi«, ki jo 
je vodil prof. dr. Emil Erjavec. Udeleženci delavnice so 
razpravljali o izzivih in možnostih za izboljšave v vseh 
členih žitne verige. V popoldanskem delu sta sledili pre-
davanji dveh tujih predavateljev, Thomasa Deevya iz 
podjetja FCStone in Maxa Schulmana iz COPA COGECE. 
Predstavila sta evropske žitne trge in cenovna upravlja-
nja pri nabavi žit in oljnic. Tudi tokrat je Žitna konferen-
ca predstavljala pomemben dogodek mreženja vseh 
členov Žitne verige.

Ecotrophelia Europe 2017, London 
Slovenska ekipa študentov »On My Whey« je na evropskem tekmovanju 
Ecotrophelia Europe 2017, v močni konkurenci 16 držav, osvojila tretje mesto. 
Tekmovanje je potekalo v okviru sejma Food Matters Live v Londonu. Študentje 
so se pri razvoju izdelka osredotočili na uporabo ekoloških sestavin, priročnost 
embalaže in enostavno uporabo. Poseben poudarek pa so namenili tudi komuni-
kacijski strategiji, ki je bila tudi letošnja novost na evropskem tekmovanju. Letos 
so sodelovale ekipe iz Belgije, Danske, Francije, Grčije, Hrvaške, Islandije, Italije, 
Madžarske, Nemčije, Nizozemske, Portugalske, Romunije, Slovenije, Srbije, Špa-
nije in gostujoče države Velike Britanije. Zlato priznanje je prejela grška ekipa z 
izdelkom »Avoyog«, srebrno priznanje je pripadlo ekipi Velike Britanije z izdelkom  
»Yasaï Cauliflower Rice Sushi«.
Vodja slovenske ekipe Sabina Vrecl je po zmagi dejala: »Osvojeno prvo mesto na 
nacionalnem tekmovanju Ecotrophelia Slovenija in tretje mesto na evropskem tek-
movanju Ecotrophelia Europe dokazuje in potrjuje naše trdo delo ter vztrajnost in 
odrekanja. Udeležba na tekmovanju nam je omogočila enkratno izkušnjo spozna-
vanja z realnim okoljem celotnega spektra razvoja izdelka ter nam prinesla ogrom-
no izkušenj, osvojena nagrada pa nam odpira nove možnosti in nov zagon za pro-
mocijo in realizacijo samega izdelka na prodajnih policah.« 

23. 11.

27. 11.  
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Obisk konference »8th Internatio-
nal Forum on Food and Nutrition«
Za člane GZS-ZKŽP smo organizira-
li obisk konference s področja hrane 
in prehrane z naslovom »8th Interna-
tional Forum on Food and Nutrition« 
v organizaciji raziskovalnega centra 
Barilla. Konferenca, ki je potekala v 
Milanu, predstavlja izjemen strokov-
ni dogodek na visokem nivoju, ki po-
kriva področja, povezana z vsemi fa-
zami pridelave in predelave hrane, 
prehrane, etike, okolja in človeka. Na 
konferenci je potekalo mreženje par-
tnerjev SRIP HRANA iz različnih pod-
ročij.

Veliki jesenski živilski seminar 
SRIP HRANA 
Na Velikem jesenskem seminar-
ju, ki se ga je udeležilo preko 140 
udeležencev iz gospodarstva, raz-
ličnih ministrstev, raziskovalno-ra-
zvojnih institucij, izobraževalnih 
ustanov in partnerjev SRIP HRA-
NA, so potekala predavanja, ki so 
bila vsebinsko vezana na dve foku-
sni področji akcijskega načrta SRIP 
HRANA: varnost, kakovost in higie-
na živil ter hrana, prehrana in po-
trošnik.

4. - 5. 12.

