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Leto je naokrog in pred nami je letno poročilo naše Zbornice kmetijskih 
in živilskih podjetji za leto 2013. 

Globoka kriza, ki jo občutimo že kar nekaj časa, nas nekako ne 
pusti iz svojega primeža, kar se nedvomno odraža pri našem delu in 
nenazadnje poslovnih rezultatih, ki jih dosegamo. Veliko bolj se moramo 
truditi za doseganje zastavljenih ciljev, pa še tako se ti zdijo nemalokrat 
nedosegljivi. Mnoge aktivnosti, usklajevanja na različnih področjih, tudi 
s pomočjo naše Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, so potrebne, 
da včasih malo bolj, drugič malo manj uspešno dosegamo tisto, kar 
prinaša napredek. Pa ne samo našim podjetjem, pač pa celotni družbi, 
saj smo nenazadnje eden izmed njenih najpomembnejših členov. Pa 
ne zato, ker se to zdi nam, pač pa zato, ker proizvajamo kakovostno 
in varno hrano, ki mora biti skrb, ne samo nas, pač pa skrb celotne 
družbe.

Za vsako finančno prihaja prehrambena kriza, pravijo eni. Saj je 
globalizacija, odgovarjajo drugi. Toda tudi globalizacija nam ne bo 
pomagala pri večji samooskrbi, pa naj bo to na zelenjavnem, mlečnem, 
mesnem in še kakšnem drugem področju, kjer želimo proizvajati več in 
biti bolje samooskrbni.

Strinjam se s tistimi, ki pravijo, da nas čaka še ogromno dela. Tako kot 
se strinjam z njimi, sem prepričana, da bomo z ekipo, ki jo imamo na 
zbornici, lažje premagovali ovire. Najprej skrb za vse naše člane, pomoč 
pri reševanju problemov, s katerimi se soočamo pri vsakdanjem delu, 
posvetovanja, sodelovanja na sejmih, projekti, čim boljše zastopanje 
interesov so naloge, ki jih je in jih bo morala tudi v prihodnje opravljati 
ekipa na zbornici.

Pri tem pa vemo, da ni zbornice brez aktivnih članov, zato moramo k 
uresničitvi rezultatov prispevati in pomagati tudi člani. Zato bi se rada 
posebej zahvalila vsem vam, ki prispevate svoj dragoceni čas za to, da 
nam je vsem lažje.

Hvala vam vsem skupaj in vsakemu posebej.

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

Poslanstvo ZKŽP je aktivna podpora članom, še posebej zaradi 
zaostrenih gospodarskih in socialnih razmer, katerim smo priča. V ta 
namen je poudarek našega dela na intenzivnem sodelovanju s ključnimi 
ministrstvi in na proaktivnosti. Ključne kmetijske in živilske resorje 
bo potrebno še naprej optimizirati s ciljem izboljšati konkurenčnost 
živilskopredelovalne industrije. 

Strokovna služba intenzivno zastopa stališča posameznih sektorjev, 
tako na evropskem kot tudi na nacionalnem nivoju. Poslovno okolje 
se nenehno spreminja, zato je članstvo v EU združenjih pomembno za 
pravočasno informiranje podjetij in za zastopanje nacionalnih interesov 
na nivoju EU.

S posebej prirejenimi storitvami za kmetijska in živilska podjetja 
skrbimo za  ažurno informiranje podjetij o novostih na področju varnosti 
in označevanja živil, varovanja okolja, notranjega trga EU in tretjih 
trgov ter drugih politik, ki vplivajo na poslovanje kmetijskih in živilskih 
podjetij. V ta namen so že vpeljani trije produkti obveščanja v obliki 
elektronskih novic (Aktualne novice, Bruseljnice, Mednarodne novice), 
ki pa se z letom 2014 spreminjajo in dobivajo novo obliko.

Izobraževalni seminarji, delavnice in forumi v organizaciji ZKŽP 
so v pomoč članom pri aktivnem spremljanju novosti na področju 
živilske, okoljske in druge zakonodaje. Tradicionalna letna konferenca 
menedžerjev kmetijskih in živilskih podjetij, ki predstavlja prerez razmer 
in izpostavlja aktualne teme, je vrhunec vsakoletnega dogajanja.

Veliko prizadevanj in energije je že bilo vložene v nadaljevanje in 
stopnjevanje promocije slovenskih kmetijskih pridelkov in živil, saj 
bo vedno pomembna za krepitev zavesti slovenskega proizvajalca in 
potrošnika. Pod koordinacijo ZKŽP smo izvajali tudi promocije blagovnih 
znamk in živilskih podjetij, bodisi pod okriljem kampanje Kupujem 
Slovensko ali v okviru našega rednega dela.

Inovativnost, ki je eden ključnih temeljev vseh evropskih politik, ima 
znotraj ZKŽP posebno mesto v obliki tekmovanja Trophelia. V imenu 
podjetij skrbimo, da že študenti biotehniških in drugih znanosti 
začno razmišljati inovativno in podjetno ter da razvijajo nove živilske 
proizvode. S pridobljenimi izkušnjami bodo že ob prvi zaposlitvi bolj 
konkurenčni in zanimivi za delodajalce.

Veliko je bilo tem, ki so krojile leto 2013 in bodo ostale na vrhu vseh 
tem tudi v letu 2014. Ena takih  so zavržki hrane in boljše upravljanje 
oskrbnih verig – celotne agroživilske pod okriljem Kodeksa in dveh 
drugih, ki sta dogovorno začeli upravljati kakovost in količine. druga 
zelo pomembna tema, ki lahko kroji nadaljnje politike, je zmanjševanje 

BESEdA dIREKTORIcE  
PREGLEd LETA IN dELOVANjA ZKŽP

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

debelosti. Vendar je slovenski pristop lahko znatno drugačen – 
pravzaprav individualen in v povezavi z gibalnimi politikami.

Nazadnje pa vsekakor najpomembnejša tema – zagotavljanje 
konkurenčnosti naših podjetij na vsakem koraku, v vsakem resorju. 
Težko je loviti tempo, če znotraj skupnih politik EU ne najdemo niš, ki 
so pomembne za Slovenijo in če resnici na ljubo ne obidemo ovir in 
ne poiščemo pravih poti za Slovenijo. Vendar ta del tvorimo vsi in tudi 
nacionalne administracija mora pomagati iskati prave rešitve.

Storitve 2014 
Za člane izvajamo 
storitve tolmačenja 
zakonodaje, izdajamo 
elektronske publikacije, 
ki prinašajo informacije, 
na enem mestu zbrano 
zakonodajo, študije in 
poročila iz hitrega sistema 
obveščanja. Imamo 
vzpostavljeno Urgenco za 
označevanje živil. Znanje 
iz evropskih projektov, 
v katere smo vključeni, 
prenašamo bodisi 
posredno oz. neposredno 
na podjetja različnih 
sektorjev. Vse to na letni 
ravni predstavlja okrog 
250.000 € prihrankov za 
naše člane.

USpoSabljanje 2014
ZKŽP izvaja številna 
usposabljanja, ki 
pomenijo skoncentriran 
vir znanja, informacij 
in trendov, s čimer 
podjetjem prihranimo 
stroške in nevšečnosti 
pri nadzoru. V podjetjih 
naših članov je najmanj 
1.500 zaposlenih 
sprotno seznanjenih z 
novostmi in zakonodajo, 
ki jo  prenašajo v svoje 
vsakodnevno delo in na 
sodelavce.

lobiranje 2014
Vpliv naših aktivnosti bo 
znašal 100 milijonov € 
koristi za agroživilski 
sektor v obliki manjših 
bremen ali drugih 
sprememb zakonodaje. 

