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Spoštovani člani,
letno poročilo, ki je pred vami, predstavlja pregled našega skupnega dela v letu 2019. Ustvarili smo marsikateri 
dosežek in presežek, nanizali številne zanimive dogodke in bili aktivni na mnogih področjih, pomembnih za 
kmetijska in živilska podjetja. 
Slovenska kmetijska in živilska podjetja so v glavnini uspešna v svojem poslovanju. Zavedanje, da je proizvodnja 
hrane strateška dejavnost države, se počasi sidra med Slovenci in postaja tudi vedno bolj pomembna tema v 
politiki. Potrošniki potrjujejo, da preferirajo lokalno ponudbo in trgovci v vse večji meri sledijo tem trendom. 40 % 
potrošnikov je v zadnji raziskavi družbe Valicon odgovarjalo, da pri kupovanju izdelkov raje posežejo po slovenskih 
znamkah, tudi če je cena višja. Pomembno vprašanje pravične razdelitve v verigi vrednosti še vedno ostaja odprto. 
Inštitucija varuha v prehranski verigi žal ne opravlja svoje vloge. 
Povečanje minimalnih plač, ki nas bo doletelo v letu 2020, bo še dodatno ošibilo naš položaj v sami verigi. Zavedamo 
se, da imamo še nekaj rezerv v produktivnosti, vendar se le-te počasi topijo. Odvisni smo od trgovskih sistemov, ki 
se že leta spopadajo s finančnimi težavami. To vpliva tudi na naša podjetja. Želimo si, da bi se ta vprašanja razrešila 
v naše dobro, kajti le na ta način bo prehranska veriga vzdržala. 
V času debelih krav je v naši deželi občutiti, da smo kot panoga nepomembni. Velikokrat slišimo, da je uvoz 
prehranskih izdelkov cenejša opcija ter da so delovna mesta v naši dejavnosti neatraktivna. V času suhih krav, 
ki prej ali slej sledi, pa nas doleti bridko zavedanje, da je lahko naša prehranska varnost šibka in da izgubljenih 
kompetenc znotraj države ni mogoče pridobiti čez noč. Zato nas toliko bolj skrbi pojav Afriške prašičje kuge na 
Kitajskem in njen vpliv na cene, ki lahko ob neustreznem odzivu vseh v verigi ošibi nekatera podjetja, ki so odvisna 
od mednarodnih trgov svinjine.
Ohranjanje in združevanje kompetenc je pomembno za vsa podjetja v panogi. Spoznanje, da si ne konkuriramo med 
seboj, ampak konkuriramo proti prehranskim velesilam, ki nas obkrožajo, je pomembno ozavestiti med vsemi nami. 
Zbornica je pomemben dejavnik povezovanja, strokovnega izobraževanja in naša podaljšana roka do politike. Močna 
ekipa, ki smo jo zgradili v zadnjih letih, nas vse krepi. Seveda si želimo, da bi bil ugled kmetijskih in živilskih podjetij 
na višji ravni, kar si postavljamo za naš skupni cilj v prihodnje. 
S skupnimi močmi nam bo uspelo.
Vsem nam želim uspešno sodelovanje tudi v prihajajočih letih.

mag. Janez Rebec, 
predsednik UO GZS-ZKŽP 

Uvodna beseda predsednika 



V GZS-Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij kot največjem reprezentativnem združenju panoge 
zadnja leta povečujemo število svojih članov, ki je konec leta 2019 doseglo že 221 podjetij. Združujemo 
tako največja kot najmanjša podjetja iz kmetijstva, živilstva in drugih povezanih dejavnosti, njihove 
interese pa zastopamo preko sedmih sekcij, štirih združenj in sedmih odborov. Stališča posameznih 
sektorjev zastopamo tako na nacionalnem kot evropskem nivoju, včlanjeni smo kar v 9 sektorskih in 
eno krovno evropsko združenje. Poslanstvo GZS-ZKŽP je aktivna podpora članom, naša vizija pa je 
izboljšanje konkurenčnosti slovenskega agroživilstva, v kar so usmerjene vse naše aktivnosti. 
V letu 2019 smo skupaj s svojimi člani dosegli več pomembnih ciljev. S podpisom listine Zaveze 
odgovornosti so se pekarne zavezale k zmanjšanju dodane soli v kruhu in širitvi ponudbe pekovskih 

izdelkov z večjo vsebnostjo polnozrnatih sestavin. Z namenom izboljšanja konkurenčnosti slovenskega 
prašičerejskega sektorja pa smo z ostalimi deležniki na sejmu AGRA podpisali sporazum za krepitev 
celotne verige oskrbe s prašičjim mesom. V svoje vrste smo priključili tudi Združenje slovenskih 
pivovarn in tako sektor pivovarstva aktivno povezali s celotno agroživilsko panogo.
Mnogo aktivnosti v letu 2019 je bilo namenjenih izboljšanju kompetentnosti kadrov v živilsko 
predelovalni industriji in kmetijstvu. Tako so v okviru projekta KOC HRANA 2 naši člani lahko 
usposabljali svoje zaposlene iz znanj na različnih pomembnih področij. Kot pretekla leta smo sodelovali 
pri mednarodnih projektih s področja inovacij, konkurenčnosti, sodelovanja, tehnologije, okolja in 
prehrane ter organizirali številne strokovne, promocijske in medijske aktivnosti. Na osrednjem letnem 
dogodku, 19. Vrhu kmetijskih in živilskih podjetij na Bledu, pa smo opozorili na pomen redne oskrbe 
HORECA sistema s kakovostnimi domačimi pridelki in živili, pri čemer imajo pomembno vlogo tudi 
kmetijska in živilska podjetja. 
Vabim vas, da si vzamete čas in prelistate naše letno poročilo, kjer podrobneje predstavljamo skupne 
dosežke, dogodke in aktivnosti preteklega leta. 
Hvala, ker ste skupaj z nami ustvarjali leto 2019!

dr. Tatjana Zagorc, 
direktorica GZS-ZKŽP 

Uvodna beseda direktorice 
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Sekretarka Združenja kmetijskih 
podjetij, Sekcije proizvajalcev 
krmil, Sekcije bioplinarn, 
Sekcije mlinarstva in Sekcije 
prašičerejcev. Kontakt za odnose 
z mediji. Info točka Programa 
razvoja podeželja 2014-2020. 
Koordinatorka 1. stebra SRIP 
HRANA. Delo na evropskih 
projektih s področja kmetijstva 
in biogospodarstva.
01/5898 293 
nina.kriznik@gzs.si

Sekretarka Sekcije za 
sadjarstvo. Delo na 
področjih zelenjavne verige, 
vinogradništva in vinarstva. 
Delo na evropskih projektih 
s področja kmetijstva in 
biogospodarstva.
01/5898 109  
vesna.milicic@gzs.si

Sekretarka Združenja slovenskih 
pivovarn.
01/5898 108  
alenka.lesjak@gzs.si

Vodja kabineta ZKŽP. Info 
točka Kataloga živil za javno 
naročanje. Podpora pri organ-
izaciji dogodkov, trženje storitev 
in aktivnosti projektne pisarne 
ZKŽP. Delo na nacionalnem 
projektu v povezavi z več živil 
izboljšane sestave v javnih 
zavodih.
01/5898 294  
katarina.jevsjak@gzs.si

Vodenje evropskega 
projekta EntreCompFood 
in pomoč pri projektih v 
povezavi s kompetencami 
in izobraževanjem kadrov v 
agroživilstvu.
01/5898 006  
urska.pivk.kupirovic@gzs.si

01/5898 237 
tatjana.zagorc@gzs.si

Strokovna podpora na 
področju kmetijstva. Analiza 
statističnih podatkov o 
poslovanju kmetijskih in živilskih 
podjetij. Delo na evropskih in 
nacionalnih projektih s področja 
biogospodarstva.
01/5898 299 
tjasa.bedenk@gzs.si

Strokovna podpora na področju 
varnosti živil in javnega 
naročanja živil. Urednica spletne 
aplikacije »Katalog živil za javno 
naročanje«. Delo na evropskih in 
nacionalnih projektih s področja 
varnosti, preprečevanja potvorb 
živil ter javnega naročanja.
01/5898 232 
barbara.loncarek@gzs.si

Administrativna in tehnična 
koordinacija v kabinetu in 
podpora aktivnostim ZKŽP.
01/5898 227 
barbara.podrzaj@gzs.si

Strokovna podpora na področju 
zavez odgovornosti in SRIP 
HRANA. Delo na evropskih 
in nacionalnih projektih s 
področja kompetenc mladih in 
podjetništva.
01/5898 297 
maja.oblak@gzs.si

Sekretarka Odbora za kakovost 
in označevanje živil, Odbora za 
spremljanje implementacije 
zavez odgovornosti, Združenja 
industrije pijač ter Združenja 
za prehranska dopolnila. 
Koordinatorka 5. stebra SRIP 
HRANA. Aktivnosti projektne 
pisarne ZKŽP.
01/5898 296 
petra.medved@gzs.si

Sekretarka Odbora za var-
nost živil in Odbora za javno 
naročanje živil. Vodja Šole 
HACCP in Kataloga živil za 
javno naročanje ter izvajalka 
izobraževanj in delavnic s tega 
področja. Delo na evropskih in 
nacionalnih projektih s področja 
varnosti, preprečevanja potvorb 
živil ter javnega naročanja.
01/5898 250 
jana.ramus@gzs.si

Strokovna služba

dr. Petra Medved 
Djurašinović
samostojna svetovalka

dr. Tatjana Zagorc
direktorica

mag. Jana Ramuš
samostojna svetovalka

Nina Barbara 
Križnik
samostojna svetovalka

Alenka Lesjak
samostojna svetovalka

dr. Vesna Miličić
samostojna svetovalka

Katarina Jevšjak
svetovalkadr. Urška Pivk 

Kupirovič
samostojna svetovalka

Tjaša Bedenk
strokovna sodelavka

Maja Oblak
strokovna sodelavka

Barbara Lončarek
strokovna sodelavka

Barbara Podržaj
administrativno-
tehnična sodelavka
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Sekretarka Odbora za 
mednarodno poslovanje in 
Odbora za kadre. Koordinatorka 
horizontalnih področja 
SRIP HRANA – kadri in 
internacionalizacija. 
01/5898 118 
tina.buh@gzs.si

Sekretarka Sekcije za 
mlekarstvo in Sekcije za 
pekarstvo. Koordinatorka 
2. stebra in horizontalnega 
področja SRIP HRANA 
– digitalizacija. Delo na 
internacionalizaciji. Delo na 
evropskih in nacionalnih 
projektih.
01/5898 292  
barbara.rupnik@gzs.si

Vodja področja označevanja 
živil. Strokovna pomoč pri 
upravljanju zavez odgovornosti 
in inovativnosti ŽPI. Delo 
na evropskih in nacionalnih 
projektih s področja hrane 
in prehrane, podjetništva ter 
inovativnosti.
01/5898 233  
tamara.srdarev@gzs.si

Strokovna podpora na področju 
prehranske politike, zavez 
odgovornosti in razvoja živil. 
Delo na evropskih in nacionalnih 
projektih s področja hrane in 
prehrane.
01/5898 234  
dea.zavadlav@gzs.si

Vodja Kompetenčnega centra 
za kadre KOC HRANA 2. Načr-
tovanje ter izvedba seminarjev, 
konferenc in e-konferenc. Skrb-
nik družbenih medijev, spletnih 
strani ter spletnega marketinga. 
Delo na evropskih in nacionalnih 
projektih v povezavi s kom-
petencami in izobraževanjem 
kadrov v agroživilstvu.
01/5898 298 
matej.kirn@gzs.si

mag. Tina Buh
samostojna svetovalka

Barbara Rupnik
samostojna svetovalka

Tamara Srdarev
svetovalka

Dea Zavadlav
strokovna sodelavka

Matej Kirn
strokovni sodelavec

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, 
podpredsednica

Borut Cvetkovič 

Radgonske gorice d.o.o.
Vinko But 

Mlekarna Celeia d.o.o.

Boštjan Kozole,  
podpredsednik

Izidor Krivec, 
Celjske mesnine d.o.o.

Mitja Herga 
Puklavec Family Wines d.o.o.

Stojan Hergouth 
Jata Emona d.o.o.

dr. Tatjana Zagorc, 
direktorica

dr. Igor Hustič 
Tovarna olja Gea d.d.

mag. Darja Jamnik 
Mercator Emba d.d.

Marko Konič 
Eta Kamnik d.o.o.

Danilo Kobal 
Mlinotest d.d.

Mitja Krajnc 
ŽIPO Lenart d.o.o.

Barbara Klemenc 
Droga Kolinska d.d.

Aleša Mižigoj 
Medex d.o.o.

Aleš Okorn 
Paradajz d.o.o.

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

Tanja Subotić Levanič 
Pivovarna Laško Union d.o.o.

Dejan Pernat 
PP - Agro d.d.

mag. Peter Polanič 
Panvita d.d.

Marian Šefčovič 
Radenska d.o.o.

mag. Janez Rebec 
predsednik

Peter Rajačič 
Dana d.o.o.

Miha Rozman 
Farme Ihan -KPM d.o.o.

Enver Šišić 
Perutnina Ptuj d.d.

