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Osnovno usposabljanje 
 



Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov 

 a) možnosti trženja kmetijskih pridelkov oz. živil; 

 

b) zeleno javno naročanje in kratke verige; 

 

c) povezovanje in skupen nastop na trgu; 

 

d) možnosti podpor za trženje oz. promocije v okviru PRP 2014-
2020. 

 



 
Kaj je prodaja? Kaj je trženje? 

 

Proizvod ali storitev na eni strani ter prodaja ali  

trženje na drugi strani so tesno prepleteni.  

Uspeh poslovanja je močno odvisen od uspešne prodaje ali 
trženja (težko je prodati, še težje je DOBRO prodati).  

Ljudje pogosto uporabljamo tisto besedo, ki se lepše, boljše sliši 
– v zadnjem času je moderno govoriti „o trženju“. 

 

POZOR!!!  PRODAJA ≠ TRŽENJE 

 

CILJ PRODAJE je, da čim bolje prodamo, kar smo proizvedli. 

CILJ TRŽENJA je, da pridobimo stalne in zveste kupce. 



Razlike med prodajo in trženjem 

PRODAJA  

poudarek na izdelku 

TRŽENJE  

poudarek na kupcu 

- v ospredju so obstoječi 
proizvodi in storitve, 
pomembno je prodati takoj  
- planiranje je kratkoročno,  

- na prvem mestu je zaslužek 

- najprej se ugotovijo potrebe 
kupca in potem se razmišlja o 
ponudbi proizvoda ali storitve 

- planiranje je dolgoročno 

- na prvem mestu je 
zadovoljstvo kupca 



Trženjski koncept 

Trženjski koncept deluje skladno za načelom „ZAZNAJ 
IN ODZOVI SE“: 

• Osnovni trženjski koncept je: »kako poiskati prave proizvode 
in storitve za naše kupce« in „kako zadovoljevati potrebe in 
želje bolje od konkurentov;  

• Nadgradnja trženjskega koncepta „koncept kupca oz. koncept 
eden-za-enega” – oblikujemo ponudbo za posamične kupce; 

• Nadgradnja trženjskega koncepta „koncept družbeno 
odgovornega trženja” – želje in potrebe kupca zadovoljujemo 
na način, da ohranimo in povečamo njegovo blaginjo in 
družbeno blaginjo. 



Trženje ekoloških živil  

Koncept družbeno odgovornega trženja primeren za 
ekološke proizvajalce, saj so pri tem konceptu  
uravnoteženi blaginja proizvajalca, kupca in javnega 
interesa: 

- proizvajalec ponudi kupcu tisto, kar le-ta želi in je pripravljen 
za to plačati – pozitivno poslovanje 

- kupec dobi tisto, kar potrebuje ali želi – ekološko hrano 

- javni interes je dosežen, saj ekološko kmetovanje pozitivno 
vpliva na varovanje naravnega okolja 
 

 jaz dobim  ti dobiš  družba dobi 



Kako se lotimo trženja? 

Naš cilj – prodaja ekoloških živil 

 

Kupci – kdo so, kakšne so njihove želje, potrebe, kako 
jih prepričamo, da kupijo prav naš proizvod in ne 
konkurenčnih, na kaj so kupci pozorni pri nakupu…. 

 

Načrtovati moramo, kakšen bo izdelek, po kakšni ceni 
ga bomo ponudili, kje bo izdelek dostopen kupcem in 
kako bodo kupci izvedeli o naši ponudbi. 

 

 

 

 

 



Kupci ekoloških živil 

• Povpraševanje po ekoloških živil se v Sloveniji povečuje. 

• Kupci „cenijo“ hrano, ki je pridelana/predelana po visokih 
standardih, ker namenjajo vedno večjo pozornost zdravju in 
aktivnemu slogu življenja. 

• Zelo pomemben je čas, ki ga potrebujejo, da hrano kupijo in 
pripravijo (npr. kupijo že očiščeno zelenjavo, pred pripravljeno 
živilo…) 

• Kupci gledajo na ceno, vendar ni le-ta ni vedno ključna pri 
izbiri. 