CILJI

POSLANSTVO
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ZbOrNICA kmeTIJSkIh IN žIVILSkIh POdJeTIJ

STrOkOVNA SLužbA ZkžP                 uPrAVNI OdbOr ZkžP

OdbOr ZA VArNOST žIVIL

OdbOr ZA kAkOVOST IN OZNAčeVANJe žIVIL

OdbOr ZA medNArOdNO POSLOVANJe

PrOJekTNA PISArNA

POgAJALSkA SkuPINA ZA PANOžNO kOLekTIVNO POgOdbO kmeTIJSTVA IN žIVILSTVA

SLOVeNSkA TehNOLOškA PLATfOrmA hrANA ZA žIVLJeNJe

kmeTIJSkA POdJeTJA žIVILSkA POdJeTJA

Sektor 
rastlinske 
pridelave

Sektor prireje 
živali

Sektor 
proizvodnje 
krmil

Sektor žitne 
industrije

Sektor pijač Sektor mesne 
industrije

Sektor 
mlekarstva

Sektor 
konditorstva

Sektor 
rastlinske 
predelave

•	poljedelstvo
•	sadjarstvo
•	semenarstvo
•	vinogradništvo
•	hortikultura

•	prireja jajc
•	perutninarstvo
•	prašičereja
•	govedoreja

•	krma
•	premiksi

•	mlinarstvo
•	pekarstvo 
•	testeninarstvo

•	sokovi
•	nektarji
•	brezalkoholne 

pijače
•	vode
•	pivo
•	vino
•	žgane pijače

•	klavnice
•	belo meso
•	rdeče meso
•	predelava rib
•	druga živila 

živalskega izvora
•	gotove jedi

•	mleko
•	jogurt
•	siri
•	mleko v prahu
•	deserti

•	čokolada in izdelki 
iz čokolade

•	sladkorni izdelki
•	sladoled
•	slani/sladki 

prigrizki
•	keksi
•	napolitanke

•	predelano sadje  
in zelenjava

•	olje
•	med
•	kava
•	čaj
•	začimbe
•	gotove jedi
•	prehranska 

dopolnila 
•	posebni prehranski 

izdelki 
•	posebni 

zdravstveni izdelki

Združenje kmetijskih podjetij Sekcija 
proizvajalcev 
krmil

Sekcija za 
mlinarstvo

Sekcija 
proizvajalcev 
brezalkoholnih 
in alkoholnih 
pijač

Sekcija za 
konditorstvo

Sekcija za 
sadjarstvo

Sekcija bioplinarn za predelavo 
organskih odpadkov

Sekcija za 
pekarstvo
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člani  
uO gZS - ZkžP  
2011 - 2015

Anka Miklavič 
Lipušček 
PREdSEdNIcA UO ZKŽP

Boštjan Kozole 
POdPREdSEdNIK UO ZKŽP

dr. Tatjana Zagorc 
dIREKTORIcA 

Izidor Krivec 
cELjSKE MESNINE d. d.

Marko Hren 
dANA d. d.

Aleš Vesel 
dROGA KOLINSKA d. d.

Ksenija janković 
Banovšek 
ETA d. d.

mag. Marko Višnar 
FARME IHAN d. d.

Področje dela:

•	Odbor za varnost živil

•	Sekcija za mlinarstvo 

•	Sekcija za pekarstvo

T: 01/5898 250

E: jana.ramus@gzs.si

Področje dela:

•	Tržno komuniciranje

•	Odnosi z javnostmi

T: 01/5898 292

E: petja.segatin@gzs.si

Področje dela:

•	Tajništvo

•	Članski center

•	Organizacija dogodkov

T: 01/5898 294

E: petja.orehek@gzs.si 

mag. Jana ramuš 
samostojna svetovalka

Petja šegatin 
samostojna svetovalka

Petja Orehek 
poslovna sekretarka

dr. Tatjana Zagorc 
direktorica

T: 01/5898 237

E: tatjana.zagorc@gzs.si

Področje dela:

•	Združenje kmetijskih 

podjetij

•	Sekcija proizvajalcev 

krmil

•	Sekcija za sadjarstvo

•	Sekcija bioplinarn

T: 01/5898 293

E: nina.kriznik@gzs.si

Nina barbara 
križnik 
samostojna svetovalka

Področje dela:

•	Odbor za kakovost in 

označevanje živil

•	Sekcija proizvajalcev 

brezalkoholnih in 

alkoholnih pijač

•	Sekcija za konditorstvo

•	Projektna pisarna

•	Slovenska tehnološka 

platforma Hrana za 

življenje

T: 01/5898 296

E: petra.medved@gzs.si

dr. Petra medved 
djurašinović 
samostojna svetovalka

Področje dela:

•	Odbor za mednarodno 

poslovanje

•	Prehranska politika

•	Statistični podatki in 

baze

T: 01/5898 292

E: tina.buh@gzs.si

Tina buh 
svetovalka

gospodarska 
zbornica 
Slovenije

Zbornica 
kmetijskih in 
živilskih podjetij

dimičeva 13, 
1504 Ljubljana

T: 01/5898 294

F: 01/5686 704

E: zivilska.ind@gzs.si

www.gzs.si/zkzp

STROKOVNA SLUŽBA ZKŽP

Stojan Hergouth 
jATA EMONA d. o. o.

Edvard Fonda 
KRAS d. d.

cvetana Rijavec 
LjUBLjANSKE  
MLEKARNE d. d.

Aleša Kandus 
MEdEX d. o. o.

mag. darja jamnik 
MERcATOR - EMBA d. d.

Marjan jakob 
MLEKARNA cELEIA d. o. o.

Peter Polanič 
PANVITA d. d.

Slavko Ficko 
PERUTNINA PTUj d. d.

mag. janez Rebec 
PIVKA PERUTNINARSTVO d. d.

Matej Oset 
PIVOVARNA LAŠKO d. d.

dušan Lanščak  
POMURSKE MLEKARNE d. d.

Franc Veršič 
PP - AGRO d. o. o.

Renata Murmayer 
PROcONI d. o. o.

Martin Lah 
RAdENSKA d. d.

dr. Igor Hustič 
TOVARNA OLjA GEA d. d.

člana Skupščine 
gospodarske 
zbornice 
Slovenije: 

Ivanka Valjavec 
LjUBLjANSKE  
MLEKARNE d. d.

Zdravko Sančanin 
ŽITO d. d.

Silvan Peršolja 
VINSKA KLET “GORIŠKA 
BRdA” z. o. o.

janez Bojc 
ŽITO d. d.



Odbor za varnost živil in Odbor za kakovost in označevanje živil sta bila ustanovljena leta 2010. 
V vsakem odboru je 25 članov, strokovnjakov imenovanih v odbor, s strani njihovih podjetij. 
Posamezni odbor zaseda dva do trikrat letno in obravnava aktualno problematiko skupaj s 
partnerji, ki prihajajo iz različnih institucij (univerz, ministrstev, UVHVVR, inšpekcijskih služb) ter 
tudi iz tujine. Člani odbora oblikujejo strokovna stališča in jih posredujejo pristojnim institucijam 
v razpravo ali potrditev. Na ta način se neusklajena mnenja in interpretacije harmonizirajo v 
širšem strokovnem krogu. Odbori delujejo v skladu z usmeritvami Upravnega odbora ZKŽP, 
planom dela ter tudi s strokovnimi podlagami Evropske konfederacije proizvajalcev hrane in pijač 
FooddrinkEurope (FdE). 

PREdSTAVITEV OdBOROV

odbor za 
varnoSt živil
Predsednica: mag. Neva Makuc,  
Ljubljanske mlekarne d.d.
Sekretarka: mag. jana Ramuš

Odprte točke v letu 2013

materiali v stiku z živili

•	 Bisfenol A

•	 Plastična uredba (Uredba 10/2010 in Uredba 

1183/2012)

•	 Recikliran papir in karton

•	 Črnila za tisk, mineralna olja

•	 Keramika, lepila

•	 Biocidi

•	 Kovine in zlitine

•	 Nanotehnologija

•	 Plastika, reciklirana plastika

•	 Aktivni in inteligentni materiali

Varna živila / krma, higiena živil

•	 ISO 22000 (+PAS 220, PAS 222, PAS 223)

•	 Sprememba higienske uredbe o uradnem nadzoru 

– 882/2004 (povečanje uradnega nadzora nad 

uvozom živil ne-živalskega izvora)

•	 Nanotehnologija

•	 Krma

•	 Nuklearna nesreča na japonskem – posledice na 

živilih

•	 Kvarterne amonijeve snovi – razprava o mejnih 

vrednostih

•	 RASFF - Sistem hitrega obveščanja

•	 Ponaredki živil

•	 EFSA

•	 Revizija živilskega zakona 178/2002

•	 Antimikrobna rezistenca

Nova živila in gSO

•	 Razprava o označevanju »GSO free«

•	 Revizija GSO zakonodaje

•	 GSO pelod

•	 Revizija zakonodaje o novih živilih  

Nanotehnologija

•	 EFSA – ocena tveganja za nanomateriale 

kontaminanti v živilih

•	 Mikotoksini in fitotoksini (aflatoksini, ohratoksin A, 

dON, T2 in HT2, pirolizidin alkaloidi, ergot alkaloidi ...)