Tomaž Žnidarič 
Ljubljanske mlekarne d.o.o.
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Delo Upravnega odbora GZS-ZKŽP
V letu 2019 smo dobili nov Upravni odbor za mandatno obdobje 2019-2023. Za predsednika Upravnega odbora so 
člani imenovali mag. Janeza Rebca, za podpredsednico in podpredsednika pa Anko Miklavič Lipušček in Boštjana 
Kozoleta. Člani UO so za direktorico GZS-ZKŽP v štiriletnem mandatnem obdobju potrdili dr. Tatjano Zagorc.
Delovanje Upravnega odbora so v letu 2019 zaznamovale številne teme. Člani so sodelovali pri analizi učinkov 
minimalne plače v agroživilskem sektorju ter aktivnostih, ki jih je GZS izvajala na tem področju. Razpravljali so tudi 
o  delovno-pravnem paketu in zadnjih usmeritvah priprave podjetij na implementacijo minimalne plače. Seznanili 
so se s predlaganimi spremembami Zakona o varstvu okolja iz področja izhodiščnih poročil in OVD, obratovalnih 
monitoringov in BAT, odpadkov, ostankov proizvodnje – stranskih proizvodov, prenehanja statusa odpadka in 
proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Člani Upravnega odbora se strinjajo, da je potrebno problematiko odpadnih 
voda in odpadkov reševati celostno, morda z ustanovitvijo družbe, ki bi izvajala preglednost nad materialnimi 
tokovi. Ostale pomembnejše sektorske aktivnosti v letu 2019 na GZS-ZKŽP, pri katerih so sodelovali tudi člani 
Upravnega odbora, ki so predsedniki sekcij oz. združenj, pa so razvoj slovenske prašičereje, priprava zavez 
odgovornosti in specifikacije izbrana kakovost za žitni sektor, delegacija živilskih podjetij na Poljskem, sprememba 
sistema zbiranja embalaže za enkratno uporabo in novosti pri zemljiški zakonodaji.
V planu za leto 2020 so prioritete, povezane s temami, ki vplivajo na naš sektor, še nadalje pa bodo aktivnosti 
usmerjene predvsem v spremembe zakonodaje in argumentiranje vpliva na sektorje, na odnose v verigi, 
vzpostavitev konkurenčnega okolja, povezovanje v evropska združenja, komunikacijo z inšpekcijskimi službami, 
internacionalizacijo, razvoj kadrov, promocijo, informiranje in podobno. Produkti za člane (elektronske novice, 
dogodki, izhodne delegacije, publikacije) bodo optimizirani ter še bolj ciljno naravnani. Še naprej se bo problematika 
obravnavala sektorsko preko delujočih sekcij oz. združenj. Pred nami je tudi obdobje usklajevanja ukrepov na 
področju SKP in PRP po letu 2021. 
Upravnemu odboru GZS-ZKŽP želimo uspešno delo še naprej. 
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Živilska podjetja 81 % 

Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov 73 %

Predelava in konzerviranje sadja in zelenjave 95 %

Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob 92 %

Predelava mleka 98 %

Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov 83 %

Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin 69 %

Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov 77 %

Proizvodnja krmil in hrane za hišne živali 88 %

Proizvodnja pijač 95 % 

Kmetijska podjetja 69 %

Pridelovanje netrajnih rastlin 75 %

Gojenje trajnih nasadov 77 %

Živinoreja 57 %

Mešano kmetijstvo 74 %

Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov 11 % 

*Izračun temelji na kazalniku dodane vrednosti podjetij za leto 2018
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Organigram

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 
krožnega 

gospodarstva

Sektor  
žitne  

industrije

Sektor  
pijač

Sektor  
mesne 

industrije

Sektor 
drugih  

prehranskih 
izdelkov

Sektor  
mlekarstva

Kmetijstvo Proizvodnja živil Proizvodnja pijač

Sekcija 
proizvajalcev  

krmil

Sekcija 
bioplinarn

Sekcija za

mlinarstvo

Združenje  
industrije 

pijač

Združenje 
slovenskih 
pivovarn

Sekcija za 
mlekarstvo

Sekcija za 
sadjarstvo

Združenje 
kmetijskih 

 podjetij

Združenje za 
prehranska 
dopolnila

Sekcija 
prašičerejcev

Sekcija za 
pekarstvo

Upravni odbor ZKŽP 

Pogajalska skupina za 
Panožno kolektivno 

pogodbo kmetijstva in 
živilstva

Odbor za spremljanje 
zavez odgovornosti

Strokovna služba ZKŽP 
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• AGLEA D.O.O.
• AGRAGOLD D.O.O.
• AGROEMONA D.O.O.
• AGROVIT D.O.O.
• ALEŠ KRISTANČIČ
• ALGENA D.O.O.
• ALLTECH BIOTEHNOLOGIJA D.O.O. 
• APIS-VITA D.O.O.
• AROMA GLOBAL D.O.O.
• ARS PHARMAE D.O.O.
• ATLANTIC DROGA KOLINSKA D.O.O.
• AVEMED D.O.O.
• BARIL D.O.O. PIVOVARNA EMONEC 

KOPER

• BARONE D.O.O.
• BARON INTERNATIONAL D.O.O.
• BATON D.O.O.
• BIMEDIA D.O.O.
• BIO DOBROTE D.O.O.
• BIO-SAD D.O.O.
• BV & S D.O.O. NOVO MESTO
• BYRA D.O.O. 
• CELJSKE MESNINE D.O.O.
• CHILLI WINE D.O.O.
• COCA-COLA HBC SLOVENIJA 

D.O.O.
• CONDITUS D.O.O.
• CONSORTIUM PAULINUM D.O.O.
• CONSULT COMMERCE D.O.O.
• COSTELLA D.O.O.
• DAMIJAN JANEZ BUČAR S.P.
• DANA D.O.O.
• DARSAD D.O.O. 
• DEJAN KRAJNC S.P.

• DELAKORDA D.O.O.
• DELAMARIS D.O.O.
• DEPORTIVO 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.
• EKOLAT D.O.O.
• EKO PRLEKIJA D.O.O.
• ETA KAMNIK D.O.O.
• EVROSAD D.O.O. 
• EWOPHARMA D.O.O.
• FARME IHAN - KPM D.O.O.
• FITOSAN D.O.O.
• FRIŠKO D.O.O.
• FRUCTAL D.O.O.
• GASTRO PTUJ D.O.O.
• GEA D.D.
• GORIČKI RAJ D.O.O.
• GORIMPEX D.O.O.
• GREEN GOLD D.O.O.
• HAFESAN D.O.O.
• HLEBČEK D.O.O.
• HOČEVAR D.O.O.
• HPG BREŽICE D.O.O.
• INCOM D.O.O.
• INŠITUT ZA HMELJARSTVO IN 

PIVOVARSTVO SLOVENIJE
• INTERKORN D.O.O.
• IZ KRUŠNE PEČI D.O.O.
• JANEZ D.O.O. GRADIŠČE PRI 

VIPAVI 
• JATA EMONA D.O.O.

• JERUZALEM ORMOŽ SAT D.O.O.
• JERUZALEM SAT- OLJARNA IN 

MEŠALNICA SREDIŠČE D.O.O.
• KARTUZIJA PLETERJE D.O.O.
• KELE & KELE D.O.O.
• KFI D.O.O.
• KG LENDAVA D.D.
• KGS KRAJNC D.O.O.
• KGZ ŠKOFJA LOKA Z.O.O.
• KGZ KAMNIK, Z.O.O.
• KLAVNICA IN DOMAČE MESNINE 

SOUD

• KLET BRDA, Z.O.O. DOBROVO
• KMEČKA ZADRUGA KRŠKO Z.O.O. 
• KMETIJA ROTH, DOMAČA 

PIVOVARNA, FRANC ROTH
• KMETIJA PUSTOTNIK D.O.O. 
• KMETIJSTVO ČRNCI D.O.O.
• KODILA D.O.O.
• KONAL D.O.O.
• KONDITOR D.O.O.
• KOTO D.O.O.
• KRAMBERGER NOVA D.O.O.
• KRAS D.O.O.
• KRKOČ D.O.O. 
• KZ VIPAVA Z.O.O.
• LESAFFRE SLOVENIJA D.O.O.
• LIDIJA ROTAR S.P.
• LJUBLJANSKE MLEKARNE D.O.O.
• LJUTOMERČAN D.O.O.
• LOTRIČ D.O.O.
• LOBIK BREWERY, ALEN ZARIČ S.P.
• MARJAN PETOVAR S.P.
• MARSI, MARKO ŠINK S.P.
• MARTIN FICKO S.P.

• MARTINČIČ D.O.O. 
• MAISTER D.O.O.
• MEDEX D.O.O.
• MEDIS INTAGO D.O.O.
• MEJA ŠENTJUR, D.D.
• MERCATOR-EMBA, D.D.
• MERCATOR IP D.O.O.
• MESARSTVO BLATNIK D.O.O., 
• 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.
• MODRI VRAT D.O.O.
• MOJČINE DOBROTE D.O.O.
• MOLEUM NATAŠA MARC S.P.
• MOTOR D.O.O.
• MYCOMEDICA D.O.O.
• NEKTAR NATURA D.O.O.
• NIMROD D.O.O.
• NOVA TOVARNA SLADKORJA V 

IZGRADNJI D.O.O.
• NOVI VAL D.O.O.
• OČA D.O.O.
• OLJARNA FRAM D.O.O.
• OPTIFARM D.O.O.
• ORGAN IC D.O.O.
• ORGANA D.O.O.
• ORGANIKA + D.O.O.
• OSEM D.O.O. 
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Po dejavnosti

Kmetijska podjetja 42

Živilska podjetja 118

Druga podjetja 61

Po velikosti podjetja

Mikro podjetja 93

Majhna podjetja 70

Srednja podjetja 36

Velika podjetja 22

Profil članov
• PANORGANIX 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 GERŠAK D.O.O.
• PEKARNA PEČJAK D.O.O.
• PELOZ D.O.O.
• PERGER 1757 D.O.O.
• PERUTNINA PTUJ D.D.
• PETROL D.D., LJUBLJANA
• PFEIFER & LANGEN D.O.O.
• PHARMALINEA D.O.O.
• PIVKA D.D.
• PIVOVARHA HALER MIRAN 

DOBERŠEK, S.P.
• PIVOVARNA KOSTANJ, PRIMOŽ 

ŽNUDERL S.P.
• PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O.
• PIVOVARNA RACON (CRAZY 

DUCK)
• PIVOVARNA RESSEL D.O.O.
• PIVOVARNA VIZIR D.O.O.
• PIVOVARSTVO FLORJANČIČ, 

URBAN FLORJANČIČ S.P.
• PLATINUM EVENTS, D.O.O. 

PIVOVARNA OVER MURA

• POMURSKE MLEKARNE D.D.
• PP - AGRO D.O.O.
• PP ENERGIJA D.O.O.
• PPS - PEKARNE PTUJ 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.O.O.
• RAMUTA JANKO S.P.
• RANGUS MLINARSTVO IN 

TRGOVINA D.O.O.
• REMI D.O.O.
• REPROKOLINSKA D.O.O.
• RES- PONS D.O.O.
• RIBOGOJSTVO GORIČAR D.O.O.
• ROBERT PISKAČ S.P.
• ROKMAR D.O.O.
• RUDNIDIS D.O.O.
• RWA SLOVENIJA
• SADJARSTVO BLANCA D.O.O.
• SADJARSTVO SLOM D.O.O.
• SASTELA D.O.O.
• SALINEN PROSOL D.O.O.
• SANOFARM D.O.O.
• SAPIDUM D.O.O.
• SAVINJSKA PIVOVARNA D.O.O.
• SKZ LJUTOMER KRIŽEVCI Z.O.O.
• SLOVIN INTERNATIONAL D.O.O.
• SMODIN D.O.O.
• SPOVANO D.O.O.
• STOJAN ŠČUREK S.P.
• STORCK ADRIA D.O.O.

• STORK D.O.O.
• STRELE DV D.O.O.
• ŠAMPINJONI SMUK D.O.O.
• ŠTAJERC D.O.O.
• ŠTUPNIKOV MLIN, MARJAN 

MAVER S.P.
• TIME BREWERY D.O.O.
• TINA D.O.O.
• TOPP D.O.O.
• TOSLA D.O.O.
• TOVARNA PIVOVARNA D.O.O.
• TRSNICA VRHPOLJE Z.O.O.
• VALENS INT. D.O.O.
• VALEOVITA D.O.O.
• VETS4SCIENCE D.O.O.
• VICTA D.O.O.
• VI-DA STUDIO D.O.O.
• VINAKOPER D.O.O.
• VINAKRAS Z.O.O. 
• VINSKA HIŠA BJANA PETRA SIRK
• VINSKA DRUŽBA SLOVENIJE 

D.O.O.
• VIPI D.O.O.
• VITAL MESTINJE D.O.O.
• VITIS D.O.O. 
• VITIVA PROIZVODNJA IN 

STORITVE D.D.
• VLADIMIR FATUR D.O.O.
• ZADRUGA DOBRINA Z.O.O., 
• ZE-GO D.O.O.
• ZELENJAVA FORMINKA D.O.O.
• ŽIPO LENART D.O.O.
• ŽITO D.O.O.
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Nagrade in priznanja: 
Odlični pekovski izdelki 194

Ecotrophelia Slovenija 1

EIT FOOD HUB 3

Informiranje članov: 
Pregled kmetijskih trgov in politik 59

Obvestila o javnih naročilih 26

Ogledalo tedna 41

RASFF 12

Bruseljnice 11

Zakonodaja 9

Zaveznik 1

Zastopanje in usklajevanje: 
sestanki na vladnem nivoju 120

dopisi na vladnem nivoju 70

obiski podjetij 55

izjave za javnost 20

novinarske konference 5

Naši člani: 
člani 221

novi člani 46 

Strokovna izobraževanja: 
konference, seminarji, dogodki 13

izobraževanja za člane 12

Sejmi in delegacije 

delegacije v tujino 1

sejem AGRA 1

Sestanki:
seje upravnega odbora 3

sestanki sekcij 43

sestanki odborov 6

sestanki delovnih skupin 11

sestanki s člani 200
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Naši dosežki
Podpis sporazuma na področju prašičereje
Na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA 2019 smo skupaj s KGZS, ZZS, 
MKGP, GIZ Mesne industrije in Slovensko zvezo prašičerejcev podpisali 
sporazum, ki je pomemben korak k izboljšanju konkurenčnosti 
slovenskega prašičerejskega sektorja. Cilji so revitalizacija panoge 
prašičereje, krepitev celotne verige oskrbe s prašičjim mesom ter zagon 
sheme izbrana kakovost.

Projekt WholEUGrain
Da delovanje sektorja pekarstva več kot očitno prerašča nacionalne 
okvirje, odražajo tudi aktivnosti na evropski ravni. V okviru projekta 
WholEUGrain bo omogočen prenos dobre prakse z Danske za 
vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva z namenom povečanja 
uživanja polnozrnatih izdelkov med potrošniki v Sloveniji, Romuniji ter 
Bosni in Hercegovini. Projekt je pomemben tudi z vidika medresorskega 
povezovanja, saj bo v okviru partnerstva povezoval javne (vladne in 
nevladne) ter zasebne organizacije (živilska podjetja, ponudnike hrane, 
trgovce) s skupnim ciljem povečanja uživanja polnozrnatih izdelkov med 
potrošniki in posledično povečanja vnosa prehranskih vlaknin. 

Priključitev Združenja slovenskih pivovarn
Novembra 2019 je del GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij 
postalo tudi Združenje slovenskih pivovarn. S priključitvijo k največji 
panožni asociaciji so slovenski pivovarji dobili dostop do širokega 
nabora najrazličnejših storitev, ki ga zagotavlja naša strokovna služba. 
Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi pospešili rast in razvoj 
pivovarske branže.

Podpis listine Zaveze odgovornosti sektorja pekarstva
Leto 2019 je bilo leto v pravem pomenu besede, saj je kot tretji 
zapovrstjo k projektu Zaveza odgovornosti pristopil tudi sektor 

pekarstva. Po dveh letih intenzivnih razprav je na svetovni dan hrane, 
16. oktobra 2019 osem podjetij pekarskega sektorja (Don Don d.o.o., 
Hlebček d.o.o., Mercator IP d.o.o., Mlinopek d.d., Mlinotest d.d., Pekarna 
Pečjak d.o.o., Spar Slovenija d.o.o. in Žito d.o.o.) podpisalo listino Zaveze 
odgovornosti. S podpisom so se podjetja zavezala, da bodo do leta 2022 
zmanjšala vsebnost dodane soli v kruhu za 5 %, obenem pa bodo širila 
ponudbo pekovskih izdelkov z večjo vsebnostjo polnozrnatih sestavin. 
S tem so še dodatno izkazala svojo zavezanost k bolj zdravemu 

življenjskemu slogu potrošnikov in proaktivnost pri udejanjanju ciljev 
prehranske strategije Ministrstva za zdravje. Slavnostni podpis zavez 
odgovornosti sektorja pekarstva smo obeležili v prisotnosti državnega 
sekretarja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja 
Štromajerja, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. 
Aleksandre Pivec ter ministra za zdravje Aleša Šabedra.