11. 12.  
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Novinarska konferenca:  
Katalog živil za javno naročanje 
Na novinarski konferenci smo predstavi-
li enostavno in učinkovito spletno orodje 
za javno naročanje živil z nazivom »Ka-
talog živil za javno naročanje«, ki smo ga 
izdelali na Zbornici kmetijskih in živilskih 
podjetij. V mesecu novembru je bila koda 
za dostop do aplikacije dodeljena vsem 
javnim zavodom v Sloveniji (osnovnim 
šolam, vrtcem, bolnišnicam, socialno-
-varstvenim zavodom in ostalim). Aplika-
cija omogoča izbor živil, oblikovanje sklo-
pov in pripravo izločenih sklopov ter nudi 
analizo trga z vsemi ponudniki in njihovi-
mi proizvodi. 

Novinarska konferenca:  
Predstavitev poročila sektorja brezalkohol-
nih pijač v letu 2016 in programa PREŽIVI
GZS–Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij 
je na novinarski konferenci predstavila poroči-
lo o napredku sektorja brezalkoholnih pijač v 
letu 2016 na petih področjih zavez odgovorno-
sti. Poročilo o napredku za leto 2016 dokazuje 
uspešnost samoregulacije pijačarskih podjetij, 
saj ta širijo ponudbo nizkoenergijskih pijač, pi-
jač z manj sladkorja ter potrošniku zagotavlja-
jo dodatne informacije o energijski vrednosti 
na označbah svojih izdelkov. Izpostavljen je bil 
program PREŽIVI, ki predstavlja nadgradnjo 
projekta Zaveza odgovornosti. Le-ta s posame-
znih sektorjev prerašča na celotno živilskopre-
delovalno industrijo.

13. 12.  

20. 12.  
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Ocenjevanje odličnih pekovskih izdelkov 
V okviru 17. tradicionalnega ocenjevanja pekovskih izdelkov je bilo ocenjenih 136 izdelkov 
20 različnih pekarskih podjetij. Odlično kakovost je izkazalo kar 124 izdelkov. Zlata pri-
znanja je prejelo 57 kruhov, 21 izdelkov pekovskega peciva, 19 izdelkov finega pekovske-
ga peciva, 13 vrst piškotov, 8 vrst testenin in 6 svežih slaščic. Visoka številka prijavljenih 
vzorcev se odraža v veliki prepoznavnosti dogodka in podeljenega zlatega odličja, tako s 
strani trgovcev kot tudi potrošnikov. Vsa slovenska pekarska podjetja sledijo tradiciji, kot 
tudi globalnim prehranskim in tehnološkim trendom, ki kažejo na razvoj polpečenih zamr-
znjenih izdelkov oziroma izdelkov iz dopeke, ki se dokončno spečejo v trgovinah. Evropski 
trendi v pekarstvu se pomikajo v smer široke ponudbe posebnih vrst kruha, manjših oblik 
in gramatur, različnih inovativnih prigrizkov in izdelkov za na pot ter seveda tudi nišnih 
izdelkov, kot so izdelki iz ekološke pridelave in predelave, izdelki brez glutena ter nenaza-
dnje izdelki z manj maščob, sladkorja in/ali soli. 