•	 Okoljski kontaminanti (PAHs – policiklični 

aromatski hidrokarboni, dioksini in PcB – 

poliklorirani bifenili)

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

•	 Nitrati, pesticidi, kvarterne amonijeve snovi

•	 Perklorati, drugi kontaminanti (nikotin, melamin, 

mineralna olja hidrokarboni, veterinarska zdravila ...)

•	 Procesni kontaminanti (McPd estri, glicidil estri, 

akrilamid, furan)

•	 Akrilamid Toolbox – dopolnjevanje

odbor za 
kakovoSt in 
označevanje
Predsednica: Barbara Bratuša, Proconi d.d.
Sekretarka: dr. Petra Medved djurašinović

Odprte točke v letu 2013

Aktivnosti na področju prehrane, fizične aktivnosti in 

zdravja (od 2005 platforma ek za izboljšanje prehrane 

ljudi, življenjskega sloga in zmanjšanja preobjedenosti)

•	 Izobraževanje potrošnikov

•	 Informacije na izdelku 

•	 Strategija za zmanjševanje povečane telesne mase

•	 Zmanjševanje porcij

•	 Reformulacija

Aktivnosti na področju prehrane in zdravstvenih trditev

•	 Obravnava predlogov zdravstvenih trditev

•	 Možnost uporabe prehranskih trditev na osnovi 

nacionalne zakonodaje

•	 Možnost priprave zdravstvenih trditev na izdelkih za 

ljudi pod zdravniškim nadzorom

•	 Smernice o prehrani in zdravstvenih trditvah

Novosti pri informiranju potrošnikov  

(uredba 1169/2011)

•	 Označevanje hranil (UK hibridna shema in GdA)

•	 Označevanje porekla (Made in...)

•	 Označevanje alergenov

Sestavine živil

•	 Arome (arome dima, naravne arome...)

•	 Encimi (označevanje...)

•	 Aditivi

•	 Barvila

•	 Sladila

»Slovenska živilska panoga je 
v preteklih letih dosegla visok 
nivo kakovosti živil. k temu 
je doprinesla visoka stopnja 
zavednosti o pomenu kakovosti 
živil, strokovni pristop k 
problematiki in ne nazadnje tudi 

zahteve kupcev po certificiranju proizvodnih obratov 
skladno z zahtevnimi standardi (brC, IfS food, 
fSSC 22 000 in drugi) ter temeljite presoje,  
ki jih kupci sami izvajajo v proizvodnih obratih.

kakovost ni dodana vrednost. Je nuja za obstoj. 
Označevanje živil je z objavo uredbe 1169/2011 
dobilo novo dimenzijo, saj bo večina proizvajalcev 
morala najkasneje do konca letošnjega leta 
bistveno spremeniti deklaracije svojih izdelkov. 
Ob tem je odprta vrsta vsebinskih vprašanj, saj 
vse zahteve uredbe niso povsem jasne. Posveti 
in usklajevanja potekajo v vseh državah članicah 
eu in tudi skozi krovno organizacijo proizvajalcev 
fooddrinkeurope.

Znotraj Odbora za kakovost in označevanje 
poteka izmenjava znanj in izkušenj, odprta je 
možnost brezplačnega strokovnega posvetovanja, 
organizirani so posveti s predstavniki ministrstva 
za kmetijstvo in okolje in drugimi strokovnjaki. Vse 
te aktivnosti so v pomoč strokovnim službam v 
živilskopredelovalnih podjetjih, a le-te v letu 2014 
vendarle čaka zajetno delo tako s strokovne kot tudi 
s stroškovne plati.«

barbara bratuša

»Proizvajalci hrane se vsak dan bolj 
zavedamo, kako zahtevni so naši 
potrošniki. Pričakujejo, da so naši 
izdelki kakovostni in varni, v skladu 
s predpisi, ki veljajo v evropski uniji. 
Vendar samo to ni več dovolj. da 
pridobimo ali obdržimo potrošnika, 

je pomembno, da izdelek izpolni tudi ostala njegova 
pričakovanja: všečnost, uporabnost, vpliv na 
zdravje in še bi lahko naštevali. V času vsesplošne 
globalizacije je vedno bolj pomembno tudi sporočilo  
o izvoru surovin in mestu predelave.«

mag. Neva makuc
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Kilokalorije

112

6%

Sladkorji

2,5g

3%

Maščobe

0,3g

<1%

Nasičene
maščobne kisline

0,1g

<1%

Natrij

0,2g

8%



SEKcIjA  

zdrUženje kmetijSkih podjetij
SEKcIjA  

SadjarStva

SEKcIjE SEKcIjE

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

POrOčILO O deLOVANJu
Sekcijo sadjarstva tvorijo podjetja, ki se ukvarjajo s pridelavo sadja in podporne inštitucije, 
ki delujejo na področju sadjarstva (fakulteti Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru ter 
Kmetijski inštitut Slovenije), v sekciji pa sodeluje tudi KGZS. Leto 2013 je bilo zaznamovano 
z oblikovanjem ukrepov v okviru Skupne kmetijske politike ter Programa razvoja podeželja 
2014-2020. Pripravljali smo specifikacijo za shemo sadja Izbrana kakovost. Sodelovali smo pri 
izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2013. V sodelovanju s pristojnimi inštitucijami 
smo reševali nakopičene probleme zaradi nerešenih zavarovanj v kmetijstvu, sezonske delovne 
sile, namakanja in vodnih dovoljenj, oblikovanja javnih razpisov vezanih na sadjarsko pridelavo, 
ukinitve subvencij za integrirano pridelavo, prodaje sadja na črno na neregistriranih mestih (ob 
cestah, pred trgovskimi sistemi…), problematike nadgradnje AdcON postaj in drugih. Organizirali 
smo strokovno ekskurzijo na južno Tirolsko ter Sadjarski dan v okviru sejma AGRA. 

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

čLANSTVO IN POrOčILO O deLOVANJu
Združenje kmetijskih podjetij je bilo zelo aktivno pri pripravi in presoji ukrepov Skupne kmetijske 
politike ter Programa razvoja podeželja 2014-2020 (PRP), kjer smo se skupaj s člani vključevali 
v pripravo programa in ukrepov. Veliko aktivnosti je bilo vloženih v pripravo ukrepov kmetijsko 
okoljskih in podnebnih plačil in v vzpostavitev ukrepa dobrobit živali za prašiče. V letu 2013 
so bili odprti najpomembnejši kmetijski zakoni pri katerih smo sodelovali z argumentacijo 
na različnih nivojih od ministrstva do parlamenta. Pomembna aktivnost združenja pa je tudi 
sodelovanje v nadzornem odboru PRP. Imamo stalnega predstavnika v Svetu za kmetijstvo. 

čLANSTVO V 
eVrOPSkIh 
IN SVeTOVNIh 
ZdružeNJIh
Sekcija je član 
svetovnega združenja 
pridelovalcev jabolk 
in hrušk WAPA (The 
World Apple and Pear 
Association). 

CILJI V 2014
V letu 2014 bo 
sekcija sodelovala pri 
vzpostavitvi ukrepov 
znotraj PRP 2014-2020. 
Za člane združenja 
bo organizirala 
izobraževanja in 
usposabljanja za 
ukrepe. Predstavnik 
združenja je po novem 
pridruženi član v Svetu 
za živinorejo.

CILJI V 2014
V letu 2014 bomo 
še naprej aktivno 
sodelovali pri 
oblikovanju ukrepov 
Programa razvoja 
podeželja 2014-2020. 
Želimo vzpostaviti dobra 
izhodišča za shemo 
Izbrana kakovost za 
sadje v okviru Zakona 
o promociji in pripeljati 
do rešitev pri problemih, 
ki so še vedno odprti: 
sezonska delovna sila, 
prodaje sadja na črno, 
namakanja in vodna 
dovoljenja in drugi. 
Sodelovali bomo pri 
projektu Tradicionalni 
slovenski zajtrk ter 
organizirali strokovno 
ekskurzijo sadjarjev. 
Člani Sekcije bodo še 
naprej vzpostavljali in 
vzdrževali kontakte 
med evropskimi in 
svetovnimi pridelovalci 
sadja. 