Povečanje kompetentnosti kadrov v ŽPI 
V projekt KOC HRANA 2 je vključenih 25 podjetij iz kmetijsko živilske 
industrije. V letu 2019 je bilo izvedenih 30 posamičnih usposabljanj, za 
katere so naši člani prejeli skupno 24.237 € nepovratnih sredstev. Na 
usposabljanjih so zaposleni pridobili znanja iz številnih za sedanjost 

in prihodnost ključnih, soodvisnih in prebojno pomembnih področij: 
usmerjenost na izboljšave procesov, osredotočenost na kupce, 
digitalizacija in robotizacija, panožna strokovna znanja, odgovorno 
ravnanje in trajnost, zakonodaja, inovacije, vodenje, vseživljenjsko učenje, 
komunikacija ter timsko delo.



Sekcije in združenja

Branko Virag, predsednik: 

»Kmetijska podjetja smo steber 

prehranske varnosti v Sloveniji, saj v 
največji meri prispevamo k slovenski 
samooskrbi. Pridelujemo kakovostno, 
varno in cenovno dostopno hrano za 

slovenskega potrošnika ter ustvarjamo 

visoke hektarske donose, kar nam 
omogočata uporaba napredne tehnologije in visoko izobražen 
kader, ki ga zaposlujemo. Veliko sredstev namenjamo tudi 
za raziskave in razvoj in si s tem prizadevamo za še boljše 

poslovanje, več delovnih mest ter boljšo samooskrbo. Ravno 
zaradi dejstva, da smo kmetijska podjetja konkurenčnejši 
del slovenskega kmetijstva, nas je predlog spremembe 
zemljiške zakonodaje v letu 2019 najbolj pretresel, zato je bila 
večina aktivnosti združenja usmerjena v reševanje zemljiške 
problematike.«

Združenje kmetijskih podjetij
AKTIVNI ČLANI 
Evrosad d.o.o., Farme Ihan – KPM d.o.o., HPG Brežice d.o.o., Jeruzalem 
Ormož – SAT d.o.o., Kmetijstvo Črnci d.o.o., KGZ Krajnc d.o.o., Ljutomerčan 
d.o.o., Meja Šentjur d.d., Paradajz d.o.o., PP – Agro d.o.o., Radgonske 
Gorice d.d., Skupina Panvita, Vinakoper d.o.o., ŽIPO Lenart d.o.o.
VODSTVO 
Predsednik: Branko Virag
Sekretarka: Nina Barbara Križnik
OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2019 
Osnovni cilj delovanja združenja je strokovno in interesno 
povezovanje kmetijskih podjetij, z namenom olajševanja 
in spodbujanja dejavnosti njenih članov ter izboljševanja in 
povečevanja njihove gospodarske dejavnosti. Leta 2019 je bilo delo 
združenja usmerjeno predvsem v področje kmetijsko zemljiške 
politike. MKGP je namreč dalo v javno razpravo osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na tem področju, 
ki med drugim predvideva postopno zmanjšanje zakupa državnih 
kmetijskih zemljišč vsem kmetijskim gospodarstvom, ki imajo 
v zakupu več kot 100 ha državnih kmetijskih zemljišč. Po oceni 

združenja ter priznanih strokovnjakov s področja ekonomije 
in prava, je predlagani zakon neskladen z ustavo, hkrati pa bi 
sprejetje tovrstnega zakona imelo dolgoročne negativne posledice 
na prehransko varnost Slovenije. Združenje je o posledicah 
sprejetja osnutka zakona javnost seznanilo na dveh novinarskih 
konferencah in preko mnogih izjav za javnost, deležnike ter 
politične odločevalce pa na več kot 20 sestankih.
CILJI V LETU 2020 
Bitka za zemljišča in povečanje samooskrbe s hrano v Sloveniji 
še ni končana, zato si bo združenje tudi v letu 2020 prizadevalo, 
da Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov 
na področju kmetijske zemljiške politike ne bo stopil v veljavo. 
Ohranjanje državnih kmetijskih zemljišč v zakupu pri razvojno 
naravnanih kmetijskih podjetij daje osnovo za povečanje 
samooskrbe ter modernizacijo in digitalizacijo slovenskega 
kmetijstva, ki lahko dolgoročno privede tudi do izboljšanja 
starostne strukture v slovenskem kmetijstvu. Ne pozabimo, da 
so kmetijska podjetja pomemben člen vertikalne povezanosti 
deležnikov slovenskega kmetijstva, saj povezujejo družinske 
kmetije (kooperante) in slovensko živilskopredelovalno industrijo. 
Aktivnosti združenja bodo usmerjene tudi v usklajevanje Skupne 
kmetijske politike po letu 2021.
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Brigita Vindiš Zelenko, predsednica: 
»Sektor proizvodnje krmil je neposredno 

povezan s kmetijstvom, kateremu se 
zaradi podnebnih sprememb obetajo 
veliki preobrati. Spremenjene razmere 
za kmetovanje bodo prinesle velike 
izzive. Poleg podnebnih sprememb 
pa se pričakujejo tudi spremembe na 

področju tehnološkega in družbenega razvoja. Nove izzive 
prinaša tudi Skupna kmetijska politika po 2021, ki bo z 
ukrepi poskušala ublažiti omenjene izzive, čemur se bo 
moral prilagoditi tudi sektor proizvodnje krmil. Trenutno 
v sektorju največ pozornosti namenjamo upravljanju z 
varnostjo krme, protimikrobni odpornosti, medicirani krmi 
ter kontroli krme in živil. Kljub vsem naštetim izzivom 
sektor posluje dobro. V letu 2019 smo v Sloveniji proizvedli 
384 tisoč ton krmil, od tega 246 tisoč ton za perutnino, 84 
tisoč ton za govedo, za prašiče pa 42 tisoč ton krmil.«

Boštjan Kozole, predsednik: 
»Posledice pozeb iz 2016 in 2017 so 
dosegle vrhunec v letu 2019. V prvi 
polovici zaradi nizkih cen po preobilnem 
letniku 2018, v drugi polovici pa zaradi 
več kot prepolovljenega letnika 2019. V 
letu 2020 bosta za sektor ključna dvig 
cen in večja potrošnja sadja. Začetek 

promocije sadja pa je nujen pogoj za to.«

Sekcija za sadjarstvo
AKTIVNI ČLANI 
Andrej Aškerc, Darsad d.o.o., Evrosad d.o.o., KGZ Sava 
Lesce z.o.o., Meja Šentjur d.d., Mirosan d.o.o., Boris Orešek, 
Sadjarstvo Blanca d.o.o., Sadjarstvo Ormož d.o.o., Slom 
d.o.o. in Štajerc d.o.o. v sodelovanju z  Biotehniško fakulteto 
UL – Oddelkom za agronomijo, Fakulteto za kmetijstvo in 
biosistemske vede UM, KGZ Maribor – Sadjarskim centrom 
Maribor in Kmetijskim inštitutom Slovenije
VODSTVO 
Predsednik: Boštjan Kozole
Sekretarka: dr. Vesna Miličić
ČLANSTVO V SVETOVNEM ZDRUŽENJU 
WAPA (World Apple and Pear Association)
OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2019 
Sekcijo za sadjarstvo tvorijo podjetja, ki se ukvarjajo s 
pridelavo sadja, manjši sadjarji in podporne institucije, ki 
delujejo na področju sadjarstva. Namen sekcije je medsebojno 
sodelovanje in iskanje rešitev za izzive, s katerimi se 
vsako leto znova sooča sadjarski sektor. Čeprav ga v letu 

Sekcija proizvajalcev krmil 
AKTIVNI ČLANI 
Dobrodej d.o.o., Jata Emona d.o.o., Jeruzalem Ormož – SAT 
d.o.o., Pivka perutninarstvo d.d. , Perutnina Ptuj d.d., PP-Agro 
d.o.o., Skupina Panvita
VODSTVO 

Predsednica: Brigita Vindiš Zelenko
Sekretarka: Nina Barbara Križnik
ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU 
FEFAC (European Feed Manufactures Federation)
OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2019 
V Sekcijo proizvajalcev krmil je vključenih sedem podjetij, 
ki so v letu 2019 proizvedli 384 tisoč ton krmil. Na sekciji 
smo v letu 2019 obravnavali tematike, kot so upravljanje z 
varnostjo krme, protimikrobna odpornost, medicirana krma 
ter kontrole krme in živil. V zadnjem času postaja vse bolj 
aktualna tema tudi soja in krmila brez gensko spremenjenih 

organizmov. Vodstvo sekcije se je udeležilo sestankov in letne 

2019 spomladanska pozeba ni prizadela, pa so posledice 
spomladanskih pozeb v letih 2016 in 2017 ter preobilnega 
letnika 2018 še zmeraj vidne. V letu 2019 smo nadaljevali s 
promocijsko kampanjo Nori na jabolka izbrane kakovosti, saj 
glede na raziskave, kljub povečanju potrošnje sadja, potrošnja 
jabolk v Sloveniji pada. Soočamo se torej s povečanjem 
povpraševanja po jagodičevju in tropskem sadju. Sodelovali 
smo tudi na Tradicionalnem slovenskem zajtrku in organizirali 
Sadjarski posvet na sejmu AGRA.
CILJI V LETU 2020 
V letu 2020 se bomo posvetili predvsem reševanju 
problematike škodljivcev, še posebej marmorirani smrdljivki 
in plodovi vinski mušici. Prizadevali si bomo za povečanje 
zgornje meje opravljanja sezonskega dela na posameznem 
kmetijskem gospodarstvu iz 120 na 160 dni v koledarskem 
letu. Prav tako predlagamo povečanje zgornje meje 
opravljanja sezonskega dela na posameznika iz 90 na 120 dni. 
V sekciji se najbolj veselimo začetka promocije sheme izbrana 
kakovost za sadje, ki se bo po pričakovanjih začela jeseni 
leta 2020 ter pričetka pogajanj za vzpostavitev bilateralnih 
sporazumov. Zanimamo se predvsem za Indijo, Vietnam in 
Kitajsko.

skupščine v organizaciji FEFAC, ki je letos potekala v Bruslju. 
Sekcija je zastopala stališča proizvajalcev krmil ter zbirala 
različna statistična poročila na nacionalnem, evropskem in 
globalnem nivoju.
CILJI V LETU 2020 
Še naprej bomo aktivno zastopali skupne interese ter iskali 
možnosti za povečanje konkurenčnosti slovenskega sektorja 
proizvodnje krmil. V še večji meri si bomo prizadevali 
za razrešitev problematike čedalje bolj neprizanesljive 
okoljske zakonodaje, ki bi lahko imela uničujoče posledice za 
nadaljnjo proizvodnjo krmil. Iskali bomo inovativne rešitve 
pri proizvodnji krme, saj se zahteve novodobnega potrošnika 
kažejo tudi na tem področju. Še tesneje bomo sodelovali z 
evropskim združenjem FEFAC in aktivno sodelovali na Žitni 
konferenci 2020 ter na sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Tudi v 
letu 2020 se bodo člani sekcije udeležili strokovne ekskurzije 
z ogledom dobrih praks.
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 Miha Rozman, predsednik 
»V letu 2019 smo člani Sekcije 
prašičerejcev intenzivno delovali na 
področju dolgoročnega izboljšanja 
konkurenčnosti sektorja. Veliko 
aktivnosti smo usmerili v usklajevanje 
načina določanja cene prašičjega mesa 
slovenskega porekla in v sodelovanju 
s stroko ter ostalimi deležniki dosegli 

dogovor o oblikovanju slovenskega modela. Na kmetijskem 
sejmu AGRA smo se kot eden od šestih sopodpisnikov 
Sporazuma o revitalizaciji prašičereje podpisali pod 
zavezo k krepitvi celotne verige oskrbe s prašičjim 
mesom. S podpisom sporazuma se je MKGP zavezalo 
k opredelitvi prašičereje kot strateške panoge, kar bo 
dolgoročno spodbujalo in krepilo razvoj panoge. Aktivno 
smo sodelovali pri opredelitvi sheme izbrana kakovost za 
prašičje meso. V letu 2020 bomo predvsem pozorni na 
vzpostavitev kontrol masnih bilanc, kar bo slovenskemu 
potrošniku omogočilo transparentno izbiro kakovostne 
slovenske svinjine.«

Matjaž Durič, predsednik: 
»Sekcija bioplinarjev se je v letu 
2019 soočala z izredno nizkimi 
obratovalnimi podporami za 
proizvedeno električno energijo 
iz tovrstnih bioplinskih naprav. 
Prizadevali smo si za dogovor z 
ministrstvi za spremembo pogojev, 

pod katerimi se bodo te bioplinske naprave lahko 
po 15 letih obratovanja ponovno vključile v sistem 
obratovalnih podpor. Kolikor nam to v naslednjih letih 
ne bi uspelo, se lahko pričakuje ugasnitev teh naprav, 
kar pa lahko povzroči težave celotnemu sektorju, kjer 
nastajajo organski odpadki.«

Sekcija prašičerejcev
AKTIVNI ČLANI 
Celjske mesnine d.o.o., Farme Ihan – KPM d.o.o, Jeruzalem 
Ormož SAT d.o.o., Ljutomerčan d.o.o., Skupina Panvita, SKZ 
Ljutomer Križevci z.o.o.
VODSTVO 

Predsednik: Miha Rozman
Sekretarka: Nina Barbara Križnik
OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2019 
Sekcijo prašičerejcev predstavljajo slovenska prašičerejska 
podjetja in zadruge, ki si prizadevajo za izboljšanje 
konkurenčnosti sektorja. Sekcija s svojim delovanjem 
uresničuje naslednje cilje: povečanje števila tekačev, 
povečanje letnega zakola pitancev, vzpostavitev masnih 
bilanc ter ohranjanje kakovosti slovenskega prašičjega mesa. 
Na kmetijsko živilskem sejmu AGRA 2019 smo skupaj z 
MKGP in KGZS podpisali dogovor o sodelovanju za izboljšanje 
konkurenčnosti slovenskega prašičerejskega sektorja. Večji 
del aktivnosti sekcije je potekal v smeri vzpostavitve borzne 

Sekcija bioplinarjev
AKTIVNI ČLANI 
Koto d.o.o., Panvita Ekoteh d.o.o., Petrol d.d., PP energija d.o.o.
VODSTVO 

Predsednik: Matjaž Durič
Sekretarka: Nina Barbara Križnik
ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU 
EBA (European Biogass Association)
OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2019 

Sekcijo bioplinarjev tvorijo podjetja, ki proizvajajo električno 
energijo iz biološko razgradljivih odpadkov, ki nastajajo v 
kmetijstvu, živilsko-predelovalni industriji ter v obratih 
javne prehrane oziroma gostinstvu. V letu 2019 je sekcija 
organizirala sestanke na vladnem nivoju z namenom 

spremembe sistema podpor, ki bi bioplinskim napravam 
omogočil boljše finančno poslovanje ter prepoznavnost in 
uporabnost digestata v rastlinski pridelavi. Posebno področje 
aktivnosti je predstavljala razprava z resornim ministrstvom 

cene za prašičje meso. Aktivnosti Sekcije prašičerejcev je v 
letu 2019 zaznamoval tudi osnutek Zakona o spremembah 

in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske 
zemljiške politike, katerega morebitno sprejetje bi lahko 
zmanjšalo že tako nizko samooskrbo s prašičjim mesom. 
Prašičerejski sektor je leta 2019 prizadela tudi Afriška 
prašičja kuga, ki se v Sloveniji sicer še ni pojavila, je pa močno 
pretresla Kitajsko, ki je postala največja uvoznica prašičjega 
mesa iz EU. Posledica tega je letno povečanje povprečne cene 
v Evropi proizvede svinjine za več kot 40 %.
CILJI V LETU 2020 
Še naprej si bomo intenzivno prizadevali za uresničevanje 
ciljev, dogovorjenih z dogovorom o sodelovanju za izboljšanje 
konkurenčnosti slovenskega prašičerejskega sektorja. Sektor 
se bo moral spopasti tudi s preprečevanjem pojava Afriške 
prašičje kuge, ob morebitnem izbruhu pa tudi s kurativnimi 
ukrepi. Pomembno aktivnost v letu 2020 bo predstavljala tudi 
priprava strategije razvoja slovenske prašičereje.