Izpostavljene aktivnosti
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Katalog živil za javno naročanje
Na Zbornici kmetijskih in živilskih podjetjih smo izdelali Ka-
talog živil za javno naročanje, ki je enostavno in učinkovito 
spletno orodje. Vsem javnim zavodom (osnovnim šolam, 
vrtcem, bolnišnicam, socialno-varstvenim zavodom itd.) 
smo dodelili kodo za dostop do te spletne aplikacije. Aplika-
cija omogoča izbor pravilno poimenovanih živil, oblikovanje 
sklopov in pripravo izločenih sklopov v višini 20 % vrednos-
ti celotnega razpisa v posamezni regiji. Naročniki bodo imeli 
tudi pregled nad ponudbo izdelkov, ki jih proizvajajo kme-
tijska in živilska podjetja, kmetje in zadruge v posameznih 
regijah. Načrtovana je povezava z nekaterimi obstoječimi 
aplikacijami, ki jih že uporabljajo javni zavodi za materialno 
knjigovodstvo in strokovno vodenje prehrane. Aplikacija je 
skladna z veljavno javno-naročniško zakonodajo in omogo-
ča prilagajanje trenutnemu stanju na trgu in spremembam 
predpisov. V sklopu aplikacije je vsem uporabnikom na voljo 
info točka za pomoč pri uporabi kataloga in izvedbi javnih 
naročil.
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Zaveza odgovornosti
Projekt je zaživel leta 2015 kot odziv GZS-ZKŽP in njenih članov na številne poskuse uvedbe 
davka na sladke pijače. Da fiskalni ukrepi niso primerno orodje za spreminjanje prehranje-
valnih navad potrošnikov, skušamo strokovno argumentirati tudi danes. Z oblikovanjem in 
izvajanjem samoregulative v praksi želimo na veliko bolj transparenten in konstruktiven na-
čin prispevati k doseganju ciljev prehranske politike. Ker je bil v preteklosti v medijih najbolj 
izpostavljen sektor brezalkoholnih pijač, so se člani sekcije SEBAP odločili, da bodo po zgledu 
evropskega združenja UNESDA in nekaterih drugih držav članic tudi sami proučili dejansko 
stanje na ključnih področjih, ki izhajajo iz prehranske politike (oglaševanje, trženje, označeva-
nje, izboljšanje sestave izdelkov, razvoj novih izdelkov) ter oblikovali svoje zaveze odgovorno-
sti. Medtem ko omenjeni sektor aktivno in uspešno implementira svoje zaveze v praksi že od 
leta 2015, se je projektu novembra 2017 pridružil tudi mlečnopredelovalni sektor. Svoje zave-
ze je osredotočil na zniževanje vsebnosti dodanega sladkorja v izbranih kategorijah mlečnih 
proizvodov in na promocijo ponudbe izdelkov z manj dodanega sladkorja.
www.zaveza-odgovornosti.si
www.facebook.com/ZavezaOdgovornosti
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Program PREŽIVI
Leto 2017 je zaznamoval tudi program PREŽIVI, v okviru katerega bo Zaveza od-
govornosti s posameznih sektorjev prerasla na celotno živilskopredelovalno in-
dustrijo. Program PREŽIVI (Spodbujanje preoblikovanja in razvoja novih živilskih 
izdelkov izboljšane sestave pri nosilcih živilske dejavnosti s sedežem v Sloveniji) 
je triletni program, sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje RS. Program je del 
prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano. Vodilni 
partner je GZS-ZKŽP, programski partner pa je Nacionalni inštitut za javno zdravje, 
kar daje posebno težo programu in hkrati kaže na pomembno obliko sodelovanja 
med obema inštitucijama. Glavni namen programa je spodbujanje slovenskih ži-
vilskih podjetij k izboljšanju sestave živilskih izdelkov ter k razvoju novih izdelkov. 
Glavni cilji programa so zmanjšati vsebnost sladkorja, soli in maščob v živilih, ki 
so na voljo na slovenskem trgu in so del ponudbe za slovenskega potrošnika. Po 
drugi strani bo poudarek tudi na cilju povečati vsebnost prehranske vlaknine, vi-
taminov in/ali mineralov, zmanjšanju porcij predpakiranih živil, dodatnem ozna-
čevanju hranilne vrednosti živil in dvigu ozaveščenosti potrošnikov glede pomena 
uživanja živil izboljšane sestave v vsakodnevni prehrani.
 