ZANImIVOST
Kmetijska podjetja 
predstavljajo več kot 
50-odstotni delež 
slovenske tržne 
kmetijske pridelave. 
Večina jih ima v 
uporabi več kot 100 ha 
kmetijske zemlje, kar 
je pomemben dejavnik, 
primerljiv s kmetijami 
konkurenčnih držav EU.

ZANImIVOST
V Sloveniji pridelamo 
106.846 ton sadja. 
Izvozimo približno 
13.000 t, medtem ko 
uvozimo 8.000 t sadja.

»V letu 2013 si še nismo dobro opomogli 
od pozebe in suše v letu 2012, pa nas 
je na vrhuncu poletja doletela še hujša 
suša. ravno zaradi tega so bile naše 
glavne aktivnosti na področju namakanja. 
Organizirali smo strokovno ekskurzijo 
na Južno Tirolsko, kjer smo si skupaj s 
predstavniki državnih organov ogledali 
najboljši primer prakse glede namakanja, 
predvsem iz vidika zakonodaje in 
postopkov pridobivanja dovoljenj. ker 
brez namakanja več ne gre, pričakujemo, 
da se bodo tudi v Sloveniji postopki 
skrajno pocenili in poenostavili. glavna 
osredotočenost ob namakanju bo v letu 
2014 še na področju razbremenitve 
sezonskega dela, nadzora v sadjarski verigi 
in promociji sadja.«

boštjan kozole

»kmetijska podjetja so bila v preteklem 
letu aktivna s pripravo novele Zakona o 
kmetijstvu, ki predvideva uvedbo krajših 
plačilnih rokov in inštituta varuha odnosov v 
prehranski verigi. To naj bi verigi zagotovilo 
bolj uravnotežene odnose in enakomernejšo 
delitev dodane vrednosti. Poleg tega smo si 
prizadevali za učinkovitejšo kontrolo označb 
porekla. Vsebinsko smo sodelovali tudi 
v razpravah o davku na nepremičnine, ki 
za kmetijska podjetja prinaša pravičnejšo 
obremenitev, usklajevali stališča sektorskih 
odborov po Zakonu o promociji, sodelovali 
pri pripravah na novo proračunsko obdobje 
2014-2020, shemah ukrepa za dobro 
počutje živali in pri predlogih sprememb 
delovne zakonodaje. S konstruktivnim 
zastopanjem interesov kmetijskih podjetij 
nam je uspelo izboljšati njihov status in 
prisotnost v strukturah mkO in mf, tako da 
nismo več le anonimna dejavnost iz obrobja. 
S to dejavnostjo moramo nadaljevati tudi v 
bodoče.«

mag. marko Višnar
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SEKcIjA  

proizvajalcev krmil
SEKcIjA  

bioplinarjev

SEKcIjE SEKcIjE

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

POrOčILO O deLOVANJu
V letu 2013 smo uskladili in razrešili problematiko prodaje krmnih mešanic v razsutem stanju. 
Posebej pomembno je bilo tudi usklajevanje interpretacije deklariranja krmnih mešanic. Med 
poglavitne dogodke za člane šteje Žitna konferenca, izobraževanje proizvajalcev krmil in zadrug 
glede zakonodajnih zahtev pri prodaji krmnih mešanic v razsutem stanju in izobraževanje 
tehnologov na področju skladnosti deklaracij na krmilih. Člani so se vključili v reševanje 
problema uvoza krme za govedo v Črno Goro, kjer so imeli rejci probleme s prisotnostjo 
aflatoksinov v domači krmi.  

čLANSTVO V 
eVrOPSkIh 
IN SVeTOVNIh 
ZdružeNJIh
Sekcija je član 
evropskega združenja 
proizvajalcev krmil 
FEFAc (European 
Feed Manufacturers 
Federation).  

CILJI V 2014
V letu 2014 bomo še 
naprej sodelovali s 
pristojnimi inštitucijami 
pri reševanju 
problematike vezane 
na proizvodnjo krmil.  
Za člane sekcije bomo 
pripravili strokovne 
ekskurzije in ogled Luke 

»V letu 2013 smo člani Sekcije proizvajalcev krmil svoje delo in 
aktivnosti usmerjali, kako ob vedno večji konkurenci in visokih cenah 
surovin za proizvodnjo krmil, proizvesti krmila, ki so kakovostna, varna 
in sledljiva, saj so zahteve naših kupcev na trgu  ali pa v integriranih 
sistemih vedno višje. Poudariti je potrebno, da je Slovenija mala 
dežela in da smo proizvajalci vsak dan izpostavljeni konkurenčnemu 
boju na eu trgih, kjer pa so veliki igralci vedno korak pred nami. 
Njihovi nabavni viri so veliko širši kot pri nas. Pa vendar ni za obupati, 
saj so naša znanja na visokem nivoju in naši proizvodi kakovostni, kar 
seveda vsak dan dokazujemo na trgu.«

brigita Vindiš Zelenko

Koper. V letošnjem letu 
nameravamo izpeljati 
srečanje slovenskih in 
hrvaških proizvajalcev 
krmil. Zavzemali 
se bomo, da ne bo 
novih obremenitev v 
proizvodnji krmil, saj 
je to že sedaj izjemno 
reguliran sektor, ki 
ne more prenesti 
več nobene dodatne 
obremenitve. 

ZANImIVOST
Člani Sekcije 
proizvedejo  
379.070 ton krmil 
Izvoz: 172.502 t 
pripravljena krma za 
živali v letu 2012
Uvoz: 391.670 t  
pripravljena krma za 
živali v letu 2012
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379.070 
TON KRMIL

391.670 
TON PRIPRAVLjENE 
KRME ZA ŽIVALI

172.502 
TON PRIPRAVLjENE 
KRME ZA ŽIVALI

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

POrOčILO O deLOVANJu
Sekcijo bioplinarjev tvorijo štiri podjetja, ki proizvajajo električno energijo iz organskih odpadkov 
in drugih surovin, ki nastajajo v samem podjetju ali drugje v agroživilski verigi oz. gostinstvu. 
V letu 2013 je ogromno dela zahtevalo usklajevanje Uredbe o predelavi biološko razgradljivih 
odpadkov. Pristopili smo tudi k usklajevanju izračuna referenčnih stroškov električne energije 
proizvedene iz obnovljivih virov energije. Sekcija se je vključila v evropsko združenje bioplinarjev 
EBA (European Biogass Association). V sodelovanju z raziskovalci Biotehniške fakultete smo 
zagovarjali argumente podjetij pri predlogih v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020, ki 
so korektni do cele kmetijsko živilske panoge. Sekcija bioplinarjev je najmlajša in tudi najmanjša 
sekcija ZKŽP, vendar pa ima jasno začrtane cilje, ki so ključni za preživetje teh bioplinarn.

čLANSTVO V 
eVrOPSkIh 
IN SVeTOVNIh 
ZdružeNJIh
Sekcija je članica 
Evropskega združenja 
bioplinarjev EBA 
(European Biogass 
Association).

CILJI V 2014
Sekcija se bo v letu 
2014 še aktivneje 
vključevala v delovanje 
evropskega združenja 
bioplinarjev EBA ter 
vzpostavljala kontakte 
s tujimi bioplinarji. 
Aktivnosti sekcije bodo 
usmerjene v izboljšanje 
zakonodajnih podlag, 
ki sedaj slabšajo 
položaj slovenskih 
bioplinarn, predvsem 
na okoljskem in 
energetskem področju. 
Skupaj s pristojnimi 
institucijami bomo 
poskušali bioplinarnam 
zagotoviti takšno 
okolje, ki bo omogočalo 
konkurenčen položaj 
na odprtem EU trgu. 
Aktivnosti bodo 
usmerjene tudi v 
sodelovanje s  
strokovno javnostjo 
(inštituti, fakultete, 
kmetijski svetovalci)  
ter v osveščanje 
javnosti glede delovanja 
in potrebnosti 
bioplinarn. 

»Letu 2013 je postalo prelomno leto za 
upravljavce bioplinskih naprav. Povezani v 
sekcijo bioplinarjev pod okriljem gZS smo 
dosegli, da je bil sprejeta nova uredba o 
predelavi biološko razgradljivih odpadkov, 
ki nam daje osnove za transparentno 
delovanje ter možnosti za konkurenčno 
delovanje v primerjavi s sosednjimi 
državami. Leto 2014 bo zelo naporno 
za družbe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo 
bioplina in električne energije iz le tega,  
saj se je trg odpadkov, ki predstavlja 
osnovo za naše delovanje, drastično 
spremenil. To pomeni, da bomo skupno 
povezani poskušali v letu 2014 posodobiti 
sistem podpor za našo dejavnost.«

matjaž durič

118.096 
TON OdPAdKOV

38.100.000 kWh 
ELEKTRIČNE ENERGIjE

ZANImIVOST
Člani predelajo 
118.096 ton odpadkov 
in proizvedejo približno 
38.100.000 kWh 
električne energije.