glede iztekajočih se pogodb o podporah za obstoječe naprave. 
Skupaj s pristojnimi institucijami smo si prizadevali za 

izboljšanje poslovnega okolja za bioplinarne, ki bi omogočalo 
konkurenčen položaj na trgu EU.
CILJI V LETU 2020 

V letu 2020 bomo nadaljevali z osveščanjem političnih 
odločevalcev o pomembnosti ohranjanja bioplinskih naprav, 
hkrati pa v sodelovanju s stroko (inštituti, fakultete, kmetijski 
svetovalci) o tem osveščali tudi širšo javnost. Sekcija se bo 
še aktivnejše vključevala v delovanje evropskega združenja 
bioplinarjev EBA ter vzpostavljala kontakte s tujimi bioplinarji. 
V čim večji meri bomo poskusili izkoristiti možnosti, ki jih 
ponujajo evropski projekti na temo biogospodarstva.
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Janez Bojc, predsednik: 
»Člani Sekcije za pekarstvo smo 
bili tudi v letu 2019 na ocenjevanju 
odličnih pekovskih izdelkov zelo 
uspešni. Ob nadaljnjem prizadevanju 
za vrhunsko kakovost bomo posebno 
pozornost namenili tudi izvajanju 
zavez odgovornosti za znižanje 

vsebnosti soli v kruhu in povečanje deleža polnozrnatih 
sestavin v pekovskih izdelkih. Dolgoročno si želimo 
stabilne odnose v žitni verigi in večje zanimanje za 
pekovski poklic med mladimi.«

Matija Majcenovič, predsednik: 
»Kot že leta poprej je mlinarska sekcija 
najbolj aktivna predvsem okoli žetve in 
tako je bilo tudi v letu 2019. Člani smo se 
aktivno udeleževali sej, hkrati pa smo 
tudi na neformalnem nivoju sledili ciljem 
sekcije. Sodelovanje v žitni verigi poteka 
na več nivojih, izzive, predloge in možne 
rešitve pa smo ob koncu leta povzeli na 

Žitni konferenci. Glede na to, da ima nekaj največjih mlinarskih 
podjetij tudi lastne pekarne, nismo zaobšli sodelovanja in 
usklajevanja ciljev s Sekcijo za pekarstvo. Aktivnosti v letu 
2019 so potekale predvsem v smeri določanja parametrov 
specifikacije izbrana kakovost za žita. Opozarjali smo na 
prezgodnje določanje odkupnih cen pšenice in s tem tveganje 
naše konkurenčnosti napram bližnjim mlinom iz sosednjih 
držav. V okviru evropskega združenja EFM bomo še naprej 
zagovarjali smernice, kot so energetska učinkovitost, 
zmanjšanje odpadkov, povečanje lokalne pridelave, okoljsko 
sprejemljivejši prevoz z vlaki, kakovostno skladiščenje, boljša 
higiena in zmanjšanje emisij.«

Sekcija za mlinarstvo 
AKTIVNI ČLANI 
Mlin Katić d.o.o., Mlin Korošec d.o.o., Mlinopek d.d., 
Mlinotest d.d., Štupnikov Mlin- Marjan Maver s.p., Žito d.o.o.
VODSTVO 
Predsednik: Matija Majcenovič
Sekretarka: Nina Barbara Križnik
ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU 
EFM (European Flour Millers)
OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2019 
V letu 2019 je Sekcija za mlinarstvo sodelovala v žitni 
verigi, kjer so bile aktivnosti usmerjene v izboljšanje 
kakovosti krušnih žit in stanje na trgu. Potekale so tudi 
intenzivne razprave o vstopu žitnega sektorja v shemo 
izbrana kakovost, ki jo opredeljuje nacionalni Zakon o 
promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, vendar še 
vedno ni bil dosežen konsenz za vstop sektorja. Glede 
mreženja članov sekcije je bil v letu 2019 najbolj odmeven 
dogodek udeležba članov na Mlinarski konferenci v 

Sekcija za pekarstvo
AKTIVNI ČLANI 
Don don d.o.o., Hlebček d.o.o., Mercator IP d.o.o., Mlinopek d.d., 
Mlinotest d.d., Pekarna Pečjak d.o.o., Reprokolinska d.o.o., Žito 
d.o.o.

VODSTVO 

Predsednik: Janez Bojc
Sekretarka: Barbara Rupnik

ČLANSTVO V MEDNARODNEM ZDRUŽENJU 
AIBI – Mednarodno združenje za pekarstvo

OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2019 
V letu 2019 smo se intenzivno ukvarjali s promocijo odličnih 
pekovskih izdelkov. Na Pogačarjevem trgu v središču Ljubljane 
smo organizirali Festival odličnih pekovskih izdelkov z 
degustacijami in pestrim zabavno kulturnim programom. 
Pomemben dosežek članov Sekcije za pekarstvo je med drugim 
tudi podpis zavez odgovornosti za znižanje vsebnosti soli v kruhu 
in povečanje deleža polnozrnatih sestavin v pekovskih izdelkih. 

Parizu, udeležili pa smo se tudi ekskurzije v organizaciji 
evropskega združenja mlinarjev (EFM) na Kitajskem. 
CILJI V LETU 2020 
V letu 2020 si je sekcija zadala cilj, da se uskladijo 
parametri pri specifikaciji izbrana kakovost za žitni 
sektor. Večji del aktivnosti bo vezan na usklajevanje 
novosti evropske in nacionalne zakonodaje s področja 
mlinarstva. Tudi v letu 2020 bo sekcija soorganizirala 
Žitno konferenco, sodelovala na sejmu AGRA, udeležili pa 
se bomo tudi mlinarske ekskurzije v Rusiji v organizaciji 
evropskega združenja mlinarjev – EFM. 

CILJI V LETU 2020 
Promocijo odličnih pekovskih izdelkov bomo pričeli s slavnostno 
20. podelitvijo zlatih priznanj, gostili pa bomo tudi srečanje 
članov Mednarodnega združenja za pekarstvo AIBI. Spremljali 
bomo izvajanje zavez odgovornosti pekarskega sektorja ter 

sodelovali v mednarodnem projektu WholEUGrain za promocijo 

polnozrnatih živil. Nadaljevali bomo z usklajevanjem stališč v 
zvezi s promocijo kruha v Sloveniji, večji del aktivnosti pa bo 
povezan tudi s predsedovanjem združenju AIBI.
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Marian Šefčovič, predsednik: 
»Tudi leto 2019 je bilo za proizvajalce 
pijač intenzivno. Zavzemali smo se 
za soustvarjanje gospodarskega 

prostora, tako doma kot v širšem 
evropskem prostoru, ki bi omogočal 
rast in razvoj sektorja. Argumentirano 
smo si prizadevali za pravično in 

nediskriminatorno opredelitev višine koncesije in 

drugih dovoljenj za rabo vode. Zaenkrat ne moremo biti 
zadovoljni, saj posluha s strani države ni in tako to še 
vedno to ostaja prioriteta tudi v letu 2020.
Upoštevajoč trende in razvojne smeri sektorja načrtujemo 
ukrepe, ki bodo sledili direktivi EU s področja plastike za 
enkratno uporabo, še naprej pa bomo uresničevali naše 
zaveze odgovornosti, ki so se pokazale kot učinkovit ukrep 
samoregulative, kar priznavata strokovna  in politična 
javnost. Trajnostni razvoj in odgovornost do širšega okolja 
ostaja pot, po kateri hodimo.«

Tomaž Žnidarič, predsednik: 
»Kljub naši samooskrbnosti se 
zavedamo problema opuščanja 
pridelave mleka, s katerim se zadnje 
čase srečujemo tudi v Sloveniji. Za 
ohranitev stabilnega in trajnostno 
naravnanega sektorja si bomo morali 
prizadevati vsi deležniki oskrbne 

verige skupaj z državnimi institucijami in pri tem 
medsebojno sodelovati.«

Združenje industrije pijač
AKTIVNI ČLANI 
Atlantic Droga Kolinska d.o.o., Bio-Sad d.o.o., Costella 
d.o.o., Coca-cola HBC Slovenija d.o.o., Dana d.o.o., Fructal 
d.o.o., Nektar Natura d.o.o., Pivovarna Laško Union d.o.o., 
Radenska d.o.o., Vipi d.o.o., Vital Mestinje d.o.o.
VODSTVO 
Predsednik: Marian Šefčovič
Sekretarka: dr. Petra Medved Djurašinović
ČLANSTVO V EVROPSKIH ZDRUŽENJIH 
UNESDA (Union of European Beverages Association)  
EFBW (European Federation of Bottled Waters)
OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2019 
Osrednje aktivnosti dela sekcije so bile usmerjene v 
aktivno spremljanje in obravnavo predlogov sprememb. 
Tematsko je bilo delo sekcije usmerjeno na tri področja 
– dovolnino, dajatev za rabo vode iz javnega vodovoda 
v proizvodnji pijač, udejanjanje sektorskih zavez 
odgovornosti ter na področje ravnanja z odpadno 

Sekcija za mlekarstvo
AKTIVNI ČLANI 
Ekolat d.o.o., Ljubljanske mlekarne d.o.o., Loška mlekarna 
- KGZ z.o.o. Škofja Loka, Mlekarna Celeia d.o.o., Mlekarna 
Krepko - Kele&Kele d.o.o., Mlekarna Planika d.o.o., 
Pomurske mlekarne d.d. 
VODSTVO 
Predsednik: Tomaž Žnidarič
Sekretarka: Barbara Rupnik
ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU 
EDA (European Dairy Association)
OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2019 
Zastopali smo stališča slovenske mlečno predelovalne 
industrije ter zbirali različna statistična poročila s 
področja mlekarstva na nacionalnem, evropskem in 
globalnem nivoju. S predstavniki MKGP in drugih institucij 
v oskrbni verigi smo pričeli razpravo o ključnih problemih 

embalažo. V ta namen je bila naročena posebna študija, ki 
bo tudi MOP v pomoč pri odločanju o morebitnih potrebnih 
nadgradnjah obstoječega sistema.
CILJI V LETU 2020
Intenzivirali bomo komunikacijo z resornim ministrstvom 
s področja okolja in embalaže ter dajatev za rabo vode v 
industriji pijač. S člani pa bomo intenzivno delali tudi na 
konkretizaciji zaveze odgovornosti na področju zmanjšanja 
dodanega sladkorja v brezalkoholnih pijačah.

pridelave in predelave mleka v Sloveniji. Prizadevali 
smo si za učinkovito izvajanje zavez odgovornosti 
mlečno predelovalnega sektorja, sodelovali pa smo tudi 
pri šolski shemi ter izvedbi Dneva slovenske hrane in 
Tradicionalnega slovenskega zajtrka.
CILJI V LETU 2020 
S ciljem ohranjanja stabilne pridelave mleka v Sloveniji 
si bomo prizadevali za konstruktivno razpravo z vsemi 
deležniki v oskrbni verigi. Večji del aktivnosti bo namenjen 
tudi nadaljnji promociji mleka in sheme izbrana kakovost. 
V skladu s tem bomo sodelovali pri strokovni podpori 
izvajanja naslednjega promocijskega programa in 
uskladitvi sprememb Zakona o promociji kmetijskih in 
živilskih proizvodov.



Jernej Smolnikar, predsednik: 
»V ZSP aktivno spodbujamo ozaveščanje 
o odgovornem pitju piva in samoregulacijo 
proizvajalcev ter povezovanje in sodelova-
nje v panogi. Tudi v prihodnje si bomo pri-
zadevali za izmenjavo znanj med pivovarji 
in znanstvenimi institucijami.«

Andrej Sluga, podpredsednik:
»Pridružitev malih pivovarjev ponuja 
nove smeri in dimenzije na področju 
strokovnega in interesnega povezovanja 
s ciljem izboljšanja gospodarskega 
učinka pivovarske branže.«

Albin Hozjan podpredsednik:
»Pričeli smo polni delavnega elana 
in upam, da tako nadaljujemo. Čaka 
nas veliko dela, vendar skupaj nam bo 
uspelo.«

Združenje slovenskih pivovarn
AKTIVNI ČLANI 
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Mariborska 
pivovarna, Pivovarna Clef-savinjska pivovarna, pivovarna 
Emonec, pivovarna Gastro Ptuj, pivovarna Green gold, 
pivovarna Haler, pivovarna Hopsbrew, pivovarna Kostanj, 
Pivovarna Laško Union d.o.o., pivovarna Lobik, pivovarna 
Maister, pivovarna Mali Grad, Pivovarna Over Mura, pivovarna 
Racon-Crazy duck, pivovarna Ressel, pivovarna Reservoir 
dogs, Pivovarna Roth, pivovarna Tektonik, pivovarna Time 
Brewery, Pivovarna Vizir 
VODSTVO 
Predsednik: Jernej Smolnikar
Podpredsednika: Andrej Sluga, Albin Hozjan
Sekretarka: Alenka Lesjak
ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU 
The Brewers of Europe
OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2019 
27. novembra 2019 je Združenje slovenskih pivovarn postalo 
del GZS-ZKŽP. Pri tem si člani želijo nadaljevati in nadgraditi 

aktivnosti, ki so že potekale v preteklih letih v sklopu treh 
osnovnih stebrov delovanja: pivo in družba, pivo in ekonomija 
ter pivo kot izdelek. Združenje slovenskih pivovarn je takoj po 
priključitvi začelo graditi močne temelje in smele načrte za 
krepitev pivovarske branže ob spoštovanju okolja in družbe.
CILJI V LETU 2020 
V letu 2020 si partnerstvo Združenja slovenskih pivovarn, 
kot ponosen član GZS-ZKŽP, postavlja še višje cilje za dosego 
trajnostnega, okolju in družbi prijaznega gospodarskega 
razvoja in rasti pivovarstva. Kot prioritetne naloge si 
združenje postavlja skrb za kakovost in varnost piva, dvig 
kulture pitja piva z izobraževanjem pivovarjev in splošne 
javnosti, aktivno vlogo pri alkoholni politiki, podporo 
odgovornemu uživanju alkohola ter samoregulativo 
pivovarjev in partnerjev z zavezami za transparentno 
in odgovorno posredovanje informacij za potrošnika 
in odgovorno oglaševanje. Cilji članov so tudi pravična 
obdavčitev pivovarskih podjetij, vzpostavitev zasluženega 
pozitivnega imidža piva in pivovarn ter vseh, ki so povezani z 
branžo.
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mag. sci. Martina Puc, mag. farm., spec., MBA, 
predsednica: 

»Združenje za prehranska dopolnila 
vzpostavlja nove smernice za delo v 
dobrobit potrošnikov, ki temelji na 
sodelovanju in uvajanju najsodobnješih 
spoznanj različnih strok in znanosti v 
prakso. Pravna opredelitev izdelkov 
namreč že zdavnaj ni več dovolj za 

urejeno področje. Bolje in z višjo dodano vrednostjo pa 
lahko delamo le v okolju, ki nas pri tem podpira.«