• Kupci kupujejo hrano za različne priložnosti (več obrokov na 
dan, npr. rabijo narezan sir za suho malico, očiščeno solato za 
hitro pripravo kosila…) 

 

 

 

 



Kaj je dobro vedeti o kupcih 

• Kupec je „kralj“, ker le on prizna vrednost našemu 
proizvodu s tem, ko ga izbere in zanj plača. 

• Niso vsi ljudje kupci ekoloških živil. 

• Zelo pomemben je videz proizvoda – velik vtis naredi 
embalaža in urejenost ponudnika, kmetije (če gre za 
prodajo na kmetiji)…..  

• Mnogi kupci poleg proizvoda kupijo tudi „zgodbo“. 

• Kupci cenijo, da ima ponudnik raznovrstno ponudbo. 

• Vedno imejte pred očmi „moj idealen kupec je….“  

 

 

 



Trženjski splet 

Pri trženju moramo upoštevati štiri področja – trženjski splet 
(ang: 4 P), kar pomeni, da moramo načrtovati: 
• izdelek (Product) P1 

• cena (Price) P2,  

• dostopnost, tržne poti (Place) P3, 

• trženjsko komuniciranje (Promotion) P4 

4 P`s 

Izdelek P1 

Cena P2 

Tržne poti P3 

Trženjsko 
komuniciranje 

P4 



Izdelek (Product P1) 

Ko ugotovimo, kaj si kupci želijo, se moramo vprašati: 
kaj in koliko smo sposobni narediti, časovne omejitve 
(sezona), koliko časa bo trajalo od naročila do dobave 

 

Kupcem predstavimo prednosti  

našega proizvoda. 



Cena (Price P2) 

Ceno oblikujemo na podlagi stroškov (meja pod katero 
ne smemo), na podlagi konkurenčnih cen – najbolje pa 
je pri izračunu cene upoštevati tako konkurenco kot 
tudi stroške. 
 

Kupci vedno gledajo na ceno,  

vendar ni nujno, da se odločijo  

za nakup najcenejšega izdelka. 

 

Pri proizvodu, ki ga kupujejo  

vsakodnevno, gledajo na ugodno ceno. 

 



Tržne poti (Place P3) 

Tržne poti pomenijo to, kako bo kupec  

dostopal do naših proizvodov.  

Trg se vzpostavi, ko se znajdeta ponudba in 
povpraševanje na istem kraju ob istem času! 

Ekološki proizvajalec lahko trži: 
 NEPOSREDNA PRODAJA - na kmetiji, turizem na kmetiji, na tržnici, na 

sejmih, stojnice ob cesti ali prodajno vozilo, zabojčki, prodajni avtomati, 
preko spleta, javnim zavodom, gostinskim lokalom….  

 POSREDNA PRODAJA – preko posrednikov – zadruge, grosisti, trgovci 

 

Niso vse tržne poti primerne za vse kmetije! 



Tržne poti (Place P3) (2) 

vir: Erudio 



Tržne poti (Place P3) (3) 
NEPOSREDNA PRODAJA POSREDNA PRODAJA 

PREDNOSTI SLABOSTI PREDNOSTI SLABOSTI 

dodatni zaslužek, 
takojšne plačilo 

večja poraba 
delovnega časa 

večje količine odkupa ni stika s končnimi 
kupci 

neposreden stik s 
kupci, ki povedo kaj 
želijo, ugotavljanje 
tržnih niš 

dodatne naložbe v 
trženje  

kmetija je 
osredotočena na 
tehnologijo, kakovost 

več kot je 
posrednikov, več je 
stroškov z distribucijo 

hiter odziv na 
spremenjene potrebe 
kupcev 

večje tveganje pri 
(ne)prodaji (npr. v času 
dopustov) 

s povezovanjem 
proizvajalcev se 
zagotovi t.i. kritična 
masa 

lahko nepoštene 
prakse pri prevzemu in 
plačevanju za 
dobavljeno blago 

ni stroškov 
posrednikov 

neposreden stik s 
kupci 

možen odvoz s strani 
kupcev 
 

nižje prodajne cene 

dogovor o količinah 
vnaprej 

več administrativnih 
del  



Tržno komuniciranje (Promotion P4) 

To so aktivnosti, ki jih uporabljamo za komuniciranje z 
kupci. 