SEKcIjA  

za mlinarStvo
SEKcIjA  

za pekarStvo

SEKcIjE SEKcIjE
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Predsednik: janez Bojc, Žito d.d.
Sekretarka: mag. jana Ramuš

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

Predsednik: david Nabergoj, Mlinotest d.d.
Sekretarka: mag. jana Ramuš

POrOčILO O deLOVANJu
Člani Sekcije za mlinarstvo so vsi največji aktivni mlini, kar predstavlja 5 največjih slovenskih 
mlinarskih podjetij. Člani so v lanskem letu aktivno sodelovali v žitni verigi ter povečali odkup 
slovenske pšenice kar za 3 krat v primerjavi z letom 2010. Aktivno sodelovanje pri izboljševanju 
tehnoloških parametrov pšenice je tudi trden temelj za odkup kar 57.000 ton. Aktivni so bili tudi 
v delovni skupini za promocijo slovenske pšenice in izdelkov iz nje, ki deluje v okviru Zakona o 
promociji. Sodelovali so na Kmetijsko živilskem sejmu AGRA ter bili člani Evropske mlinarske 
delegacije v Sao Paolo. Na tehničnem področju so reševali problematiko v zvezi z aflatoksini 
in sortno listo krušnih sort pšenice. Sodelovali so pri promociji ajde ter usklajevali področje 
dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije s predstavniki Uprave za varno hrano. 

CILJI V 2014
Sekcija se bo v 
letu 2014 skupaj s 
pristojnimi institucijami 
še naprej aktivno 
ukvarjala s področjem 
promocije slovenske 
pšenice in izdelkov iz 
nje, v okviru Zakona o 
promociji. V ospredje 
stopa tudi promocija 
slovenske ajde. Končati 
moramo z deregulacijo 
izvajanja deratizacije, 
kar pomeni, da bi nosilci 
živilske dejavnosti ob 
ustreznem urjenju 
in izobraževanju, 
lahko sami v svojih 
podjetjih izvajali 
vsaj deratizacijske 
aktivnosti. Člani bodo 
še naprej vzpostavljali in 
vzdrževali kontakte med 
evropskimi mlinarji ter 
mlinarji iz držav tretjih 
trgov. Zagotovo pa bo 
še vedno v ospredju 
tesno sodelovanje s 
slovenskimi pridelovalci 
žit s ciljem povečati 
domači odkup in s tem 
tudi samooskrbo.

CILJI V 2014
Sekcija bo v letu 2014 še naprej 
spodbujala pristojne institucije za 
zmanjšanje sivega trga v pekarstvu, 
k izboljšanju postopkov javnega 
naročanja, k uvedbi šolskega 
pekovskega asortimana v postopke 
javnega naročanja. Aktivno bo 
sodelovala pri promociji kruha in drugih 
pekovskih izdelkov tudi v okviru Zakona 
o promociji ter sodelovala v delovni 
skupini za sodelovanje s humanitarnimi 
organizacijami.  

»Slovenska mlinarska industrija deli usodo 
slovenskega likvidnostnega krča. kriza, 
ki ji ni videti konca, pušča za sabo odpise 
terjatev in skrajno neugodno klimo tudi v 
bodoče. direktorji mlinarskih podjetij so 
podvrženi velikim rizikom, ali še dobavljati 
svoje izdelke družbam, ki so v naraščajočih 
likvidnostnih težavah.«

david Nabergoj

»Sekcija se že vrsto let trudi za kakovostno, dosledno in profesionalno 
zastopanje pekarske dejavnosti na več področjih. ker panoga že nekaj 
časa ni v zavidljivem položaju, si moramo podjetja pekarske industrije 
najti ustrezno pozicijo na trgu. Soočamo se s padcem kupne moči in s 
spremenjenimi navadami potrošnikov. Povečuje se tudi delež prodaje 
izdelkov z nižjimi prodajnimi cenami, delež trgovskih blagovnih 
znamk ter prodaja izdelkov v okviru prodajnih akcij, zato moramo biti 
inovativni in se prilagajati razmeram na trgu. glavne naloge sekcije so 
tako promocija kakovostnih, že vrsto let z odličji nagrajenih slovenskih 
kruhov in pekovskih izdelkov, boj proti sivi ekonomiji v pekarski panogi 
ter poudarek na usmeritvah, ki bi nam omogočale ustrezno stopnjo 
samooskrbe in trajnostnega razvoja. glede na to, da ima Slovenija 
zadostne pogoje za to, se moramo le smiselno in ustrezno povezovati, 
da bodo imeli vsi členi znotraj oskrbovalno predelovalne verige 
ustrezne koristi in prihodke. Verjamem, da bomo z zvestobo tradiciji, 
odlični kakovosti, inovativnosti in promociji pekovskih izdelkov, kljub 
naši majhnosti, močni tuji konkurenci in nepredvidljivim dogodkom na 
globalnem trgu, zadostili zahtevnim pogojem trga in potrošnikov.«

Janez bojc

2012

2013

ZANImIVOST
Proizvodnja pšenične 
moke se giblje okrog 
135.000 t. Na področju 
žit in moke se uvoz 
povečuje in znaša v 
letu 2013 18.161 t 
moke, v letu 2012 pa 
kar 19.122 t pšenične 
moke. V letu 2013 je 
bilo uvožene v Slovenijo 
145.961 t pšenice.

čLANSTVO V 
eVrOPSkIh 
IN SVeTOVNIh 
ZdružeNJIh
Sekcija je članica 
Evropskega združenja 
za mlinarstvo EFM (The 
European Flour Millers).

čLANSTVO V 
eVrOPSkIh 
IN SVeTOVNIh 
ZdružeNJIh
Sekcija je članica 
Evropskega združenja  
za pekarstvo AIBI 
(International 
Association of Plant 
Bakers: Association 
Internationale de la 
Boulangerie Industrielle).

145.961 
TON PŠENIcE

135.000 
TON PŠENIČNE 
MOKE

135.000 
TON PŠENIČNE 
MOKE

19.122 
TON PŠENIČNE 
MOKE

18.161 
TON PŠENIČNE 
MOKE

ZANImIVOST
V letu 2012 je znašala proizvodnja 
kruha in pekovskega peciva 
72.000 ton in se glede na prejšnja 
leta zmanjšala za 10.000 ton v 
primerjavi z letom 2009 in celo 
za 25.000 ton v primerjavi z 
letom 2007. Po drugi strani pa 
se povečuje uvoz kruha, peciva, 
sladic, piškotov, ki znaša v letu 
2012 30.940 ton in v letu 2013 
kar 33.640 ton.
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proizvajalcev brezalkoholnih  
in alkoholnih pijač

SEKcIjA  

za konditorStvo

SEKcIjE SEKcIjE

Predsednica: mag. darja jamnik, Mercator-Emba d.d.
Sekretarka: dr. Petra Medved djurašinović

POrOčILO O deLOVANJu
V Sekciji za konditorstvo so aktivni štirje člani, največja slovenska podjetja, ki proizvajajo 
konditorske izdelke. Sekcijo je še posebej povezalo aktivno delo v času krize glede pomanjkanja 
sladkorja, ko so bile ustavljene dobave v Slovenijo. V letu 2013 je tudi Sekcija za konditorstvo 
intenzivno spremljala dogajanje okrog predloga davka na sladkor v pijačah in drugih izdelkih. 
Ukvarjala se je s problematiko pomanjkanja lešnikov na trgu, s primernostjo palmine masti 
v konditorstvu ter dvigom cen mleka v prahu in kakavovega masla. Velik del pozornosti smo 
namenili tudi novostim glede označevanja konditorskih izdelkov v skladu z uredbo 1169/2011.  

CILJI V 2014
Sekcija bo v letu 2014 
še naprej ohranjala 
kontakte s evropskimi 
konditorskimi 
proizvajalci z 
aktivnim članstvom v 
evropskem združenju. 
Argumentirano bo 
nasprotovala pobudam, 
ki bi napeljevale k 
obdavčitvi pijač ali 
izdelkov, ki vsebujejo 
sladkor.  