Združenje za prehranska dopolnila 
AKTIVNI ČLANI 
Aglea d.o.o., Algena d.o.o., Ars Pharmae, d.o.o., Atlantic 
Droga Kolinska d.o.o., Avemed d.o.o., Bimedia d.o.o., 
BV&S d.o.o., Sanofarm d.o.o., Ewopharma d.o.o., Fitosan 
d.o.o., Hafesan d.o.o., Jata Emona d.o.o., Medex d.o.o., 
MycoMedica d.o.o., Novi val d.o.o., PharmaLinea d.o.o.,  
RES-PONS d.o.o., Valens Int. d.o.o., VI-DA Studio d.o.o., 
VODSTVO 
Predsednica: mag. sci. Martina Puc, mag. farm., spec., 
MBA
Sekretarka: dr. Petra Medved Djurašinović
ČLANSTVO V EVROPSKEM ZDRUŽENJU 
FSE (Food Supplements Europe)
OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2019 
Člani združenja so svoje aktivnosti usmerili v konstruktivni 
dialog z različnimi vladnimi in nevladnimi deležniki, 
ki sooblikujejo trg prehranskih dopolnil v Sloveniji. 
Poudarek je bil na reševanju problematike nepriznavanja 

poimenovanja probiotik s strani državnih organov, pomoči 
pri pripravi skladnih deklaracij izdelkov naših članov, 
pa tudi na informiranju s področja varnosti in kakovosti 
prehranskih dopolnil.
CILJI V LETU 2020
V letu 2020 želimo podvojiti članstvo v združenju. 
Z obstoječimi člani bomo iskali odgovore na odprta 
vprašanja, skrbeli za korektno in strokovno komuniciranje 
o vseh temah, ki zadevajo sektor, predvsem pa zastopali 
usklajena stališča sektorja na relaciji vladnih in nevladnih 
organov.
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Januar-marec 
Promocijske degustacije jabolk v 
okviru Nori na jabolka IK 
Jeseni 2018 smo pričeli z aktivnostmi pro-
mocijske kampanje Nori na jabolka izbrane 
kakovosti, ki smo jo v letu 2019 zaokrožili 
s serijo degustacij in anketami na štirih fa-
kultetah Univerze v Ljubljani – Biotehniški 
fakulteti, Ekonomski fakulteti, Fakulteti za 
družbene vede in Filozofski fakulteti. Na 
degustacijah nas je zanimalo predvsem ali 
mladi redno uživajo sadje, katero vrsto sadja 
imajo najraje in katere so njihove najljubše 
sorte jabolk. Upamo, da smo mladim uspeli 
dokazati, da je jabolko lahko prav tako tren-
dovsko živilo kot mango in avokado.

24. januar
Podelitev zlatih priznanj 
odličnim pekovskim izdelkom 
Na Gospodarski zbornici Slovenije 
Sekcija za pekarstvo vsako leto or-
ganizira ocenjevanje kruha in drugih 
pekovskih izdelkov ter slaščic. V letu 
2019 je potekalo že 19. tradicionalno 
ocenjevanje. Podjetja so prijavila 178 
pekovskih izdelkov, odlična kako-
vost pa je bila potrjena 156 izdelkom. 
Komisija je ocenjevala zunanji videz 
izdelkov, lastnosti skorje in sredice 
ter vonj in okus. Končna ocena pa je 
bila odvisna od doseženega števila 
točk, ki je temeljil na ponderiranih 
lastnostih posameznega prijavljene-
ga vzorca. 

5.-6. februar
Delavnica o kakovosti in označevanju 
živil, prehrani in razvoju novih živilskih 
proizvodov
V sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico 
Slovenije smo organizirali dve delavnici s pod-
ročja kakovosti in označevanja živil, prehrane 
ter razvoja novih živilskih izdelkov. Delavnic, 
ki sta potekali v Šentjurju ter v Gotovljah, se je 
udeležilo preko 150 predstavnikov kmetijske do-
polnilne dejavnosti ter malih oz. mikro podjetij. 
Udeležencem so bili predstavljeni glavni trendi 
povpraševanja po hrani, zakonodaja s področja 
označevanja živil ter pomen in načini izboljšanja 
sestave živilskih izdelkov. Še posebej velik pou-
darek je bil na predstavitvi programa PREŽIVI.

Dogodki
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6. marec
Predstavitev razpisa 4.2
Na GZS-ZKŽP smo za člane pripravili predstavi-
tev 5. javnega razpisa za podukrep 4.2 - Podpora 
za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj 
kmetijskih proizvodov za leto 2019. Predstavitev 
so izvedli predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ter predstavniki Agenci-
je za kmetijske trge in razvoj podeželja. Predsta-
vitve se je udeležilo 25 kmetijskih in živilskih 
podjetij, ki so prejeli informacije glede razpisnih 
pogojev ter lahko postavili konkretna vprašanja. 
Še vedno ostajajo največje težave pri pridobiva-
nju okoljevarstvenih soglasij.

6.-7. marec
Evropska komisija, Luksemburg
Na Evropski komisiji na Direktoratu za varnost živil in prehrano smo skupaj 
s predstavnicami Inštituta za javno zdravje predstavili spletno aplikacijo 
»Katalog živil za javno naročanje« stalnim članom Visoke skupine za pre-
hrano v Luksemburgu. Evropska komisija je namreč prepoznala slovensko 
dobro prakso javnega naročanja živil in jo vključila v predlog novega Joint 
Action projekta na prehrani, ki bo potekal še do 2021. 

3. april
Izobraževanje o okoljskem odtisu izdelkov
V okviru projekta PEFMED smo za predstavnike proizvajalcev 
krmil izvedli usposabljanje na temo okoljskega odtisa izdelkov 
in širše problematike. Dotaknili smo se metode za izračunavanje 
okoljskega ter socio-ekonomskega odtisa, problematike razšir-
jene odgovornosti proizvajalcev ter izpusta toplogrednih plinov.
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3. april
Novinarska konferenca – Ali je 
prehranska varnost Slovencev 
ogrožena?
Marca 2019 je v javno obravnavo vstopil 
osnutek Zakona o spremembah in do-
polnitvah določenih zakonov na področju 
kmetijske zemljiške politike, ki med drugim 
predvideva postopen odvzem državnih 
kmetijskih zemljišč večjim zakupnikom. V 
odgovor na osnutek zakona je na GZS po-
tekala novinarska konferenca z naslovom 
»Ali je prehranska varnost Slovenije ogro-
žena?«. Predstavljene so bile dobre prakse 
slovenskih kmetijskih podjetij in kaj bi pre-
dlagana sprememba zakonodaje na podro-
čju kmetijskih zemljišč pomenila za samo-
oskrbo in prehransko varnost Slovenije.

5. april
Seminar: Abeceda trendov povpraševanja po hrani
Na seminarju, ki je potekal v okviru programa PREŽIVI, so bile ude-
ležencem predstavljene teme s področja razvoja novih živilskih 
izdelkov, potrošniških trendov, prehranske politike, izboljšanja se-
stave ter označevanja živil. Namen seminarja je bil izobraževanje 
in prenos informacij med javnozdravstveno stroko in živilskopre-
delovalno industrijo.

17. april
Veliki spomladanski živilski seminar 
Na Velikem spomladanskem živilskem seminar-
ju so potekala predavanja, vsebinsko vezana na 4. 
fokusno področje akcijskega načrta SRIP HRANA 
in sicer: higiena in varnost, kakovost, sledljivost ter 
pravno-zakonodajni okvir. Preko 100 udeležencev 
je pridobivalo nova znanja s področja okoljskih in 
procesnih kontaminantov in računalniških aplikacij 
za izvajanje sledljivosti živil v celotni verigi ter bila 
seznanjena z zakonodajnimi novostmi splošnega 
živilskega zakona 178/2002 ter nacionalnih mikro-
bioloških smernic. 
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18. april
Konferenca zeleno javno 
naročanje 
V okviru SRIP krožno gospodar-
stvo sta potekali dve strokovni de-
lavnici. Glavni temi sta bili krožno 
gospodarstvo in vzpodbude zanj s 
strani zelenega javnega naročanja 
ter novosti, ki so jih v letu 2019 pri-
nesle sprejete spremembe zako-
nodaje EU o odpadkih. 

6.-7. maj
Projektni sestanek AlpBioEco na GZS
GZS-ZKŽP je gostila partnerje evropskega projekta AlpBioEco. 
Glavne teme dvodnevnega srečanja so bile priprava publikacije 
analize verig vrednosti za jabolka, orehe in zelišča, razvoj novih 
poslovnih modelov za verige vrednosti in pilotno testiranje razvi-
tih modelov. Za udeležence je bil organiziran tudi ogled muzejske 
zgodovine in proizvodnje piva v podjetju Pivovarna Laško Union 
d.o.o. ter predstavitev podjetij Mirosan d.o.o. in Mirovita d.o.o..

22. maj
Zaključna konferenca I-CON
Z zaključno konferenco na Gospodar-
ski zbornici Slovenije se je zaključil 
projekt I-CON, ki si je prizadeval za 
inovacije v živilstvu za izboljšanje 
kompetenc in veščin. Predstavili smo 
rezultate pilotnih aktivnosti, v kate-
re so bila vključena mala in srednje 
velika podjetja. Pilotne aktivnosti so 
potekale na področju varnosti, kako-
vosti in označevanja živil, dizajna in 
mehatronike.
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23. maj
Peka festivalske potice s predstavniki pekarskih podjetij 
Izbrani peki najboljših slovenskih pekarn so izdelali najdaljšo, več 
kot 13 metrov dolgo slovensko potico. Gre za prvi tovrstni dogodek, 
na katerem so najboljša slovenska pekarska podjetja združila moči 
in znanje. V znamenju sodelovanja, odprtosti in sloge so ustvarila Fe-
stivalsko potico velikanko, ki je bila nato razrezana in razdeljena na 
Festivalu odličnih pekovskih izdelkov v Ljubljani.

25. maj
Festival odličnih pekovskih izdelkov
Največji slovenski dogodek promocije odličnih pekovskih 
izdelkov slovenskih pekarskih podjetij je potekal na Po-
gačarjevem trgu v Ljubljani. Veliko število predstavljenih 
izdelkov dokazuje, da je Slovenija destinacija najboljšega 
kruha in pekovskih izdelkov. Letošnje festivalsko doga-
janje je poleg pestrosti predstavljenih izdelkov, pekarsko 
obarvanih otroških delavnic in zabavnega družabnega 
dogajanja zaznamoval tudi razrez več kot 11 metrov dolge 
Festivalske potice velikanke, ki so jo izdelali izbrani peki 
iz sodelujočih slovenskih pekarn. Gre za prvi tovrstni do-
godek, na katerem so najboljša slovenska pekarska pod-
jetja združila moči in znanje ter v znamenju sodelovanja, 
odprtosti in sloge ustvarila edinstveno potico. Festivalska 
potica velikanka je simbol sodelovanja, s katerim sloven-
ska pekarska podjetja zmorejo preseči meje konkurenč-
nosti ter v duhu dobre volje, znanja in izkušenj ustvarjajo 
najboljše za slovenskega potrošnika.

27. – 29. maj
FMCG kongres Varšava
Udeležili smo se dvodnevnega kongresa FMCG market v Varšavi, na 
katerem se je na skupnem razstavnem prostoru z razstavo in degu-
stacijami predstavilo sedem slovenskih živilskih podjetij. Organizirali 
smo srečanja s predstavniki trgovcev in distributerjev na Poljskem in 
vsem udeležencem kongresa razdelili predstavitveno brošuro sode-
lujočih podjetij. Obiskala nas je tudi veleposlanica RS v Varšavi, mag. 
Božena Forštnarič Boroje. Celoten dogodek je bil organiziran v sode-
lovanju med ZKŽP, Veleposlaništvom RS v Varšavi in MKGP.
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28. maj
Delavnica EIT Food Hub
Izvedli smo že drugo delavnico EIT Food RIS Fellow-
ship za študente, ki jo kot nacionalna kontaktna točka 
izvajamo za evropski inštitut EIT Food. Na delavnici 
so se preizkusili izbrani povabljeni študentje, ki so 
se potegovali za edinstveno priložnost - financirano 
pripravništvo v različnih evropskih živilskih podjetjih.

29. maj
Tiskovna konferenca kmetijska zemljišča
Na Gospodarski zbornici je potekala novinarska 
konferenca z naslovom Nova zemljiška zakono-
daja, grožnja prehranski varnosti, na kateri so so-
delovali predsednik Združenja kmetijskih podjetij 
Branko Virag, dr. Jože P. Damijan iz Ekonomske 
fakultete in direktorica GZS-ZKŽP dr. Tatjana Za-
gorc. Na novinarski konferenci je bila predstavlje-
na Analiza potencialnih učinkov osnutka Zakona o 
spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na 
področju kmetijske zemljiške politike, ki sta jo iz-
vedla dr. Jože P. Damijan in dr. Branko Korže. Ana-
liza učinkov ugotavlja, da bi morebitno sprejetje 
zakonodaje povzročilo negativne posledice z vidika 
prehranske varnosti Slovenije ter poslovanja in fi-
nančne uspešnosti največjih agroživilskih podjetij.

29. maj
Simpozij pekarstva in 
mlinarstva
V Portorožu je potekal Simpozij 
revije Slovenskega pekarstva 
in mlinarstva, na katerem smo 
predstavili pekarsko in mlinar-
sko panogo v Sloveniji ter pro-
mocijske aktivnosti. 

30. maj
AIBI kongres Manchester
Na kongresu Mednarodnega 
združenja za pekarstvo, ki je ko-
nec maja potekal v Manchestru, 
je slovenska Sekcija za pekarstvo 
prevzela predsedovanje te med-
narodne asociacije. Na čelu AIBI 
je bil za obdobje dveh let imeno-
van Janez Bojc, predsednik Sek-
cije za pekarstvo pri GZS-ZKŽP in 
direktor podjetja Žito d.o.o..
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5. junij
19. Vrh kmetijskih in živilskih 
podjetij
19. Vrh kmetijskih in živilskih podjetij na 
Bledu je bil posvečen prepletenosti pri-
delave in predelave živil z gostinstvom 
in turizmom. Redna in zadostna oskrba 
hotelov in gostiln s kakovostnimi doma-
čimi pridelki in živili je ključnega pomena 
za oba sektorja. Na dogodku je bilo pri-
sotnih več kot 120 udeležencev, dotaknili 
pa smo se aktualnih tem, kot so: inteli-
gentno partnerstvo deležnikov, poslova-
nje živilske panoge v letu 2018 in Resolu-
cija »Naša hrana, podeželje in naravni viri 
po letu 2021«.
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20. junij
Mladi upi za inovativnost 
agroživilstva v Sloveniji
Na dogodku se je predstavilo 10 finalistov 
tekmovanja EIT Food Innovation Prizes, ki 
so svoje start-up ideje predstavili tričlanski 
mednarodni komisiji. Prvo mesto in nag-
rado 10.000 € je prejela ekipa z izdelkom 
Altburger, drugo mesto pa je osvojila ekipa 
z izdelkom Newdless. Hkrati je potekala 
tudi slavnostna razglasitev zmagovalcev 
tekmovanja Ecotrophelia Slovenija 2019, 
kjer je slavila ekipa Biotehniške fakultete 
UL z izdelkom Kefya.