Pomembno je, da kupec izve za nas: 

- blagovna znamka 

- klasično ali spletno oglaševanje  

- osebna prodaja 

- pospeševanje prodaje – akcije,  

popusti, „gratis“ izdelki, promocije,  

dnevi odprtih vrat…) 

- neposredno trženje, odnosi z javnostmi… 



Načrt trženja (enostaven!!) 
Načrt trženja 

PODROČJE AKTIVNOSTI 

Izdelek 

 VPIŠITE: kakšen bo moj izdelek, kaj ga odlikuje, koliko bom proizvedel, kdaj ga bom dobavil, kako ga bom pripravil za prodajo, kakšno 

zgodbo „nosi“… 

  

Cena 
 VPIŠITE: kako bom določil ceno in kakšna bo le-ta 

  

  

Tržne poti 

  

 VPIŠITE: kako načrtujete prodajo (posredna prodaja, neposredna prodaja) in čim bolje opredelite, kako bo način prodaje potekal (ure, 

dnevi, način dostave…..)  

Tržno 

komuniciranje 

Blagovna znamka   VPIŠITE: ali načrtujete prodajati pod blagovno znamko, kakšna bo celostna podoba (logotip, ime, 

barve,reklamno geslo, glasba, vonj, izgled embalaže, izgled prodajalca…..) 

  

Klasično oglaševanje  

  

 VPIŠITE: ali načrtujete klasično oglaševati in katero obliko klasičnega oglaševanja načrtujete uporabiti – 

plakati, brošure, zgibanke, panji, oglasi v medijih, na stavbah, taksijih, v avtobusih…… 

Oglaševanje na spletu 

  

 Vpišite: ali načrtujete oglaševati preko spleta, na katerih spletnih ali družbenih omrežjih, ali boste naredili 

oglasne pasice, ki jih obiskujejo vaši potencialni kupci…. 

  

Osebna prodaja  

  

 VPIŠITE: ali načrtujete prodajati na stojnicah, sejmih od vrat do vrat, imeti prezentacije ali prodajna 

srečanja, kako pogosto, na katerih lokacijah…..  

Odnosi z javnostmi (PR) 

  

 VPIŠITE: ali morda načrtujete promocijo v različnih medijih (blogi, strokovni članki, novinarske konference, 

radijski ali TV intervjuji) in kako ste si zamislili izvedbo….  

Pospeševanje prodaje  

  

 VPIŠITE: ali boste svojo prodajo spodbujali z različnimi akcijami, nagradnimi igrami, popusti……in kako 

načrtujete to izvesti  

Neposredno trženje 

  

 VPIŠITE: ali načrtujete vzpostaviti neposredne stike s kupci s ciljem pridobitve takojšnega odziva (prodaja 

po telefonu, prek prodajnih pisem, ipd) 

  



Primer dobre prakse -FOODKO 

Misija 
V poplavi cenene hrane vprašljive kvalitete in  

porekla omogočamo povezovanje med kupci in  

ponudniki lokalnih proizvodov po načelu pravične trgovine. S tem krepimo 
lokalno gospodarstvo, kupci pa dobite dostop do kvalitetne, zdrave in sveže 
hrane znanega porekla. 
 

Kako delujemo? 
• izberite ponudnika lokalnih dobrot 

• ponudnik prejme naročilo in pripravi lokalne proizvode za vas 

• naročene dobrote vas počakajo na izbranem prevzemnem mestu, mogoča 
pa je tudi dostava na dom. 

https://foodko.si/ 

 

https://foodko.si/


Primer dobre prakse – 
NAKUPUJMO SKUPAJ 

Misija 
Vsi kupci imajo preko skupinskih nakupov dostop  

do ugodne ter kvalitetne ekološke in lokalne hrane  

po takšni ceni, ki si jo lahko ponudniki še privoščijo, 

da se jim pridelava dolgoročno izplača. 

Kako delujemo? 
• dvakrat mesečno pozovemo vse ponudnike na našem seznamu, da nam 

pošljejo svojo aktualno ponudbo, potem izberemo najboljše izdelke (po 
kakovosti in ceni) ter jih vključimo v naročilo 

• spletna registracija kupcev, povabilo k naročanju, zbiranje naročil, dobava 
naročenega blaga Tržnica stara Šiška ali dostava na dom (doplačilo) 

http://nakupujmoskupaj.si/ 

 

 

http://nakupujmoskupaj.si/


Trženje izdelkov z dodano 
vrednostjo – dopolnilna dejavnost 

 Dopolnilne dejavnosti kmetijam omogočajo boljšo rabo                     
proizvodnih zmogljivosti, izkoriščenosti delovnih moči,                   izboljšanje 
dohodkovnega položaja kmetij in novih delovnih mest na podeželju. 