ZIVI
PREOBLIKOVANJE ŽIVILSKIH IZDELKOV

MANJ
SLADKORJA
MAŠČOB
SOLI

VEČ
VLAKNIN

VITAMINOV
MINERALOV
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Ecotrophelia 
Leto 2017 je bilo ponovno zaznamovano z energijo in podjetniško narav-
nanostjo mladih, v želji po razvoju novih živilskih izdelkov. Ecotrophe-
lia Slovenija je tekmovanje, ki spodbuja podjetništvo in konkurenčnost 
živilskopredelovalne industrije in to predvsem z vključevanjem mladih 
nadobudnih inovatorjev. Projekt je pomemben iz vidika uresničevanja 
aktivnosti akcijskega načrta SRIP HRANA, saj je poudarek na razvoju ka-
drov in izboljšanju kompetenc. Ecotrophelia združuje študente, profe-
sorje, raziskovalce in industrijo pri razmišljanju o eko-inovativnih rešit-
vah. Študentje imajo tako že v času študija možnost razviti inovativen 
živilski izdelek z združevanjem kompleksnih elementov razvoja. Od leta 
2008, ko smo v Sloveniji prvič organizirali tekmovanje, se ga je do se-
daj udeležilo že 137 študentov, ti pa so razvili skupaj 34 novih izdelkov. 
Prav leta 2017 se je tekmovanja udeležilo rekordno število sodelujočih 
mešanih ekip študentov treh slovenskih univerz. Študenti so pri razvoju 
novih živilskih izdelkov razmišljali zelo inovativno, saj so izhajali iz ob-
stoječih izzivov v živilstvu in dokazali, da razumejo pomen ponovne upo-
rabe stranskih proizvodov, ki nastanejo pri pridelavi in predelavi hrane. 
Slovenija je tako na tekmovanju Ecotrohelia Europe 2017 z izdelkom On 
My Whey osvojila odlično tretje mesto v hudi konkurenci 16 sodelujočih 
držav.

ECOTROPHELIA
SLOVENIJA
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KOC HRANA
Kmetijska in živilska podjetja se zavedajo pomembnosti svojih zaposlenih, zato jim 
na GZS-ZKŽP, kot del projektne pisarne Kompetenčnega centra za kadre živilske 
industrije in sorodnih dejavnosti (KOC HRANA), pomagamo pri izboljšanju kompe-
tenc njihovih zaposlenih. Kompetentni zaposleni prispevajo k dvigu dodane vred-
nosti podjetja in h konkurenčni prednosti na trgu. V KOC HRANA povezujemo 26 
podjetij iz mesnega, mlečnega, rastlinskega ter žitnega sektorja in podjetja, ki se 
ukvarjajo s predelavo živil in drugimi dejavnostmi. Prijavitelj KOC HRANA, ki pote-
ka v letih 2017 in 2018, je Pomurska gospodarska zbornica, sofinancirata pa ga Re-
publika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Čeprav pod-
jetja iz agroživilske panoge sestavljajo različni profili zaposlenih (delavci v prireji/
pridelavi, proizvodni delavci, tehnologi, razvojniki, skrbniki procesov, strokovnjaki 
tehničnih področij, funkcijski vodja), smo se, poleg kompetenc posameznega pro-
fila, osredotočili tudi na kompetence, ki so skupne vsem zaposlenim. Vodilo panož-
nega modela kompetenc je varna hrana, kakovost in sledljivost živil. V letu 2017 
smo vzpostavili partnerstvo in delovanje projektne pisarne ter razvili Model kom-
petenc KOC HRANA. Najpomembnejša aktivnost podjetij je udeležba zaposlenih na 
usposabljanjih za dvig njihovih kompetenc. V letu 2018 želimo nadaljevati z uspo-
sabljanji in vključiti najširši možni krog zaposlenih.

Projekt KOC Hrana sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kompetenčni center za razvoj kadrov 

KOC HRANA
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SRIP HRANA
SRIP HRANA je strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo za predno-
stno področje Trajnostna pridelava hrane, kot ga opredeljuje strate-
gija pametne specializacije za Slovenijo (S4). SRIP HRANA je osrednje 
nacionalno stičišče, namenjeno povezovanju in sodelovanju ambici-
oznih in v razvoj usmerjenih deležnikov na področju kmetijstva, živil-
stva in povezanih področij. Od konca leta 2016 ter s pričetkom leta 
2017 se partnerstvo SRIP HRANA razvija v dinamično skupnost kme-
tijskih gospodarstev, podjetij, združenj, razvojno-raziskovalnih usta-
nov, investitorjev in drugih deležnikov, katerih pozornost je usmer-
jena v ciljno intenziviranje razvojnih in raziskovalnih aktivnosti za 
potrebe agroživilskega sektorja. Osrednji cilj delovanja SRIP HRANA 
je rast in razvoj članov, agroživilskega sektorja ter celotnega sloven-
skega gospodarstva.