11. junij
Tekmovanje Ecotrophelia Slovenija
Na 11. tekmovanju Ecotrophelia Slovenija s 
področja inovativnosti v živilstvu in razvo-
ja novih živilskih izdelkov se je za zmago 
potegovalo osem ekip, ki so predstavile 
svoje inovativne živilske izdelke: Altburger 
(mesni nadomestek), BARonia (žitno sadna 
rezina z visoko vrednostjo prehranskih vla-
knin), Cornut (piškot z grozdnimi tropinami 
in pinjencem), Forest Gum (biorazgrad-
ljiv žvečilni gumi), Kefya (kefirjev namaz), 
Newdless (pšenične durum testenine z ječ-
menovimi tropinami), PinNONA (pinjenec z 
dodatkom mešanice ječmena in želoda) in 
Pišček (piščančji čips).
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24.-29. avgust
Sejem AGRA
Na 57. Mednarodnem kmetijsko živilskem sejmu AGRA se je na 450 m2 velikem 
razstavnem prostoru skupaj z GZS – Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij 
pod skupnim sloganom »Sejemo odličnost, žanjemo uspehe« predstavilo 27 
članskih podjetij. 
Razstavni prostor so obiskali predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan, 
minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ministrica za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec ter delegacija državnih 
sekretarjev. Prišli so tudi pomembni predstavniki gospodarstva, med drugim 
predsednik GZS Boštjan Gorjup in generalna direktorica GZS mag. Sonja Šmuc. 
Na razstavnem prostoru smo se srečali tudi s številnimi predstavniki različnih 
institucij. Tako kot vsako leto, je v času trajanja sejma v organizaciji GZS-ZKŽP 
potekal raznolik strokovni program. Najbolj odmevni dogodki so bili Posvet o 
javnem naročanju in aktualnih prehranskih temah, Sadjarski posvet in Srečanje 
partnerjev SRIP HRANA.
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8.-9. september
Slovenski podeželski parlament
Rdeča nit letošnjega podeželskega parlamenta je bila Skupna kmetij-
ska politika po 2020 in priprava Strateškega načrta Skupne kmetij-
ske politike 2021–2027. Slovenija se nahaja v pomembnem obdobju 
priprave programskega dokumenta, ki bo podlaga za črpanje evrop-
skih sredstev. Prvi dan 5. SPP je potekal v okviru devetih delavnic, 
ki so bile razkropljene po Halozah. Eno izmed delavnic z naslovom 
Verige vrednosti pa smo skupaj z ZZS vodili tudi predstavniki GZS-
-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. Vsebinski zaključki so bili 
predstavljeni drugi dan dogodka v okviru panelnih razprav.

6.-7. oktober
Ecotrophelia Europe
Na že 11. tekmovanju Ecotrophelia Europe, kjer se je 
za zmago potegovalo 17 ekip, je Slovenija prepričljivo 
in samozavestno predstavila svoj inovativen izdelek 
Kefya, ki ga je razvila pod mentorstvom prof. dr. Aleša 
Kuharja z Biotehniške fakultete UL. Ekipa Kefya je na 
evropskem tekmovanju osvojila posebno nagrado za 
najboljšo komunikacijsko strategijo.

11. september
Po primorsko
Na Pogačarjevem trgu v Ljubljani 
je potekala že 5. tradicionalna ku-
linarična prireditev, na kateri se je 
predstavilo 11 primorskih živilskih 
podjetij in zadrug.
Z namenom ustvarjanja sinergije 
med lokalnim turizmom in živil-
sko industrijo so se letošnjemu 
dogodku pridružile tudi turistične 
organizacije iz širše primorske 
regije.
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15. oktober
Prvi skupni sestanek partnerstva 
KOC HRANA 2
V mesecu oktobru je bil izveden prvi skupni 
sestanek partnerstva KOC HRANA 2 s skup-
nim usposabljanjem »Vodenje in motivacija 
sodelavcev za učinkovito usposabljanje z 
dolgoročnimi učinki«, ki se ga je udeležilo 
okrog 40 udeležencev iz različnih podjetij. 
V prvem delu so bile predstavljene osnovne 
zahteve in predvideni plan izvedbe projek-
ta, drugi del dogodka pa je bil motivacijsko 
– poučne narave, na katerem so udeleženci 
izvedeli, kako motivirati sebe in svoje za-
poslene za udeležbo na dogodkih, mreže-
nje in pridobivanje novih znanj.

16. oktober
Slavnostni podpis zavez odgovornosti 
pekarskega sektorja
Osem podjetij sektorja pekarstva (Don Don d.o.o., 
Hlebček d.o.o., Mercator IP d.o.o., Mlinopek d.d., 
Mlinotest d.d., Pekarna Pečjak d.o.o., Spar Slove-
nija d.o.o. in Žito d.o.o) je na svetovni dan hrane 
podpisalo listino Zaveze odgovornosti. Slavnostni 
dogodek je potekal v prisotnosti ministrov dr. 
Aleksandre Pivec (MKGP) in Aleša Šabedra (MZ) 
ter državnega sekretarja dr. Jerneja Štromajerja 
(MIZŠ). 
Podpisniki so se zavezali, da bodo do konca leta 
2022 zmanjšali vsebnost dodane soli v kruhu za 
5 %, poleg tega pa bodo širili ponudbo pekovskih 
izdelkov z večjo vsebnostjo polnozrnatih sestavin.
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11. november
Otvoritev razstave Hrana prihodnosti
Otvoritev razstave, ki je v Domu gospodarstva 
potekala med 11. novembrom in 10. januarjem, 
sta pospremili otvoritvena konferenca, na 
kateri so bili predstavljeni izzivi prihodnosti 
za vse stopnje proizvodnje hrane, ter okrogla 
miza z naslovom »Hrana prihodnosti in/ali 
prihodnost hrane«. 
Na razstavi je svoj pogled na prihodnost hrane 
predstavilo pet podjetij (Ljubljanske mlekarne 
d.o.o., Mlekarna Planika d.o.o., Optifarm d.o.o., 
Perutnina Ptuj d.o.o., Pivovarna Laško Union 
d.o.o.) ter štiri raziskovalne institucije (Bioteh-
niška fakulteta, Inštitut »Jožef Stefan«, Kme-
tijski inštitut Slovenije ter Nacionalni inštitut 
za biologijo).

13. november
Tradicionalni slovenski zajtrk  
z mediji 
Novinarska konferenca ob Tradicio-
nalnem slovenskem zajtrku, ki je po-
tekala na GZS, je poleg novinarjev za 
mizo združila državne sekretarke in 
sekretarje sodelujočih ministrstev ter 
predstavnike ostalih sodelujočih insti-
tucij. Poseben pečat dogodku pa sta 
dodala ilustratorka Marjanca Jemec 
Božič in smučarski skakalec Jernej 
Damjan. Na dogodku smo med drugim 
predstavili pomen živilskih podjetij, ki 
skupaj s svojimi pridelovalci osnovnih 
surovin proizvajajo kakovostno slo-
vensko hrano.
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20. november
SZKO konferenca 
Na 28. letni konferenci 
Slovenskega združenja za 
kakovost in odličnost pod 
naslovom »S kakovostjo do 
zaupanja in trajnostnih re-
zultatov« smo predstavili 
spletno aplikacijo »Katalog 
živil za javno naročanje« kot 
primer dobre prakse na ni-
voju EU. 

22. november
Žitna konferenca
Na letošnjem srečanju deležnikov slovenskega žitnega sektorja so se v Domu gospodar-
stva sestala kmetijska podjetja, proizvajalci krmil, mlinarska in pekarska podjetja, kmetij-
ske zadruge, semenarske hiše, predstavniki pristojnih ministrstev ter druge z žitnim sek-
torjem povezane institucije. Dogodek je otvorila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano dr. Aleksandra Pivec, zbrane pa sta nagovorila tudi predsednica Sekcije proizva-
jalcev krmil pri GZS-ZKŽP Brigita Vindiš Zelenko iz podjetja Perutnina Ptuj ter predsednik 
Sekcije za mlinarstvo pri GZS-ZKŽP Matija Majcenovič iz podjetja Mlinotest. Predstavniki 
ministrstva so zbranim predstavili stanje na trgu z žiti. Na okrogli mizi z naslovom »Pora-
ženci in zmagovalci žetve 2019« so o letošnji letini in aktualnem stanju v žitnem sektorju 
razpravljali Janez Bojc, predsednik Sekcije za pekarstvo pri GZS-ZKŽP in direktor podjetja 
Žito, Branko Virag, predsednik Združenja kmetijskih podjetij in direktor podjetja Panvita 
kmetijstvo, Simon Grmovšek, direktor sponzorskega podjetja Žitne konference 2019 RWA 
Slovenija ter Franc Küčan, predsednik Sindikata kmetov Slovenije. Razpravo je zaokroži-
lo predavanje prof. dr. Aleša Kuharja, ki je zbranim predstavil stanje in izzive v slovenski 
žitni verigi. Zaključki konference so, da je bila letina dobra, na kar ni vplivalo zgolj ugodno 
vreme, temveč tudi ustrezno sodelovanje deležnikov žitne verige. Kot naslednji izziv so si 
deležniki zastavili vstop žitnega sektorja v nacionalno shemo izbrana kakovost.

25.-29. november
HACCP šola za člane GZS-ZKŽP
V letu 2019 smo organizirali 5 dnevno delav-
nico pod naslovom HACCP šola. Namenjena 
je bila strokovnjakom s področja zagotavlja-
nja varnosti živil, ki imajo že izdelano HA-
CCP študijo, bi jo pa želeli nadgraditi tako, 
da bodo lahko učinkovitost sistema HACCP 
preverjali v realnem času. Delavnica je bila 
praktično usmerjena, udeleženci so ves čas 
interaktivno sodelovali in skupaj iskali prave 
rešitve. Na koncu delavnice pa so udeleženci 
predstavili in zagovarjali svojo študijo pred 
izbrano komisijo.



35

26. november
Veliki jesenski živilski seminar
Seminar, ki se je osredotočil na te-
matiko 5. stebra SRIP HRANA (Hrana, 
prehrana in potrošnik), je privabil pre-
ko 80 predstavnikov različnih podjetij 
ter institucij. Na seminarju so potekala 
predavanja s strani različnih predava-
teljev, predstavnikov raziskovalnih in 
razvojnih inštitucij, ki so vključene v 
strateško razvojno-inovacijsko par-
tnerstvo SRIP HRANA.

27. november
Ustanovna skupščina Združenja 
slovenskih pivovarn
Združenje slovenskih pivovarn je pos-
talo del največje panožne asociacije - 
Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij 
pri Gospodarski zbornici Slovenije. Na 
avgustovski 23. Skupščini Združenja 
slovenskih pivovarn so člani soglasno 
potrdili sklep o priključitvi, na ustanovni 
seji združenja na GZS pa so bili potrje-
ni načrti za krepitev najpomembnejših 
skupnih aktivnosti članstva pivovarske 
branže.
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9. december
Prehranski forum  
»Živilska industrija miga – migaj  
z nami tudi ti«
Prehranski forum je gostil ugledne stro-
kovnjake s področja analitike javnega 
zdravja, hrane, prehrane in potrošnika, ki 
so predstavili najnovejše trende in izzive 
na teh področjih. Del foruma je bila tudi 
okrogla miza z naslovom »Hrana, prehrana 
in potrošnik - Slovenija kot primer dobre 
prakse«, na kateri so predstavniki Ministr-
stva za zdravje, Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano in GZS-ZKŽP spre-
govorili o aktivnostih Slovenije na področju 
sodobnih prehranskih smernic.

6. december
Podelitev certifikatov 
degustacijske skupine za pivo
Na podelitvi certifikatov smo postali 
bogatejši za skupaj 31 šolanih degu-
statorjev piva. Že drugo leto zapored 
so na Inštitutu za hmeljarstvo in pivo-
varstvo Slovenije potekali senzorični 
treningi prve in druge stopnje. Dobili 
smo 10 degustatorjev druge in 21 de-
gustatorjev prve stopnje. Cilj obliko-
vanja slovenske skupine za profesio-
nalno ocenjevanje piva je tako vsako 
leto bližje.

10. december
Obisk NIB 
S predstavniki podjetij in znan-
stveno raziskovalnih institucij 
smo v okviru projekta SRIP 
hrana organizirali ogled in 
predstavitev dela ter raziskav 
Nacionalnega inštituta za bio-
logijo v Ljubljani, ter izpostavili 
področja, zanimiva za živilsko 
industrijo. 
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18. december
Obisk IJS
V okviru SRIP Hrana je bil izveden obisk 
Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani. 
Predstavljeno nam je bilo področje 
ugotavljanja avtentičnosti živil (mleka, 
medu, arom, sadja in zelenjave) s po-
močjo stabilnih izotopov, eliminacija 
mikroorganizmov s pomočjo hladne 
plazme, priprava starter kultur in ak-
tivnosti na področju biofilmov ter mi-
kroskopiranje za izris pozicije mikroele-
mentov in njihovo identificiranje. 

11. december
Izobraževanje na temo 
Afriške prašičje kuge
V sodelovanju z UVHVVR smo or-
ganizirali izobraževanje o afriški 
prašičji kugi, katerega so se ude-
ležili rejci prašičev, proizvajalci 
krmil ter predstavniki zadrug in 
mlekarn. Predstavljeni so bili na-
čini preprečevanja in obvladovanja 
bolezni, ki se je že pojavila v neka-
terih državah EU.
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Ocenjevanje odličnih pekovskih izdelkov 
Na Gospodarski zbornici Slovenije vsako leto izvedemo ocenjevanje kruha 

in drugih pekovskih izdelkov podjetij, ki s svojimi izdelki dnevno oskrbujejo 
slovenske trgovske police in javne zavode. Odlično kakovost je neodvisna 
komisija, sestavljena iz različnih strokovnjakov s pekarskega področja, potrdila 
kar 156 izdelkom. Med temi je zlato priznanje prejelo 92 vrst kruhov, 25 vrst 
pekovskega in 21 vrst finega pekovskega peciva, 10 vrst testenin, 6 vrst slaščic in 
dve vrsti piškotov. Komisija je ocenjevala zunanji videz izdelkov, lastnosti skorje 
in sredice ter vonj in okus. Končna ocena pa je bila odvisna od doseženega 
števila točk, ki je temeljil na ponderiranih lastnostih posameznega prijavljenega 
vzorca. 
Pri ocenjevanju izdelkov so bili zaznani trendi nizke vrednosti dodane soli, 
pestrosti receptur z dodatkom semen, krompirjevih kosmičev in polnozrnatih 
mok ter izločanje različnih dodatkov. Na police se vračajo veliki hlebci, 
proizvedeni z dolgo fermentacijo, podaljšano svežino in izrazitejšo aromo.
Ker morajo podjetja kakovost nagrajenih izdelkov zagotavljati vse leto, jih 
komisija še naključno preverja na trgu in proizvajalce opozori na morebitne 
napake. 