 V letu 2015 sprejeta nova Uredba o dopolnilnih dejavnostih (DD) na 
kmetiji, ki opredeljuje skupine in vrste dopolnilnih dejavnosti.  

 Pomembne dopolnilne dejavnosti na kmetijah predstavljajo predelava 
primarnih kmetijskih pridelkov (preko 3.500 dopolnilnih dejavnosti), v 
katero spadajo peka kruha, predelava mleka, mesa, sadja in podobno. 
Kmetije predelajo svoje pridelke, s čimer lahko dosežejo dodano vrednost 
svojih pridelkov.  

 Med dopolnilne dejavnosti prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s 
kmetij spada prodaja lastnih kmetijskih pridelkov in lastnih izdelkov ter 
kmetijskih pridelkov in izdelkov z drugih kmetij, če ima druga kmetija za te 
izdelke dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti. 



Obvladovanje higiene živil v vseh 
fazah je odvisno od sledečih točk: 

 

1. Temperaturni režimi. 
2. Čas predelave – znotraj varne časovnice – živilo med 

kuhanjem ne doseže varne višine temperature. 
3. pH vrednost 
4. Roki uporabnosti vseh surovin. 
5. Ovojnine surovin – ki vstopajo v predelavo-nepoškodovane 
6. Skladiščni pogoji (T, čas skladiščenja, pakiranja, navzkrižne 

kontaminacije). 
7. Osebna higiena. 
8. Čiščenje. 



SPLOŠNE HIGIENSKE ZAHTEVE:  
prostori za: 
PREDELAVO/HLADILNICA/PREKAJEVANJE/ZORENJE/PRODAJA,  

OBJEKTI  in PROSTOR (tradicionalni in novi) 
 razporeditev, izvedba, lokacija velikost  skladni s tehnološko higieno (umikanje 

živila/stran od gnojišča…) 

 prezračevanje – naravno ali prisilno (vzdrževanje po navodilih proizvajalca) 

 sanitarije/garderobe – v sklopu stanovanjske hiše  

 učinkovito zaščita pred škodljivci: 

 zaprta vrata – vestno ali z zapiralom 

 mreže na oknih in ostalih odprtinah ALI okna brez kljuke+zračenje 

 

SAMO ob vidnem vdoru glodalcev – pooblaščena organizacija/sicer izvaja sam 



SPLOŠNE HIGIENSKE ZAHTEVE: objekti, prostori, oprema 

OPREMA 

 namenska uporaba  

 pripomočki – dovoljšne število ali časovna ločitev in    
       vmesno čiščenje med fazami 

 namenska ekološka čistila po navodilih proizvajalca  

 ekološka čistila, razkužila hramba v omari/prostoru izven predelave 
 

SHEMA ČIŠČENJA – UPORABA EKOLOŠKIH ČISTIL 

 temeljito pred “novo sezono” (če predelujemo samo pozimi) 

 sezonsko – analiza vode na pipi 

 po vsakem zaključenem ciklu 

 ob zamenjavi čistila – vpis v evidenco 

Z pravilnim skladiščenjem:  

- ohranimo kakovost živil  

- podaljšamo čas prodaje  

- vplivamo na količino 

prodanih živil in  

- dosegamo višjo ceno.  
 

- 



Optimalni temperaturni pogoji za 
transport in kratko skladiščenje sveže 

zelenjave 
  

Vrsta zelenjave 

2 – 3 dni 

transpot/skladiščenje 

  

5 – 6 dni transport/skladiščenje 

  Temperatura (ºC) Temperatura (ºC) 

jajčevci 8 - 13 8 – 12 

cvetača 2 - 6 1 - 4 

stročji fižol (zelen) 4 - 8 - 

radič 2 - 6 1 – 4 

Sladkorni grah  

(v stroku) 