V skladu z že opredeljenimi cilji za prednostno področje Trajnostna 
pridelava hrane v Strategiji pametne specializacije (S4) je poudarek 
na upravljanju agroživilskega sistema in verig vrednosti za zagota-
vljanje trajnostne pridelave in predelave hrane vrhunske kakovosti 
in prepoznane sledljivosti; razvoju novi modelov trženja za namene 
izboljšanja položaja na domačem trgu in prodor z novimi izdelki na 
tuje trge; razvoju kadrov in kompetenc za namene izboljšanja preno-
sa znanja in tehnologij ter podjetniške aktivnosti in posledično kon-
kurenčnosti agroživilskega sistema; razvoju novih integriranih izdel-
kov po meri potrošnika z večjo funkcionalnostjo, tudi za ponudbo 
v gostinstvu in turizmu, s poudarkom na kratkih dobavnih verigah. 
Glavne aktivnosti so tako usmerjene k podpori ključnim deležnikom 
z investicijskim potencialom in usmerjenostjo v razvoj in preboj agro-
živilskega sektorja.

SRIPHRANA

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
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1 Surovine in trajnostna raba 
virov

Uvajanje principov krožnega 
gospodarstva za trajnostno 
rabo virov v agroživilstvu

• Upravljanje kakovosti surovin za trajnostno rastlin-
sko pridelavo in predelavo hrane, za trajnostno ži-
vinorejo s poudarkom na obvladovanju tveganj in 
zmanjševanjem vpliva na okolje

2 Pametno načrtovanje pro-
cesov in procesna kontrola

Strateško in učinkovito 
upravljanje oskrbnih verig

• Optimizacija procesov v agroživilstvu na osnovi avto-
matizacije, digitalizacije in robotizacije

3 Napredna oprema in teh-
nologije za trajnostno pri-
delavo in predelavo hrane

Učinkovitejša kmetijska pride-
lava in proizvodnja živil

• Razvoj oz. uporaba naprednih tehnologij v pridelavi 
in predelavi hrane

• Razvoj in uporaba naprednih materialov

4 Higiena, varnost in kako-
vost hrane

Razvoj novih inovativnih pro-
izvodov in storitev za zagota-
vljanje varnosti in kakovosti 
končnih izdelkov

• Kultura zagotavljanja varnosti živil
• Odkrivanje potvorb na vseh stopnjah pridelave in 

predelave hrane

5 Hrana, prehrana in potro-
šnik

Vzpostavitev senzoričnega 
centra (virtualnega, fizične-
ga) za učinkovit razvoj novih 
funkcionalnih živil po meri po-
trošnika za posamezne ciljne 
populacijske skupin

• Spremljanje sprememb navad potrošnikov in percep-
cije posameznih vidikov živil (embalaža, nove tehno-
logije, oglaševanje, označbe živil idr.) za učinkovito 
načrtovanje razvoja novih funkcionalnih živil 

• Proučevanje učinkov hrane in prehrane na zdravje ljudi 
• Proučevanje vloge potrošnika tudi v turistični ponud-

bi hrane za nadaljnji razvoj le-te

Poleg razvoja človeških virov, podjetništva in internacionalizacije kot horizontalnih področij aktivnosti partnerstva SRIP HRANA,  
akcijski načrt opredeljuje naslednja fokusna področja: 

FOKUSNO  
PODROČJE NAZIV KLJUČNI CILJ PODROČJA  

SKUPNEGA RAZVOJA / AKTIVNOSTI
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Izbrana kakovost – Slovenija

Mleko in mlečni izdelki
Poleg generične promocije se je pričela izvajati tudi promocija sheme »Izbrana kakovost 
– Slovenija«, saj je bil že v prvi polovici 2017 dosežen minimalni potrebni delež mlečnih 
izdelkov, ki so označeni z znakom »Izbrana kakovost – Slovenija«. V letu 2017 je bilo za 
skupno promocijo mlečnega sektorja porabljenih 290.000 €, ki so bili zbrani s prispevkom 
sektorja in države. Zaradi promocijske kampanje so znak »Izbrana kakovost – Slovenija« 
potrošniki že začeli prepoznavati. Načrtujemo, da se bo z nadaljevanjem kampanje ta 
prepoznavnost še povečevala, prav tako tudi samo razumevanje znaka, ki dokazuje višjo 
kakovost, 100 % pridelavo in predelavo v Sloveniji ter dodatne kontrole s strani certifika-
cijskih organov. 