Izpostavljene aktivnosti
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Katalog živil za javno naročanje
V letu 2019 smo intenzivno promovirali Katalog živil za javno naročanje pri 
podjetjih in javnih zavodih. Izvedli smo 4 celodnevne delavnice za javne zavode, 
kjer smo jim s pomočjo uporabe aplikacije konkretno na računalniku pomagali 
oblikovati javno naročilo za objavo na portalu javnih naročil. Istočasno smo 
obiskovali podjetja za boljše razumevanje prednosti vnešenih podatkov v 

katalog ter uporabe orodij, ki jih ta aplikacija ponuja tudi ponudnikom. Opravili 
smo vrsto nadgradenj za hitrejši in učinkovitejši izbor živil, oblikovanje sklopov 
in meril v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju. Intenzivno smo delovali 
v delovni skupini za javna naročila na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico in Zadružno zvezo. S strani 
Evropske komisije smo bili izbrani za najboljšo prakso v javnem naročanju 
živil v EU. Za prenos te prakse tudi v druge EU države smo bili povabljeni 
k sodelovanju v »Joint Action« projektu Evropske komisije, ki ga vodi naše 
Ministrstvo za zdravje, skupaj z Inštitutom za javno zdravje. 
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Zaveze odgovornosti
Z izpolnjevanjem Zavez odgovornosti sta v letu 2019 nadaljevala dva sektorja: 
sektor proizvajalcev brezalkoholnih pijač ter mlečnopredelovalni sektor, ki 
dokazujeta, da ima tudi slovenska živilskopredelovalna industrija inovacijski 
potencial, ki ga s pridom izkorišča za proizvodnjo novih in s preoblikovanjem 
obstoječih izdelkov, ki imajo tako ugodnejšo prehransko sestavo.
Leto 2019 je bilo prelomno leto za sektor pekarstva, ki se je kot tretji sektor 
pridružil zavezam odgovornosti.
Na slavnostnem podpisu zavez odgovornosti pekarskega sektorja, ki je potekal 
na svetovni dan hrane, 16. oktobra 2019, se je osem podjetij podpisnikov (Don 
Don d.o.o., Hlebček d.o.o., Mercator IP d.o.o., Mlinopek d.d., Mlinotest d.d., 
Pekarna Pečjak d.o.o., Spar Slovenija d.o.o. in Žito d.o.o.) zavezalo, da bodo 
do leta 2022 za 5 % zmanjšali vsebnost dodane soli v kruhu. Kot drugi cilj pa 
so si podjetja zadala širjenje ponudbe pekovskih izdelkov z večjo vsebnostjo 
polnozrnatih sestavin, s čimer bodo udejanjala enega od ključnih strateških 
ciljev prehranske strategije Ministrstva za zdravje in projekta WholEUGrain.

Vabljeni k ogledu prenovljene spletne strani: 
www.gzs.si/zaveza-odgovornosti

 ZavezaOdgovornosti

-10 %

No Added 
Sugar

Low Sugar

Infografike zavez odgovornosti sektorja brezalkoholnih pijač

Infografike zavez odgovornosti sektorja mlekarstva
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Ecotrophelia
11. izdaja tekmovanja za študente, ki poteka pod nazivom Ecotrophelia Slovenija, 
se ponaša z rekordno udeležbo, saj se je predstavilo kar osem ekip iz različnih 
fakultet in univerz, ki so predstavile vsaka svoj inovativni živilski izdelek. Od 
leta 2008, ko smo v Sloveniji prvič organizirali tekmovanje, se ga je do sedaj 
udeležilo že 192 študentov, ti pa so razvili skupaj 48 novih živilskih izdelkov.
Ecotrophelia Slovenija je tekmovanje, ki spodbuja podjetništvo in 
konkurenčnost živilskopredelovalne industrije in to predvsem z vključevanjem 
mladih nadobudnih študentov - inovatorjev. Delo z mladimi postaja pomembno 
področje na GZS-Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij, kajti kompetence 
in veščine mladih kadrov bodo narekovale razvoj in konkurenčnost našega 
agroživilstva v prihodnje. Na ta način je projekt popolnoma skladen z akcijskim 
načrtom strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva SRIP HRANA.
Zmagovalka tekmovanja Ecotrophelia Slovenija 2019 je postala ekipa 

Biotehniške fakultete UL, ki je Slovenijo z izdelkom Kefya predstavljala tudi 
na evropskem tekmovanju, ki je potekalo 6.-7. oktobra 2019 v Kölnu v Nemčiji. 
Ekipa je prejela posebno nagrado za najboljšo komunikacijsko strategijo.
Ponosni smo, da tekmovanje že več kot desetletje vsako leto privablja 
mlade navdušene študente, ki na ta način razvijajo svoje talente, vztrajnost, 
inovativnost ter proaktiven odnos do ustvarjanja nečesa novega, boljšega v 
širšem kontekstu skrbi za okolje in družbo.

ECOTROPHELIA
SLOVENIJA
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Podelitev certifikatov senzoričnim ocenjevalcem piva
Na Miklavžev dan so na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije 
pripravili slovesnost v EKO muzeju hmeljarstva in pivovarstva, na kateri so 
podelili certifikate udeležencem, ki so uspešno zaključili usposabljanje za 
senzorično ocenjevanje piv. Usposabljanje so izvedli v sodelovanju s Flavour 
Activ iz Združenega kraljestva, vodilno organizacijo v svetovnem merilu za 
raziskovanje senzorike pijač in Združenjem slovenskih pivovarn pri Zbornici 
kmetijskih in živilskih podjetij. Odločitev za uvedbo usposabljanja, ki poteka v 
obliki treh stopenj, je nastala že v preteklem letu. V Sloveniji namreč še nimamo 
usposobljene ekipe ocenjevalcev kakovosti piv, ki bi lahko podala strokovno 
in neodvisno oceno, kot jo poznajo druga živilska področja. Drugi motiv je bil 
ponudba ustreznega znanja pivovarjem za opravljanje njihove dejavnosti. Na 
podlagi tega bodo lahko prepoznali morebitne napake v svojih izdelkih in njihov 

izvor, jih uspešno odpravili in na ta način dvignili kakovost. Usposabljanje pa 
je namenjeno tudi laični javnosti, z namenom dviga kulture pitja piva, njegove 
popularizacije in s tem dviga razpoznavnosti ter krepitve ugleda pivovarstva.
Usposabljanje je potekalo v obliki osmih srečanj, na katerih so se udeleženci 
naučili praktičnega prepoznavanja arom in spoznavali njihov izvor. V letu 2019 
so zaključili že drugi krog usposabljanja, ki je potekal na prvi in drugi stopnji, 
prihodnje leto pa bodo nadaljevali z usposabljanjem že na vseh treh stopnjah. 
Tako so podelili 21 certifikatov za ocenjevalce na prvi stopnji, 10 udeležencev pa 
je pridobilo že certifikate druge stopnje.
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Nacionalni projekti

SRIP HRANA 
Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo na področju trajnostne pridelave 
hrane (SRIP HRANA) združuje podjetja, raziskovalne in izobraževalne institucije 
ter druge deležnike, ki delujejo na področju pridelave in predelave hrane. 
Namen partnerstva je ustvarjanje priložnosti za okrepljeno sodelovanje med 
omenjenimi deležniki, spodbujanje sodelovanja ter podpora razvojnim in 
inovacijskim aktivnostim za namene rasti in razvoja slovenskega živilskega 
sektorja.
Temelj krepitve sodelovanja med različnimi deležniki je delitev znanja in dobrih 
praks. S tem namenom smo v letu 2019 organizirali dva uspešna seminarja: 
Veliki spomladanski živilski seminar ter Veliki jesenski živilski seminar. Za 
boljše poznavanje priložnosti, ki jih člani partnerstva nudijo, pa smo v letu 2019 
nadaljevali s serijo obiskov članov v različnih partnerskih organizacijah. Poleg 
tega smo v ta namen organizirali tudi srečanje partnerjev na sejmu AGRA ter 
številne druge dogodke za namen iskanja priložnosti pri skupnih projektnih 
aktivnostih.
Partnerstvo SRIP HRANA je usmerjeno v prihodnost slovenske hrane, ki naj bo 
pridelana in predelana na bolj učinkovit in trajnosten način ter ustvarja ugodno 
okolje za raziskovalne in inovacijske dejavnosti. V okviru razstave Future Food, 
ki je na Gospodarski zbornici potekala od novembra 2019 do januarja 2020, so 
nekateri partnerji SRIP HRANA predstavili tudi svoj pogled na prihodnost hrane.

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI

RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

  SRIPHRANA
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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KOC HRANA 2
V letu 2019 je bil odobren projekt KOC HRANA 2, ki bo trajal od 4. septembra 
2019 do 31. maja 2022. Prijavitelj je GZS-ZKŽP, projektni partnerji pa so 
Pomurska gospodarska zbornica Slovenije, Združenje papirne in papirno 
predelovalne industrije ter Združenje za kemijo.
Osnovni namen projekta je povezovanje področij agro-živilstva, kemije in 
papirja, skupna točka sodelovanja panog pa je embalaža, ki prihaja v stik z živili. 
V projektu sodeluje 35 podjetij, od tega jih je 25 članov Zbornice kmetijskih 
in živilskih podjetij, 10 Združenja za kemijo in 10 Združenja za papirno ter 
papirno predelovalno industrijo. Ključna rezultata bosta »Akademija za živila 
in materiale, ki prihajajo v stik z živili« ter mreža /odbor upravljanja s kadri 
v podjetjih, katere cilj je ozaveščanje zaposlenih in delodajalcev o nujnosti 
vseživljenjskega učenja. Od septembra 2019 do konca leta je 25 podjetij opravilo 
243 vključitev, 225 oseb pa je obiskalo skupno 43 usposabljanj, kar predstavlja 
12 % predvidenih vključitev in 13 % odobrenih sredstev.

Več na spletni strani: 
www.pgz.si/si/koc_hrana_2 
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Program PREŽIVI
Program PREŽIVI je v letu 2019 obeležil zadnje leto delovanja, zato smo 
se posvetili predvsem širjenju in spodbujanju aktivnosti, ki se bodo lahko 
nadaljevale tudi po zaključku programa. Rezultati so zelo vzpodbudni, saj 
podatki kažejo, da število podjetij, ki delujejo na področju izboljšanja sestave 
živil, narašča, obenem pa se širi tudi nabor živil z izboljšano hranilno sestavo, 
kar potrošnikom omogoča, da posegajo po živilih tistih kategorij, ki jim najbolj 
ustrezajo.
Želeli smo tudi izpostaviti aktivnosti, ki so bile do sedaj že implementirane 
na področju samoregulative živilskopredelovalne industrije. S tem namenom 
je bil za potrošnike pripravljen Katalog živil izboljšane sestave, v katerem je 
predstavljenih kar 143 izdelkov izboljšane hranilne sestave (manj sladkorja, 
soli, maščob, več prehranskih vlaknin, vitaminov in mineralov) 25 slovenskih 
živilskih podjetij. Katalog je bil priložen tudi k reviji VIVA, s čimer je dosegel 
številne potrošnike.
Z aktivnostmi na področju izboljšanja sestave živil bomo na GZS-ZKŽP 
nadaljevali, nadgradili pa jih bomo z aktivnostmi novega programa, ki bo poleg 
povečanja ponudbe zdravju koristnih in prehransko ustreznejših živil zajemal 
tudi promocijo tovrstnih živil pri slovenskih potrošnikih.

ZIVI
PREOBLIKOVANJE ŽIVILSKIH IZDELKOV

MANJ
SLADKORJA
MAŠČOB
SOLI

VEČ
VLAKNIN

VITAMINOV

MINERALOV
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Projekti so dodana vrednost za našo zbornico in njene člane, saj nam omogočajo 
poglobljeno analizo ter reševanje številnih problematik agroživilskega sektorja z 
multidisciplinarnim pristopom in mednarodnim sodelovanjem.
V letu 2019 smo zaključili z dvema uspešnima večletnima evropskima 
projektoma I-CON ter PEFMED, nadaljevali pa smo z izvajanjem še dveh 
evropskih projektov AlpBioEco ter EIT Food HUB.
Na osnovi preteklih pozitivnih izkušenj smo razširili obseg projektnega dela. 
V letu 2019 smo tako pridobili ter pričeli z izvajanjem projektov DAINME-SME, 
EntreCompFood, FEEDtheMIND, FIELDS, ICCEE, QUALIFY, REGATRACE, SWEET 
in WholEUGrain.
Pridobljeni projekti obsegajo različna področja, kot so spodbujanje kratkih 
oskrbnih verig, trajnostni razvoj, podpora malim in srednje velikim podjetjem, 
spodbujanje podjetništva in inovacij v živilskem sektorju ter zdravstveni vidik 
prehrane. Vabimo vas, da spremljate aktivnosti na projektih ter se vključite 
v tiste, ki bodo imeli pozitiven doprinos h kakovosti in napredku vašega 
poslovanja.

Evropski projekti
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PEFMED
V projektu PEFMED (ocena okoljskega odtisa izdelka v agroživilskem 
proizvodnem sistemu mediteranske regije), ki se je zaključil v letu 2019, smo 
partnerji iz različnih držav Mediterana oblikovali enotno metodo za merjenje 
okoljskega odtisa (PEF – Product Environmental Footprint) in si prizadevali 
za ozelenitev kmetijskega sektorja, povečanje tržne vrednosti proizvodov ter 
spodbujanje strategije pametne specializacije.
V okviru projekta smo v Mlekarni Planika analizirali okoljski odtis sira Tolminc. 
Zbrali in preverili smo vse podatke, ki vplivajo na okoljski odtis, ki nastaja pri 
izdelavi in uporabi sira, vključno s podatki v ozadju, ki so vezani na pridelavo 
mleka. Upoštevali smo tudi socialno-ekonomske dejavnike.
Rezultati meritev okoljskega odtisa agroživilskih izdelkov vseh projektnih 
partnerjev so zbrani v publikaciji PEFMED – innovation and sustainability in the 
mediterranean agri-food systems, ki smo jo zasnovali in uredili na GZS-ZKŽP.

I-CON (Interreg Central)

Projekt I-CON je v treh letih delovanja povezoval 10 partnerjev iz 7 držav, ki 
smo si skupaj prizadevali najti rešitve za izzive, s katerimi se soočajo mala 
in srednje velika živilskopredelovalna podjetja. Cilj aktivnosti je bil povečati 
njihovo konkurenčnost, hkrati pa ustvariti trajnostno socialno-ekonomsko 
okolje. Projektni partnerji so bili t.i. regionalni partnerji (med drugim tudi GZS-
ZKŽP) s funkcijo identifikacije podjetij, ki se soočajo z različnimi izzivi ter t.i. 
partnerji znanja, ki so zagotavljali ustrezne ponudnike rešitev. Pri zagotavljanju 
rešitev smo se osredotočili na tri področja, ki malim in srednje velikim 
podjetjem pogosto predstavljajo izziv, in sicer: dizajn in označevanje živil, 
mehatronika ter varnost živil. Kot vir novih dizajnov za embalažo smo uporabili 
že obstoječo platformo DesignCrowd, rešitve s področja mehatronike, varnosti 
in označevanja živil pa so zagotovili projektni partnerji ali drugi kompetentni 
zunanji izvajalci. V projekt je bilo vključenih več kot 200 malih in srednje velikih 
podjetij, prepoznali smo več kot 30 dobrih praks in rešitev ter ustvarili več kot 
20 priložnosti za financiranje. Izvedenih je bilo 71 obiskov in pregledov podjetij, 
implementiranih 31 pilotov in 191 podjetij, udeleženih v DesignCrowd platformo. 
Projekt se je zaključil maja 2019.