0 - 4 - 

Motovilec 1 - 4 1 - 2 

Koromač, z gomoljem 2 - 8 1 – 5 

bučke 7 - 11 7 – 10 

ohrovt 0 - 7 0 – 5 

kumare 8 - 15 - 

kolerabica 1 - 8 2 – 4 

Glavnato zelje 2 - 13 1 – 10 

solata 2 - 6 1 – 4 

melone 4 - 10 4 – 8 

korenje 2 - 15 1 – 13 

Korenje v šopu 1 - 8 1 – 3 

  

Vrsta zelenjave 
2 – 3 dni transpot/skladiščenje 

  

5 – 6 dni 

transport/skladiščenje 

  Temperatura (ºC) Temperatura (ºC) 

paprika 6 - 12 6 – 10 

por 0 - 6 0 – 4 

bob 2 - 8 1 – 4 

redkev 1 - 5 - 

Redkev brez listov 2 - 8 1 – 6 

rabarbara 2 - 6 1 – 4 

Bristični ohrovt 0 - 6 0 – 4 

Rdeča pesa 2 - 13 1 – 10 

Gomoljčna zelena 2 - 13 1 – 11 

Beluši (šparglji) 2 - 5 1 – 2 

špinača 1 - 5 - 

Paradižnik (zeleno-rdeč) 8 - 13 10  12 

Paradižnik - zrel 4 - 8 - 

Sladka koruza 1 - 3 - 

čebula 1 - 15 -1 – 12 

Mlada čebula  

(z delom stebla) 

1 - 8 0 - 4 



Optimalni režimi  za dolgotrajno 
skladiščenja zelenjave 1 

 
  

Zelenjava  

  

Temperature 

(ºC) 

Relativna 

vlaga 

skladiščenja 

(%) 

  

Dolžina skladiščenja 

  

Na kaj je potrebno biti 

pozoren 

Grenke kumara ali grenka 

melona/buča 

Momordia charantia spp. Charantia 

  

1 do 2 85 do 90 3 tedne Pobrano v fazi zelene 

zrelosti 

Zelena 

Apium graveolis var. dulce 

  

0 do 1 93 do 95 4 tedne Hitro ohladiti, 

pakirano mora biti  v 

perforirano folijo 

Vodna kreša 

Nasturtium officinale 

  

0 do 1 95 do 98 8 dni Pakirana v foliji 

Jajčevci 

Solanum melongena var. 

esculentum 

10 do 12 90 do 95 1 do 2 tedna Izredno občuljiv na 

etilen (<0,01 ppm) 

Ledenka (solata) 

Lactuca sativa var. capital 

  

0 do 1 >95 3 tedne Hitro ohladiti (vakuum) 



Nadzor in vzdrževanje hladilnice – porok za kvalitetno  in 
higiensko neoporečno skladiščenje pridelkov in živil 

Vsak dan: 

zjutraj ob prihodu v obrat – preverimo temperaturo 

čiščenje  (in razkuževanje tal) – SAMO Z EKOLOŠKIMI SREDSTVI 

 

Tedensko: 

izpraznitev hladilnice in čiščenje tla, stene strop (razkuževanje) 

menjava papirja – če je na registratorju temperatur 

 

Mesečno: 

Če je potrebno, čiščenje hladilnika pri hladilnem agregatu 

 

Dvakrat (2x) letno: 

Evaporator hladilnice se razstavi, očisti in razkuži 

 

Enkrat letno: 

Serviser preveri delovanje hladilnega sistema (tesnenje hladilnega obtoka, pravilno 
delovanje sistema) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kmetija mora biti 
registrirana skladno s 

Pravilnikom o registraciji 
in odobritvi obratov na 

področju živil UL 96/2014  
in letno certificiran za 

ekološko 
kmetovanje/rejo/predela

vo. 
 

Vsak javni zavod je 
ZAKONSKO obvezan k 10% 
nakupa živil, ki izvirajo iz 
ekološke 
pridelave/predelave 
 Uredba ZeJN v prenovi! 