Sadje in predelani izdelki iz sadja
V letu 2017 se je sektor sadja aktivno pripravljal na vstop v shemo »Izbrana kakovost – 
Slovenija«. Specifikacija, ki smo jo pripravili deležniki, je ob koncu leta prešla v zaključno 
fazo potrjevanja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Objava specifikaci-
je bo pomenila začetek certificiranja za shemo. Shema prinaša nove priložnosti za pride-
lovalce in predelovalce, potrošniku pa bo dala jasen znak, da je sadje v celoti pridelano, 
in da so proizvodi iz sadja predelani v Sloveniji ter višje kakovosti. V specifikaciji so na-
tančno predpisani pogoji pridelave, predelave, kakovosti in porekla sadja, označenega z 
zaščitnim znakom »Izbrana kakovost – Slovenija«. Sektor bo s promocijo začel 1. januarja 
2019.

Meso in mesni izdelki
Pravico do uporabe znaka imajo pridelovalci in predelovalci govejega in perutninskega 
mesa, ki so pridobili certifikat. Slednji zagotavlja, da je meso pridelano in predelano v 
Sloveniji. Pridelovalci in predelovalci v postopkih prireje in proizvodnje mesa izpolnjuje-
jo nadstandardne pogoje, določene v Specifikaciji za goveje in perutninsko meso. Visoko 
kakovostna krma, uravnoteženi krmni obroki, kratke transportne poti in posebni pogoji 
označevanja zagotavljajo višjo kakovost mesa in sledljivost od pašnika do krožnika. Izdel-
ki iz govejega in perutninskega mesa so proizvedeni iz surovine, ki je pridobljena od živali, 
ki so bile v Sloveniji vzrejene za Izbrano kakovost.
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Generična promocija »mlečno je super« na tretjih trgih

V letu 2017 se je izvajalo drugo programsko obdobje triletnega programa generične promocije 
mleka in mlečnih izdelkov v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Črni gori. Projekt je nadaljevanje pred-
hodne promocije, ki se je izvajala v Bosni in Hercegovini ter Makedoniji, zaključil pa se bo maja 
2019.
V okviru promocije smo izvedli več novinarskih konferenc, delavnic v nižjih razredih osnovnih šol 
in delavnic za ženske. Promocije smo izvedli tudi pred srednjimi šolami in fakultetami ter degu-
stacije na prodajnih mestih. Izdelali smo spletno stran in Facebook profil na katerih objavljamo 
prispevke in fotografije na temo mlečnih izdelkov. Veliko pozornosti smo namenili tudi oglaševa-
nju. Oglasi generične promocije se tako pojavljajo v različnih tiskanih in digitalnih medijih ter na 
tramvajih. Kot podpora aktivnostim so bili natisnjeni letaki, slikanice za otroke in različni promo-
cijski materiali. Program v skupni okvirni vrednosti 900.000 € sofinancirata RS in EU.



46

Socialni dialog je organizirano sodelovanje med predstavniki delodajalcev in delavcev, kjer 
le-ti usklajujejo stališča, iščejo kompromise in prispevajo h krepitvi odnosov med delodajalci 
in delavci. Dogovori predstavljajo stičišče medsebojnega prizadevanja za uspešno uresniče-
vanje skupno usmerjenih ciljev. Socialni dialog omogoča upoštevanje različnih interesov in 
oblikovanje širokega konsenza. 
V letu 2017 je bilo dogajanje na področju socialnega dialoga v dejavnosti kmetijstva in živil-
stva precej živahno. Pogajalski skupini delodajalcev in delojemalcev sta v letu 2017 in začetku 
leta 2018 imeli skupno pet sej, katerih rezultat je bil v začetku leta 2018 sklenjen Aneks števil-
ka 1 h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 8/18). 
Aneks je določil nekatere nove vrednosti prejemkov iz delovnega razmerja, ki so se začele 
uporabljati s 1. januarjem 2018. V Aneksu vsebovane spremembe so:
1.  ob upoštevanju inflacije so se določile nove vrednosti najnižjih osnovnih plač po 

posameznih tarifnih razredih;
2.  spremenile so se vrednosti povračil stroškov za prehrano med delom, in sicer:

• če delodajalec delavcu ne zagotovi prehrane med delom, delavcu pripada povračilo 
stroškov za prehrano med delom v višini 4,55 € na dan,

• če je prehrana organizirana in delavec iz utemeljenih razlogov takega obroka ne more 
uživati, delavcu pripada povračilo stroškov za prehrano med delom v višini 4,04 € na 
dan;

3.  določila se je višina regresa za letni dopust za leto 2018, ki znaša 900 €. 
 