Več na spletni strani: 
www.interreg-central.eu/Content.Node/I-CON.html 
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AlpBioEco, Interreg Alpine Space
GZS-ZKŽP je aprila 2018 skupaj z 12 partnerji iz Nemčije, Avstrije, Francije, 
Italije in Slovenije pristopila k projektu AlpBioEco, ki bo trajal do aprila 2021. 
Vodilni partner je nemška občina Sigmaringen, v projektu pa sodelujejo 
majhna in srednje velika podjetja, raziskovalne in izobraževalne inštitucije, 
občine, panožne organizacije ter združenja s področja pridelave in predelave 
hrane. Projekt naslavlja vsebine s področja biogospodarstva in razvoja 
inovativnih živilskih proizvodov vzdolž verig vrednosti za jabolka, orehe in 
zelišča v evropskem alpskem prostoru. Povod za projekt so skupni izzivi držav, 
ki so povezani z aktivnostmi biogospodarstva, prilagajanjem na podnebne 
spremembe in razvojem novih bio-osnovanih izdelkov z višjo dodano 

vrednostjo. Projekt se osredotoča predvsem na majhna in srednja velika 
podjetja, ki delujejo na področju raziskav in razvoja novih inovativnih produktov, 
okoljske učinkovitosti in smotrne izrabe naravnih virov. Vloga GZS-ZKŽP kot 
projektnega partnerja bo najbolj izrazita v tretjem od štirih delovnih paketov. 
V okviru tretjega delovnega paketa GZS-ZKŽP koordinira vpeljavo in testiranje 
izbranih poslovnih modelov verig vrednosti za jabolka, orehe in zelišča v 
poslovno prakso pri izbranih podjetjih vseh vključenih regij. Cilji so ozaveščanje 
splošne javnosti o pomenu biogospodarstva, spodbujanje tehnološkega 
razvoja in inovacij vzdolž agroživilske verige in priprava podlag za vpeljevanja 
biogospodarstva v strateške dokumente politik. Projekt AlpBioEco sofinancira 
Evropski sklad za regionalni razvoj preko Programa Območje Alp. Podpora 
Evropske unije znaša 1.820.666 €.

Več na spletni strani:  
www.alpine-space.eu/projects/alpbioeco/en/home

EIT Food HUB
EIT FOOD je evropski inštitut za inovacije in tehnologijo, ki spodbuja podjetništvo 
in inovacije na področju trajnostne pridelave in predelave hrane. Delovanje EIT 
FOOD je usmerjeno v inovatorje, podjetnike in študente, katere spodbuja, da 
na področju agroživilstva razvijajo uspešne rešitve, izboljšujejo inovativnost in 
s tem bistveno pozitivno vplivajo tudi na konkurenčnost. Ambicija EIT FOOD 
je spremeniti način proizvodnje, dobave, potrošnje in ponovne rabe surovin 
ter tako ustvariti učinkovit sektor, ki bo pripravljen na prihajajoče spremembe 
in izzive. Aktivnosti, ki se letno zvrstijo v okviru EIT FOOD, so osredotočene 
predvsem na študente, raziskovalce ter druge podjetno usmerjene 
posameznike ali skupine. GZS-ZKŽP je od leta 2018 nacionalna kontaktna točka 
EIT FOOD HUB Slovenija, kjer deluje kot spodbuda kreativnosti in inovativnosti 
ter zagonskim podjetjem nudi podporo na različnih korakih, ki vodijo do 
proizvodnje novega izdelka ter uspešnega lansiranja na trg.

Več na spletni strani:  
www.eitfood.eu
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DAINME-SME
V mediteranskih državah je poleg krav običajna tudi reja koz in ovac, ki 
so prilagojene na podnebje in prehrano v tej regiji. Dosedanje raziskave v 
mlekarstvu so bile usmerjene predvsem na kravje mleko, projekt DAINME-SME 
pa se osredotoča na uporabo sirotke tako iz kravjega kot tudi kozjega in ovčjega 
mleka. Cilj je okrepiti krožno gospodarstvo malih in srednje velikih mlekarn 
v mediteranskih državah preko inovativnih tehnologij za izolacijo proteinskih 
frakcij iz sirotke različnih vrst mleka in razvoja novih izdelkov višje dodane 
vrednosti. Rezultati projekta, v katerem sodelujejo tudi partnerji iz Španije, 
Francije, Italije, Turčije, Tunizije in Egipta, bodo predstavljeni konec leta 2022. 

Več na spletni strani: 
dainme-sme.eu

EntreCompFood
Program Evropske komisije COSME nudi podporo malim in srednjim podjetjem 
pri lažjem dostopu do financiranja, internacionalizaciji in dostopu do trgov, 
ustvarjanju ugodnega okolja za konkurenčnost in spodbujanju podjetniške 
kulture, da bodo lahko izkoristila vse svoje zmožnosti v današnjem globalnem 
gospodarstvu. Podjetništvo poleg novih podjetij ali samozaposlitve zajema tudi 
sposobnost spreminjanja idej v dejanja pri vseh prebivalcih. To je kompetenca, 
ki se je lahko naučimo. Razvijanje podjetnostne kompetence pomaga mladim, 
da prepoznajo in sledijo priložnosti. Na razpisu za program COSME smo 
pristopili s prijavo projekta EntreCompFood. Glavni cilj projekta je privabljanje 
mladih v najobsežnejšo evropsko predelovalno panogo, živilskopredelovalno 
industrijo, z uporabo EntreComp okvirja za razvoj podjetnostne kompetence. 
Tekom projekta se bo ustvarila močna evropska mreža deležnikov s skupno 
izobraževalno prakso za razvoj podjetnostnih znanj in veščin. Projekt se je 
začel februarja 2020 in bo trajal 3 leta. Vodilni partner je ZKŽP, sodelujejo pa 
tudi Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, špansko in francosko združenje 
za živilskopredelovalno industrijo (FIAB, ANIA) ter izobraževalni inštituciji 
Andalucía Emprende iz Španije in AgroParisTech iz Francije. 

Več na spletni strani: 
www.gzs.si/entrecompfood
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FEEDtheMIND
Projekt temelji na strateškem partnerstvu, ki združuje partnerje iz petih 
evropskih držav, in sicer fakultete, katerih izobraževalna dejavnost je povezana 
s področjem živilstva in organizacije, ki združujejo ter zastopajo nacionalna 
kmetijska in živilska podjetja. Slovenska projektna partnerja sta GZS-ZKŽP 
in Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Omenjeni triletni projekt želi 
spodbujati podjetništvo med študenti študijskih smeri, povezanih z živilstvom, 
ter hkrati spodbujati pridobivanje transverzalnih veščin in kompetenc. Projekt 
ima naslednje cilje: prilagoditi, testirati ter implementirati digitalno pedagoško 
platformo, osredotočeno na razvoj inovativnih živilskih izdelkov, spodbuditi 
izmenjavo pedagoških metod med različnimi evropskimi partnerskimi 
organizacijami projekta ter prispevati k razmisleku o spremembi trenutno 

osnovanega kurikuluma s spodbujanjem zagotavljanja spletnih izobraževanj. 
V okviru projekta bodo na podlagi multidisciplinarnih učnih orodij s strani 
mednarodnih ekip razviti tudi inovativni živilski izdelki.

Več na spletni strani:  
feedthemind.ecotrophelia.org

FIELDS, Erasmus +
GZS-ZKŽP je skupaj s 30 partnerji iz 12 evropskih držav pristopila k izvedbi 
projekta FIELDS, ki bo trajal 4 leta, vodilni partner pa je Univerza v Torinu. 
Projekt je namenjen zagotavljanju strategije in usposabljanj na področju 
inovacij s posebnim poudarkom na trajnosti, digitalizaciji ter biogospodarstvu 
v kmetijstvu in gozdarstvu. Glavni cilji so: prepoznavanje globalnih trendov 
in pomanjkanja kompetenc, zagotavljanje učnih gradiv za študente, kmete in 
svetovalce ter usposabljanje za implementacijo strategij in prenos kompetenc 

s področja inovacij, trajnosti ter biogospodarstva v kmetijstvu in gozdarstvu 
med državami EU. Vrednost projekta je 4 milijone evrov. Pričakovani učinki 
so usmerjeni v povečanje usposobljenosti učiteljev, svetovalcev, študentov, 
kmetov ter podjetnikov s področja digitalizacije, trajnosti in biogospodarstva 
preko specifičnih programov usposabljanja, ki bodo razviti v okviru projeta. 
Pomemben del aktivnosti pa predstavlja tudi komunikacija in širjenje rezultatov 

projekta širši javnosti.

Več na spletni strani:  
lucarivastudio.ecommerceopen.it/erasmusfields
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ICCEE
Hlajenje hrane med prevozom, predelavo in skladiščenjem je velik porabnik 
energije v dobavni verigi, hladilni obrati pa imajo pogosto zadržke pri uporabi 
novih tehnologij, saj so povezani z veliki investicijami. Projekt ICCEE (Izboljšanje 
energetske učinkovitosti hladne verige) bo malim in srednje velikim podjetjem 
v hladnih verigah sektorja hrane in pijač omogočil izvajanje ukrepov za 
energetsko učinkovitost po izvedbi energetskih pregledov oskrbne  verige. 
Projektna skupina bo s kombinacijo informacijskih in izobraževalnih programov 
sodelovala s hladilnimi obrati in jim pomagala pri sprejemanju odločitev 
glede tehnološke opreme in pri določitvi stroškovno učinkovitih možnosti za 
njihova podjetja. Aktivnosti bodo vključevale analitično orodje za energetsko 
učinkovitost in program za krepitev kompetenc osebja ter ustreznih deležnikov 
za spremembo energetske kulture sektorja. Prvi del usposabljanj bo s pomočjo 
20 nacionalnih delavnic dosegel 300 podjetij, rezultati projekta pa bodo osnova 
za nadaljnje oblikovanje sektorske politike.

Več na spletni strani:  
iccee.eu

QUALIFY
Glavni namen projekta Qualify je spodbujanje in izboljšanje kompetentnosti 
malih in srednje velikih podjetij s poudarkom na preprečevanju potvorb živil, 
promociji avtentičnosti izdelkov (preko shem kakovosti) in izboljšanju njihove 
kakovosti. Poleg vodilnega partnerja, katalonskega ministrstva za kmetijstvo, 
ribištvo in prehrano in GZS-ZKŽP so v projekt vključene še štiri države (Francija, 
Estonija, Bolgarija in Grčija). Preko različnih aktivnosti bomo pridobili vpogled 
v trenutno stanje na področju sistemov za preprečevanje potvorb in sistemov 
za zagotavljanje kakovosti v malih in srednje velikih podjetjih v vseh državah 
partnericah projekta. Oblikovali bomo delovne skupine deležnikov na področju 
potvorb izdelkov, preko spletne knjižnice pa bomo vse deležnike informirali o 
temah s področja potvorb živil in zagotavljanja kakovosti izdelkov. Končni cilj 
projekta je izdelava akcijskega načrta, ki bo potrjen s strani države. Tako bomo 
ustvarili skupno 7 političnih instrumentov, potrjenih s strani kriterijev Interreg 
Europe.

Več na spletni strani:  
www.interregeurope.eu/qualify
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SWEET
V novembru 2018 je bil lansiran projekt SWEET (»Sweeteners and sweetness 
enhancers: Impact on health, obesity, safety and sustainability«), ki je 
sofinanciran s strani Evropske komisije v okviru programa Obzorje 2020. 
Projekt se osredotoča na sladila in sicer na prepoznavanje ovir pri uporabi 
sladil in ojačevalcev sladkosti ter preučevanje dejavnikov tveganja in koristi 
uporabe le-teh. Pri tem so obravnavani vidiki zdravja, debelosti, varnosti ter 
trajnosti. Gre za 5-letni projekt, kjer so v raziskave vključeni potrošniki, bolniki, 
zdravstveni delavci, raziskovalci in vladni predstavniki. Pri tem sodeluje 29 
partnerjev, ki prihajajo iz 7 držav (Belgija, Francija, Italija, Nemčija, Nizozemska, 
Španija, Velika Britanija). GZS-ZKŽP je preko konzorcija SPES GEIE zadolžena za 
izvedbo aktivnosti, ki so vezane na šesti delovni paket - komunikacija vsebin in 
kasneje rezultatov projekta, kjer so glavna ciljna skupina živilskopredelovalna 
podjetja ter splošna in strokovna javnost. 

Več na spletni strani:  
www.sweetproject.eu

WholEUGrain
V novembru 2019 je bil lansiran projekt z naslovom »A European Action on 
Whole Grain Partnerships« (WholEUGrain), ki je sofinanciran s strani Evropske 
komisije v okviru 3. programa za zdravje. V triletni projekt je vključenih 5 
partnerjev (Danska uprava za veterino in prehrano (DVFA), Dansko društvo proti 
raku (DCS), Nacionalni inštitut za javno zdravje Romunije (INSP), Ministrstvo za 
socialne zadeve Bosne in Hercegovine (MCA) in GZS-ZKŽP) iz 4 držav (Danska, 
Romunija, Bosna in Hercegovina ter Slovenija). Glavni namen je prenesti primer 
dobre prakse z Danske na ostale države in s pomočjo vzpostavitve javno-
zasebnega partnerstva povečati uživanje polnozrnatih izdelkov med potrošniki 
ter posledično doprinesti k večjemu vnosu prehranskih vlaknin. 

Več na spletni strani:  
www.gzs.si/wholeugrain 

WholEUGrain
A European Action on Whole Grain Partnerships
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Nabor aktualnih novic iz Bruslja na področju globalnih 
kmetijskih trgov in politik, ki ga naši člani prejemajo 
enkrat tedensko.

Mesečna publikacija, ki članom GZS-ZKŽP ponuja 
vse pomembne informacije iz Bruslja. Vir novic so 
krovno združenje za živilskopredelovalno industrijo 
FoodDrinkEurope in posamezna evropska sektorska 

združenja. 

Tednik GZS-ZKŽP, kjer zrcalimo najpomembnejše 
dogodke, sestanke in dosežke. Gre za poročilo našega 
dela preteklega tedna in napoved najpomembnejših 

prihajajočih aktivnosti.

Interno glasilo, ki prinaša pregled aktivnosti in novosti 
implementacije projekta Zaveza odgovornosti. 
Zaveznik izhaja 3-4-krat letno. Prejemajo ga tako 
člani GZS-ZKŽP kot predstavniki strokovnih, vladnih 
in nevladnih organizacij. 

E-novice

Ogledalo tedna

Pregled kmetijskih trgov in politik

Bruseljnice

Zaveznik
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Novice s področja mednarodnega poslovanja zajemajo 
domače in tuje poslovne dogodke (mreženja, 
delegacije, dogodke za iskanje tujih partnerjev) v 
okviru naših sektorjev, najpomembnejše sejme in 
ostale novice s tujih trgov.

Publikacija, ki povzema vse notifikacije neustreznih 
in/ali oporečnih živil in krme na evropskem trgu in 
se nanašajo na umike/odpoklice živil in krme, na 
zavrnitve živil in krme na mejah in na incidente z živili 
in krmo v posameznih državah članicah EU.

Mesečna publikacija, ki omogoča članom GZS-ZKŽP 
aktualen pregled novosti in sprememb. Zajema 
pregled pravilnikov in zakonov iz slovenskega 

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 
Ministrstva za javno upravo o javnih naročilih za živila, 
na katerega naročniki neposredno pošiljajo v objavo 
obvestila in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega 

naročila.

Mednarodne novice

RASFF

Sistem  
hitrega obveščanja  
za hrano in krmo

Zakonodaja

Objave na portalu javnih naročil
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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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