»V letu 2013 se je zaradi vstopa hrvaške 
v eu ponudba konditorskih proizvodov 
na slovenskem trgu še povečala in s tem 
zaostrila konkurenčen boj za potrošnike. 
Pred slovenskimi konditorskimi proizvajalci 
je veliko dela. Podjetja, ki poslujejo 
etično, uveljavljajo smernice trajnostnega 
razvoja, poslujejo uspešneje. Leto 2014 
bo konditorskim proizvajalcem naklonjeno 
kar se tiče predvidenega gibanja cen 
strateških surovin, predvsem pa ga bodo 
zaznamovale trajnostno certificirane 
surovine, tako, da bo vse več proizvodov 
proizvedenih iz na primer trajnostno 
pridelanega kakavovca in drugih za 
konditorje pomembnih surovin.«

darja Jamnik

čLANSTVO V 
eVrOPSkIh 
IN SVeTOVNIh 
ZdružeNJIh
Sekcija je članica 
Evropskega združenja 
konditorjev caobisco 
(chocolate, Biscuits 
& confectionery of 
Europe).

ZANImIVOST
Sektor je v letu 2013 
beležil 113.190 t 
sladkorja iz uvoza 
ter 3.994 t uvoženih 
sladkornih proizvodov. 
Izvoz sladkornih 
proizvodov je v letu 
2013 znašal 4.056 t. 
Mleka v prahu smo 
v letu 2013 uvozili 
4.443 t. Kakava in 
kakavovih izdelkov 
smo v letu 2013 uvozili 
20.502 t. Kakavovih 
izdelkov smo v letu 
2013 izvozili 6.471 t.

2013

113.190 
TON SLAdKORjA

3.994 
TON SLAdKORNIH 
PROIZVOdOV

4.056 
TON SLAdKORNIH 
PROIZVOdOV

4.443 
TON MLEKA V PRAHU

20.502 
TON KAKAVA IN 
KAKAVOVIH IZdELKOV

6.471 
TON KAKAVA IN 
KAKAVOVIH IZdELKOV

Predsednik: Marko Hren, dana d.d.
Sekretarka: dr. Petra Medved djurašinović

POrOčILO O deLOVANJu
delovanje sekcije v lanskem letu je bilo osredotočeno na dve pomembni področji. Veliko dela 
smo vložili v argumentiran boj proti davku na sladkor v brezalkoholnih pijačah, ki je obsegal 
pripravo analiz in posamičnih argumentov, ki smo jih predstavljali v parlamentu, na ministrstvih 
in drugih institucijah. Kot drugo pa je slovenski trg pijač že od leta 2005 čakal na odločitev 
resornega ministrstva glede podelitve koncesij. Slovenski proizvajalci pijač so v skladu z veljavno 
zakonodajo leta 2005 na podlagi 199. člena Zakona o vodah v roku podali vloge za pridobitev 
koncesij, ki pa vse do lani, v veliki večini primerov še niso bile rešene. Zato smo veliko truda 
vložili v spremembe in dopolnitve Zakona o vodah.

CILJI V 2014
Gotovo je, da so 
trošarine/davki na živila 
in pijače s sladkorjem 
neprimeren ukrep za 
Slovenijo. Prehranske 
politike in potrebnih 
sprememb življenjskega 
sloga se je potrebno 
lotiti dragače,  

»Zmanjševanje kupne moči se je poznalo tudi pri prodaji 
brezalkoholnih in alkoholnih pijač. še posebej 7-odstotni padec 
potrošnje brezalkoholnih pijač je pri večini proizvajalcev pomenil 
težave z zmanjšanjem proizvodnje. Proste kapacitete smo poizkušali 
reševati s povečevanjem izvoza. dodatne težave v letu 2013 nam je 
pripravila država z dodatnimi davki in pa tudi povečevanje plačilne 
nediscipline. V lanskem letu smo uspešno ubranili poizkus uvedbe 
davka na sladke pijače in uredili koncesije za nazaj. V letošnjem 
letu nas čaka nadaljevanje pogajanj za ureditev stanja na področju 
uporabe vode za proizvodnjo pijač.«

marko hren

ZANImIVOST
Proizvodnja mineralnih 
vod v letu 2012:  
140 milijonov litrov 
Izvoz mineralnih vod  
v letu 2012: 36.593 t
Uvoz mineralnih vod  
v letu 2012: 22.388 t 

čLANSTVO V 
eVrOPSkIh 
IN SVeTOVNIh 
ZdružeNJIh
Sekcija je članica 
Evropskega združenja 
UNESdA.

s proaktivnostjo vseh 
členov in zagotovo ne 
s kaznovanjem. Tudi 
smernice odgovornega 
oglaševanja so lahko 
tak instrument. 
dokončno bo potrebno 
urediti koncesije za 
črpanje vode. V letu 
2014 bodo aktivnosti 
Sekcije SEBAP 
osredotočene tudi na 
dodatna področja, 
skladno s programom 
dela evropskega 
združenja UNESdA 
kot so trendi in 
zakonodaja (sestavine, 

2012

22.388 
TON MINERALNIH VOd

140 mil 
LITROV MINERALNIH VOd

36.593 
TON MINERALNIH VOd

označevanje, analitika 
idr.) ter trajnost in 
okolje (embalaža, voda, 
okoljski odtis, okoljske 
spremembe). Predvsem 
pa moramo ohraniti 
konkurenčnost in 
vstopiti na nove trge. 
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Evropski projekti niso zgolj dodatni vir prihodkov, temveč za strokovno službo ZKŽP predstavljajo 
možnost sodelovanja, povezovanja in prenosa znanj s strokovnjaki iz različnih držav članic 
EU in različnih inštitutov, fakultet, podjetij in združenj. V letu 2013 je bila ZKŽP vključena v 6 
različnih projektov iz različnih programov. Teme projektov so vezane predvsem na področje 
živilskega sektorja in izboljšanje podpornega okolja za njegovo delovanje, nekateri projekti pa 
so bolj raziskovalne narave z namenom iskanja izboljšanih tehnik, tehnologij, orodij in strategij v 
živilstvu. 

www.foodmanufuture.eu

SINergIA

Povečanje učinkovite rabe energije 
skozi prenos inovacij v živilska 
mala in srednje velika podjetja v 
mediteranski regiji

CAPINfOOd

www.capinfood.eu

Izboljšanje podpornega okolja in 
zavedanja javnosti o pomenu inovativnosti 
živilskega sektorja jugovzhodne Evrope 
preko transnacionalnega sodelovanja

Nu-Age

www.nu-age.eu

Nove prehranske strategije za zdravo 
staranje, ki upoštevajo specifične potrebe 
starajoče se populacije 

fOOdmANufuTure

www.foodmanufuture.eu

Koncept in načrt raziskovalne infrastrukture 
za spodbujanje inovativnosti živilske 
industrije

frISbee

www.frisbee-project.eu

Evropske inovacije za zamrzovanje živil – 
varnost, dobrobit potrošnika, vpliv na okolje 
in optimizacija hladne verige

SAfe-bAg

www.safebag-fp7.eu

Razvoj novega in inovativnega 
postopka za dekontaminacijo 
predpakiranih svežih živil

LETO 
2013 
V ŠTEVILKAH

30 
SESTANKOV 
dELOVNIH 
SKUPIN, FORUMI

5 
SEj 
UPRAVNEGA 
OdBORA

22 
SESTANKOV 
SEKcIj

4 
SESTANKI 
OdBOROV

SeStanki

1 
VRH KMETIjSKIH IN 
ŽIVILSKIH POdjETIj 

16 
STROKOVNIH 
dOGOdKOV 
V OKVIRU EU 
PROjEKTOV8 

STROKOVNIH 
SEMINARjEV

10 
VABLjENIH 
PREdAVANj

3 
OKROGLE 
MIZE

Strokovna
izobraževanja

4.000 
BILATERALNIH KONTAKTOV 
IN UKREPANj

31 
BRUSELjNIc

310 
SESTANKOV IN dOPISOV 
NA VLAdNEM NIVOjU

1 
dELEGAcIjA 
V TUjINO

Ukrepi in 
razvoj

2 
SLAVNOSTNI 
POdELITVI

1 
MEdNAROdNO 
TEKMOVANjE 
EcOTROPHELIA 
EUROPE

1 
NAcIONALNO TEKMOVANjE 
EcOTROPHELIA SLOVENIjA

1 
OcENjEVANjE OdLIČNIH 
PEKOVSKIH IZdELKOV

naGrade  
in priznanja

25 
IZjAV ZA jAVNOST 
IN INTERVjUjEV

13 
AKTUALNIH 
NOVIc

16 
MEdNAROdNIH 
NOVIc

1 
SEjEM 
AGRA

predStavitve 
javnoSti
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podelitev zlatih priznanj 
odličnim pekovSkim 
izdelkom