V letu 2018 področje socialnega dialoga čakajo novi izzivi. Kolektivni pogodbi za kmetijsko in 
živilsko industrijo Slovenije poteče veljavnost 31. oktobra 2018. Kljub temu, da je določeno, 
da se po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe določbe normativnega dela uporabljajo 
še eno leto, so se že začela pogajanja za novo kolektivno pogodbo dejavnosti. Želeli bi si, da 
bi bila delodajalska stran čim bolj aktivno vpeta v pogajanja, bodisi z imenovanjem članov v 
pogajalsko skupino ali pa s prispevanjem lastnih predlogov oziroma komentarjev. Na ta način 
bo pogajalska skupina lahko v največji meri zastopala interese vseh članov. Pogajalska sku-
pina, podkrepljena s primeri (mogoče tudi dilemami) iz prakse je lahko bolj kompetentna in 
posledično tudi uspešnejša v pogajalskem procesu. Želimo si, da bi uspeli napisati kolektiv-
no pogodbo, ki bi bila uporabna, prilagojena posebnostim in potrebam dejavnosti ter dobro 
sprejeta med člani. V času, ko je čedalje več govora o pomanjkanju kadra, je lahko tudi kolek-
tivna pogodba dejavnosti eden izmed instrumentov, ki naredi posamezno dejavnost bolj za-
nimivo za delavce, saj tako podjetjem kot zaposlenim zagotavlja bolj stabilno okolje, prispeva 
pa tudi k predvidevanju in uspešnemu obvladovanju sprememb. Nenazadnje pa kolektivna 
pogajanja krepijo odnose med delodajalci in sindikati in so posledično tudi temelj za urejanje 
odnosov med delavci in delodajalci.
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Pregled kmetijskih trgov in politik je nabor aktualnih no-
vic iz Bruslja na področju globalnih kmetijskih trgov in 
politik, ki ga naši člani prejemajo vsak delovni dan.

Bruseljnice so mesečna publikacija, ki članom GZS-ZKŽP 
ponuja vse pomembne informacije iz Bruslja. Vir novic je 
krovno združenje za živilskopredelovalno industrijo Fo-
odDrinkEurope in posamezna sektorska združenja. 

Ogledalo tedna je tednik ZKŽP, kjer zrcalimo najpo-
membnejše dogodke, sestanke in dosežke ZKŽP. Gre za 
poročilo našega dela preteklega tedna in napoved naj-
pomembnejših aktivnosti prihajajočega tedna.

Zaveznik je interno glasilo, ki prinaša pregled aktivno-
sti in novosti implementacije projekta Zaveza odgovor-
nosti. Zaveznik izhaja 3-4-krat letno. Prejemajo ga tako 
člani GZS-ZKŽP kot predstavniki strokovnih, vladnih in 
nevladnih organizacij. Poudarek je na skupnih aktivnos-
tih članov GZS-ZKŽP, podpisnikov zavez, prinaša pa tudi 
novosti iz posameznih podjetij.
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V Mednarodnih novicah so zbrane novice s področja 
mednarodnega poslovanja. Zajemajo domače in tuje 
poslovne dogodke (mreženja, delegacije, dogodke za  
iskanje tujih partnerjev) v okviru naših sektorjev, najpo-
membnejše sejme in ostale novice s tujih trgov.

RASFF je publikacija, ki povzema vse notifikacije neu-
streznih in/ali oporečnih živil in krme na Evropskem trgu, 
ki se nanašajo na umike/odpoklice živil in krme, na za-
vrnitve živil in krme na mejah in na incidente z živili in 
krmo v posameznih državah članicah EU.

Pregled zakonodaje je mesečna publikacija, ki omogo-
ča članom GZS-ZKŽP aktualen pregled novosti in spre-
memb. Zajema pregled pravilnikov in zakonov iz sloven-
skega uradnega lista, v drugem delu pa tudi vse nove 
uredbe iz evropskega uradnega lista, ki se nanašajo na 
področje kmetijstva in živilstva.

Za naše člane tedensko pripravljamo pregled Portala Mi-
nistrstva za javno upravo o javnih naročilih za živila, na 
katerega naročniki neposredno pošiljajo v objavo obve-
stila in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

PORTAL
javnih naročil
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Izboljšanje kompetenc in veščin preko inovacij živilskega sektorja 
Deset partnerjev sedmih evropskih držav je pod vodstvom Pomurskega tehnološkega parka (Slovenija) 
združilo moči z namenom izboljšanja podjetniških sposobnosti in veščin v odročnih regijah preko spod-
bujanja inovacij v živilskem sektorju. Poudarek je na reševanju izzivov, ki se nanašajo na izboljšanje 
kompetenc živilskega sektorja ob pomoči drugih sektorjev, kot so mehatronika (procesna tehnologija), 
biotehnologija (varnost hrane) in design (embalaža). 
Spletna stran: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/I-CON.html
Facebook: https://www.facebook.com/iconproject.InterregCE/?hc_ref=PAGES_TIMELINE

Ocena okoljskega odtisa izdelka v agro-živilskem proizvodnem sistemu mediteranske (MED) regije 
s ciljem povečanja inovativnosti in tržne vrednosti  
Projekt je namenjen zmanjševanju okoljskega odtisa in vpeljavi bolj prijaznih inovacij v celotni agroži-
vilski verigi. V okviru projekta je v razvoju metoda PEFMED, ki bo temeljila na uporabi evropskega okolj-
skega odtisa izdelka in bo upoštevala različne vplive na izdelek skozi njegov celotni življenjski cikel (pri-
delava, predelava, prevoz, uporaba, odstranjevanje in recikliranje).
Spletna stran: https://pefmed.interreg-med.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/PefmedProject/

Evropski laboratorij za prenos znanja v živilstvo za spodbujanje podjetniških veščin, pospeševa-
nje inovacij in ustvarjanje poslovnih priložnosti v živilskopredelovalni industriji 
V sklopu projekta je v razvoju nova metodologija učenja in poučevanja. Na voljo bodo nova orodja za 
izboljšanje transverzalnih kompetenc študentov za razvoj podjetništva. Širjenje znanja bo zajemalo vse 
raziskovalne, razvojne in proizvodne aktivnosti za zagotavljanje in oblikovanje novih izobraževalnih 
vsebin. Projekt omogoča spodbujanje povezovanja med študenti in deležniki s področja inovacij v živil-
stvu ter tako prispeva k izboljšanju podjetništva v živilskem sektorju. 
Spletna stran:  https://foodlab-eu.com/

Koodinirane metode in postopki na ravni EU na osnovi realnih primerov za učinkovito implemen-
tacijo politik in ukrepov za energetsko učinkovitost v industriji 
V sklopu projekta so implementirane najboljše prakse in učinkovite zakonodajne rešitve s področja 
energetske učinkovitosti na nivoju industrijskih sektorjev. Vodilni partner projekta je organizacija RSE iz 
Italije, ki omogoča oblikovanje baze podatkov o tehnoloških in zakonodajnih dobrih praksah posame-
znih evropskih držav. 
Spletna stran: http://www.eumerci.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/eumerci/

Evropski projekti so pomembni z vidika pridobivanja novih znanj, kompetenc in aktivne vpetosti stro-
kovne službe GZS-ZKŽP v mednarodni prostor, hkrati pa predstavljajo tudi pomemben vir finančnih 
sredstev. Posredno nam to na GZS-ZKŽP omogoča izvajanje različnih dodatnih aktivnosti, ki so name-
njene članom. V letu 2017 so bile glavne projektne aktivnosti GZS-ZKŽP vezane na: 
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Uspeh smo ljudje!
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Izdala:
Gospodarska zbornica Slovenije 

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

01 5898 000, www.gzs.si/zkzp
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