13. vrh kmetijSkih in 
živilSkih podjetij

13. februAr, 2013, LJubLJANA 

Februarja je potekalo že 13. ocenjevanje 
odličnih pekovskih izdelkov za zlato priznanje 
za odlične pekovske izdelke. Ocenjevanje je 
izvedla štiričlanska strokovna komisija, ki je 
ocenjevala senzorične lastnosti izdelkov. Vsi 
izdelki, ki so dosegli zadostno število točk, 
so se uvrstili med izdelke odlične kakovosti in 
so za to prejeli tudi zlata priznanja za odlično 
kakovost. Zlato priznanje je zelo cenjeno 
panožno odlikovanje za kakovost, saj po 
njem vedno bolj povprašujejo tudi trgovci, za 
katere to pogosto predstavlja vstopnico za 
na trgovinsko polico. Podelitev priznanj pa je 
odmeven dogodek z bogatim programom in 
udeležbo mednarodnih gostov.

5. JuNIJ, 2013, POrTOrOž

Tradicionalnega srečanja menedžerjev 
kmetijskih in živilskih podjetij, že 13. po 
vrsti, se je udeležilo okoli 150 predstavnikov 
slovenskih kmetijskih in živilskih podjetij, 
politike in javnih inštitucij ter drugih slovenskih 
in mednarodnih strokovnjakov. Zanimivi 
govorniki so predstavili svoje poglede na 
vprašanja Kje smo?, Kakšni smo? in Kam 
gremo. Udeležence je nagovoril minister za 
kmetijstvo in okolje dejan Židan, po zaključku 
uradnega dela pa so menedžerji o aktualnih 
temah razpravljali tudi ob neformalnem 
druženju.

24. – 29. AVguST 2013, gOrNJA rAdgONA

Tudi na 51. AGRI je ZKŽP postavila privlačen 
prostor in pripravila zanimiv program. 
Obiskovalci so lahko na številnih degustacijah 
poskusili priljubljene izdelke in si ogledali 
razstavo kruha in sezonskega sadja. V 
okviru sejma je potekal bogat strokoven 
program, obiskali so nas številni ugledni 
gostje iz Slovenije in tujine, razstavni prostor 
pa je bil tudi središče za srečanja s člani in 
drugimi partnerji. Razglasili smo zmagovalce 
tekmovanja za eko-inovativne živilske izdelke 
EcoTrophelia Slovenija, kuharski mojstri pa so 
kuhali dobrote iz slovenskih živil.

tekmovanje na področjU 
razvoja novih eko 
inovativnih živilSkih 
izdelkov ecotrophelia 
Slovenija 2013

51. mednarodni kmetijSko 
živilSki Sejem aGra 2013

mAreC – AVguST 2013

Tekmovanje študentov za eko inovativne 
živilske izdelke v Sloveniji poteka že od leta 
2010, slovenski študenti pa so bili uspešni 
tudi na mednarodnem tekmovanju. Lani so se 
tekmovanju prvič pridružili tudi posamezniki, 
fizične osebe. Glavni namen tekmovanja na 
področju inovativnosti v živilskem sektorju 
je spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti 
in razvoja novih živilskih izdelkov, ki imajo 
tržni potencial, predvsem pa timskega dela. 
Zmagovalci EcoTrophelia Slovenija 2013 so se 
z izdelkom Uvedba modula koprive na jedilnik 
slovenskih izobraževalnih inštitucij in domov za 
starejše ljudi udeležili evropskega tekmovanja, 
ki je oktobra potekalo v okviru sejma ANUGA 
2013 v Kölnu.
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 63 pekovskih izdelkov 

 41 vrst kruha 

 9 vrst pekovskega peciva 

 6 vrst finega pekovskega peciva 

 2 vrsti keksov 

 6 vrst testenin 

 Ocena razmer v kmetijstvu in živilstvu in aktivnosti  
 ministrstva 

 Pregled poslovanja živilskih podjetij v letu 2012 

 Nepoštene poslovne prakse – pogled evropske  
 komisije 

 Primer urejanja odnosov med deležniki v španski  
 agroživilski verigi 

 kaj je in kaj ni politika konkurence? 

 makroekonomsko okolje – kje smo in kam gremo?  

 koprive na jedilnikih slovenskih izobraževalnih  
 inštitucij in domov za starejše ljudi 

 roispresso – napitek iz roiboss čaja in espresso kave 

 koprivni sirup 

 špinača iz koprive 

 Juha iz koprive 

 Sadna solata s koprivo 

 medeni prosenjak 

 energijska pijača eco flavour 

 kupujem slovensko 

 Več kot 50 živilskih blagovnih znamk 25  
 slovenskih podjetij

 Strokovna in poslovna srečanja 

 degustacije in promocije 
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okroGla miza:  
kUpec želi SlovenSko!  
ali lahko to zaGotovimo?
18. mAreC 2013, LJubLJANA 

Sledljivost mesa od rejca, predelovalca, 
trgovca in potrošnika je tista aktualna tema, ki 
je bila v centru razgovora na okrogli mizi in je 
k sodelovanju pritegnila številne predstavnike 
mesno predelovalne industrije, predelovalne 
industrije, trgovine in druge strokovnjake ter 
udeležence. Razpravljalci in udeleženci so se 
strinjali, da je potrebno delež samooskrbe 
z mesom dvigniti, saj je izjemnega pomena 
ne le za razvoj panoge in prihodnost, temveč 
predvsem za ohranjanje nadzora nad 
kakovostjo in varnostjo hrane prihodnjih rodov, 
ki jo omogoča kratka veriga. 

žitna konferenca 2013
13. NOVember 2013, LJubLJANA

Žitna veriga je pomemben del prehranske 
verige. V žitni verigi so neposredno 
udeleženi številni členi od semenarskih hiš, 
pridelovalcev, zadrug, predelovalcev in končnih 
proizvajalcev krmnih in žitnih izdelkov za 
prehrano ljudi ter drugih posrednih in nujno 
potrebnih podjetij in panog, ki vstopajo v verigo 
v različnih fazah pridelave in proizvodnje. O 
najbolj aktualnih vprašanjih žitnega sektorja so 
razpravljali na prvi Žitni konferenci, ki so se je 
udeležili številni predstavniki žitnega sektorja 
in ugledni gostje iz tujine in Slovenije. 

veliki SpomladanSki 
živilSki Seminar 
zakonodaja in trendi

veliki jeSenSki živilSki 
Seminar zakonodaja  
in trendi

14. mAJ 2013, LJubLJANA

Spomladanski živilski seminar je prinesel 
pregled zakonodaje in delovanja Uprave 
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin. Ker je prehranska politika vedno bolj 
v ospredju, smo tokrat predstavili del, ki se 
nanaša na odrasle. Zagotovo pa so okoljske 
zahteve tako pomembne za živilsko branžo, 
da pogosto kakšno predavanje posvetimo 
tudi področjem, ki so drugače bolj podrobno 
obravnavana na drugih seminarjih. 

21. NOVember 2013, LJubLJANA

Vsebina jesenskega seminarja se je odmaknila 
od običajnih tem, ki spadajo v področje 
zakonodaje in trendov. Udeležencem smo 
želeli predstaviti najpomembnejše strateške 
dokumente, ki bodo krojili delovanje kmetijstva 
in živilske industrije ne samo v letu 2014, 
temveč tja do leta 2020. Zaradi aktualnih 
in najbolj svežih informacij se je seminarja 
udeležilo veliko udeležencev iz podpornih 
inštitucij, ki nimajo dostopa do tovrstnih 
informacij ter tehnologov iz oddelkov razvoja 
in kakovosti ter drugih iz agroživilske verige, ki 
potrebujejo konstantno nadgradnjo znanj.  Trg z žiti in oljnicami – zakonodaja, trendi in  

 problematika: dodana vrednost COCerAL-a 

 evropski in globalni trg z oljnicami in žiti  
 – dobra praksa pri trgovanju z žiti 

 gSO – včeraj, danes, jutri 

 komercialni trendi v žlahtnjenju žit 

 Nove metode žlahtnjenja pšenice  
 (dihaploidi, cisgeneza …) 

 Aktualna problematika v varstvu pridelave žit 

 Ponarejena fitofarmacevtska sredstva na  
 evropskem trgu 

 Proizvodnja krmil z evropske perspektive  
 – zakonodaja in trendi 

 Stanje z žiti v Sloveniji 

 Aktualno na področju varne hrane 

 Predstavitev organiziranosti in aktivnosti  
 nove uprave za varno hrano, veterinarstvo  
 in varstvo rastlin 

 kemijska varnost živil 

 dejavniki zdravega prehranjevanja pri odraslih 

 živilska tehnologija na zatožni klopi 

 ravnotežje med vnosom joda in soli pri  
 slovenskih adolescentih 

 Prednosti in pomanjkljivosti koncepta  
 ogljičnega odtisa 

 Novosti na evropskem nivoju z okoljskega vidika 

 Program razvoja podeželja 2014-2020 

 Zakon o promociji kmetijskih in živilskih  
 proizvodov 

 Spremembe v sistemu javnih naročil 

 Prehrana in telesna dejavnost za zdravje  
 – strategija 

 Zakonodaja, ki se spreminja v letu 2014 

 Inšpekcijski nadzor v letošnjem letu in plan za 2014 

 Pregled onesnaževal v živilih, za katera se na nivoju ek  
 pripravljajo oz. spreminjajo predpisi 

 Obrambni sistemi rastlin pri napadu plesni  
 in razvoju mikotoksinov 

 Novosti na nivoju eu v povezavi z  
 navzkrižno kontaminacijo alergenov 

 Ocena tveganja alkaloidov kristavca v ajdi 
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 kakšne prednosti prinaša domače meso? 

 Ali nadzor res zagotavlja sledljivost in varnost? 

 Smo rejci kos zahtevam in povpraševanju trga? 

 So odnosi v tržni verigi dobro urejeni? 

 Ali nam kupci lahko zaupajo? 

?

okrogla miza

Kupec hoče slovensko! 
Ali lahko to zagotovimo?

?

okrogla miza
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?
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Kupec hoče slovensko! 
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okrogla miza

Kupec hoče slovensko! 
Ali lahko to zagotovimo?



A & V LEŠNIK d. o. o. | AGROEMONA d. o. o. | AGROVIT d. o. o. | ALLTECH BIOTEHNOLOGIJA d. o. o.

BANINI SI d. o. o. | BARONE d. o. o. | BIMEDIA d. o. o. | BIO-SAD d. o. o. | BONOPAN d. o. o.

BV & S d. o. o. | CARSO d. o. o. | CELJSKE MESNINE d. d. | CELJSKE MESNINE-STORITVE d. o. o. 

COCA-COLA HBC SLOVENIJA d. o. o. | CONSORTIUM PAULINUM d. o. o. | DAMIJAN JANEZ 

BUČAR | DANA d. o. o. | DARSAD d. o. o. | DATURA d. o. o. | DIVES d. o. o. | DOBRODEJ d. o. o. 

DROGA KOLINSKA d. d. | EKOLAT d. o. o. | ENERG d. o. o. | ETA KAMNIK d. d. | EVROSAD d. o. o. 

FRUCTAL d. d. | GEA | GENERA SI d. o. o. | HAFESAN d. o. o. | HIPP d. o. o. | HLEBČEK d. o. o.  

HPG BREŽICE d. o. o. | IHAN d. d. | JANEZ d. o. o. | JATA EMONA d. o. o. | JERUZALEM ORMOŽ 

SAT d. d. | KARTUZIJA PLETERJE d. o. o. | KELE & KELE, d. o. o. | KFI d. o. o. | KG LENDAVA d. d. 

KGZ z. o. o. | KMEČKA ZADRUGA KRŠKO z. o. o. | KMETIJA PUSTOTNIK d. o. o. | KMETIJSTVO 

ČRNCI d. o. o. | KMETIJSTVO POLANEC d. o. o. | KMG PANORGANIC | KODILA d. o. o. | KOROŠKE 

PEKARNE d. d. | KOTO d. o. o. | KRAMBERGER NOVA d. o. o. | KRAS d. o. o. | KRKOČ d. o. o. 

KZ LAŠKO z. o. o. | KZ VIPAVA z. o. o. | LJUBLJANSKE MLEKARNE d. d. | LONČAR JANEZ s. p.

MALUS d. o. o. | MARIJA OMAR s. p. | MARJAN PETOVAR s. p. | MARKO PRUNK s. p. | MARTIN 

METELKO s. p. | MARTIN PISKAČ s. p. | MARTINČIČ d. o. o. | MEDEX d. o. o. | MEDIS INTAGO d. o. o.

MEJA ŠENTJUR d. d. | MERCATOR-EMBA d. d. | MESARSTVO BLATNIK d. o. o. | MESARSTVO 

BOBIČ d. o. o. | MESNINE DEŽELE KRANJSKE d. d. | MESOPROJEKT MILAN HARI s. p. | MILAN 

GRLJ s. p. | MIPRIM d. o. o. | MIROVITA d. o. o. | MLEKARNA CELEIA d. o. o. | MLEKARNA 

PLANIKA d. o. o. | MLIN KATIĆ d. o. o. | MLINOPEK d. d. | MLINOTEST d. d. | MLINOTEST KRUH 

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

OLJARNA FRAM d. o. o. | OMORIKA d. o. o. | OSEM d. o. o. | PANRO d. o. o. | PANVITA 

AGROMERKUR d. o. o. | PANVITA d. d. | PANVITA EKOTEH d. o. o. | PANVITA KMETIJSTVO d. o. o. 

PANVITA MIR d. d. | PANVITA POSESTVO MOTVARJEVCI d. o. o. | PANVITA PRAŠIČEREJA d. o. o.

PEKARNA BAŠKOVČ d. o. o. | PEKARNA BURNIK d. o. o. | PEKARNA PEČJAK d. o. o. 

PEKARNA POSTOJNA, d. o. o. | PEKARNA RŽ, MARIJAN ŠTAVDEKER s. p. | PERUTNINA 

PTUJ d. d. | PERUTNINA ROSTOHAR E ERIKA ROSTOHAR s. p. | PETROL d. d. | PIVKA d. d. 

PIVOVARNA LAŠKO d. d. | PIVOVARNA UNION d. d. | POMURSKE MLEKARNE d. d. | PP - AGRO d. o. o.

PP ENERGIJA, d. o. o. | PRESAD d. o. o. | PROCONI d. o. o. | PRVI ROGLJIČEK d. o. o.

RADENSKA d. d. RADENCI | RAMUTA JANKO s. p. | RANGUS d. o. o. | REPROKOLINSKA d. o. o.

REVITAL d. o. o. | RIBOGOJSTVO GORIČAR d. o. o. | ROJAN d. o. o. | ROKMAR d. o. o.  

SEMENARNA LJUBLJANA d. d. | SKZ LJUTOMER KRIŽEVCI z. o. o. | SLAP BOHINJ d. o. o. 

SLOVIN INTERNATIONAL d. o. o. | SOLINE d. o. o. | SPD d. o. o. | ŠAMPIONKA d. o. o. 

ŠTUPNIKOV MLIN, MARJAN MAVER s. p. | TECNIPLANT d. o. o. | TMK ČRNCI d. d. | TOPP d. o. o. 

TRSNICA VRHPOLJE z. o. o. | VAJET d. o. o. | VALENS Int. d. o. o. | VILJA GLOBOKO d. o. o. 

VINAKOPER d. o. o. | VINAKRAS z. o. o. | VINSKA DRUŽBA SLOVENIJE d. o. o. | VINSKA KLET 

»GORIŠKA BRDA« z. o. o. | VIPAVA 1894 d. d. | VIPAVSKI VRT d. o. o. | VITAL MESTINJE, d. o. o. 

VITIS d. o. o. | WRIGLEY d. o. o. | ZARJA ČATEŽ d. o. o. | ZELENI HIT d. o. o. | ZELENJAVA 

FORMINKA d. o. o. | ZEMPOL d. o. o. | ZLATE d. o. o. | ŽIPO Lenart d. o. o. | ŽITO d. d.

LETNO 
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Gospodarska zbornica Slovenije
Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

dimičeva 13
1504 Ljubljana 

T: 01 5898 294
F: 01 5686 704

E: zivilska.ind@gzs.si 