 

Ob dobavi mora predložiti certifikat. 
Vsi so nasneti tudi na spletni strani MKGP - 

spletni iskalnik ekoloških certifikatov, 
         

Kmet lahko 
prodaja neposredno 

Zelena javna naročila – vsak javni zavod: vrtec, šola, 
dom za starejše, vojska, bolnica… 

https://webapl.mkgp.gov.si/bioWeb/isci.php


od surovine do končnega izdelka  

(ne po resnosti tveganja) 
 

Uporaba okužene vode za namakanje na polju, pranje 
izdelkov, razredčevanje  

 

 fitofarmacevtskih sredstev za varstvo rastlin  
 
 

 uporaba nezdravega semena 
 

Neustrezna higiena oseb v postopku ravnanja s 
surovino in manipulacijo do potrošnika 

DELOVNI POSTOPKI IN OKOLIŠČINE, KI 
PREDSTAVLJAJO TVEGANJE 



Nezadostna higiena ljudi v postopku ravnanja z živilom 
 
 

Neustrezen transport živil in surovin 
 
 

Shranjevanje živila pri previsoki temperaturi 
 

Nihanje temperatur pri postopku manipulacije z 
živilom 

 

Neposreden stik živil z rokami, ki si jih predhodno 
nismo umili 

 

 Prepočasno ohlajevanje živil po toplotni obdelavi 
 
 

Nepravilni postopki ohlajevanja 
 

Križanje čistih in nečistih poti, neobdelanega z obdelanim 
brez vmesnega čiščenja 



Prostor za opremo in 
hranjenje mleka 

•Če je serija poti – 1xdnevno čiščenje in dezinfekcija 
cisteren/vsebnikov 

•Higiena molže!!! (pregled prvih curkov) 

•Spreji/kopeli za seske –LE, če odobri pristojni 
veterinar 

•Hlajenje 6˚C ali manj 

•Med transportom ohraniti – NE sme preseči 10˚C  

SUROVO MLEKO 
PROSTOR, OPREMA, TEMPERATURA 

Preprečiti:   

•Kontaminacijo 

•Zaščita pred mrčesom 

•Hladilna oprema 

•Oprema v stiku z mlekom: 
gladka/pralna/netoksična 853/2004 



Pridelovalec SAM določi rok uporabe ~ odvisen od vrste 
živila, postopkov predelave, sestavin in T-skladiščenja 

VRSTA ŽIVILA Običajen rok 
uporabe 

Pogoji shranjevanja 

JAJČNI IZDELKI  
(rezanci,…) 

3 – 18 mesecev Zavarovano pred neposredno 
svetlobo, na suhem in 
temnem 

MOKA 3 – 18 mesecev Suho in hladno  
(če so dodana semena – 

uporabnost krajši čas) 

KRUH, KROFI Priporočljivo 
2 DNI 

SADNI KRUH 2 – 4 tedne v temi in na suhem 

KVAŠENI IZDELKI-
POLNJENI 

2 – 5 DNI 

DROBNO PECIVO 2 – 3 TEDNE Na hladnem, če ima polnjenja ali 
čokoladne glazure.   



rok uporabe ~ 
meso&izdelki 

   Navedeno kot: 
»porabiti do…« 

Uporabno do vključno 
navedenega dneva 

Temperatura 
shranjevanj

a 

predpakirano sveže meso v foliji 3 dni max. 4°C 

surove klobase (pečenice) Velja na dan izdelave max. 6°C 

surovo narezano meso  
(rezine-zrezki) 

Velja na dan izdelave max. 6°C 

kosti 2 dni max. 6°C 

surove (»sveže«) klobase Dan po izdelavi max. 6°C 

Mesni sir 12 dni max. 6°C 

Surovo perutninsko meso 5 dni max. 4°C 

»sveže« klobase iz hladilnice 8 – 14 dni max. 6°C 

obarjene klobase: krvavice 3 - 4 dni max. 6°C 

paštete 8 – 14 dni max. 6°C 

prekajeno meso 20 dni (2 – 4 tedne) max. 12°C 



Pomen izrazov, ki jih uporabljamo  

Shranite v hladilniku:   

med  0°C und +4°C (max. +6°C)  

npr.: mlečni/mesni izdelki 

 

Na hladnem in zavarovano pred sončno svetlobo  
med +15°C und +18°C (bučno olje, sirup) 

 

Zavarujte pred toploto  ~  izogniti se neposredni 
bližini toplotnih virov (stran od radiatorja,…) 

  

Shranjujte na suhem  ~  max. zračna vlaga 70% 



Klavnica s predelavo 



ČAS MEHANSKO 

KEMIČNI TEMPERATURA 

ŠTIRJE KLJUČNI DEJAVNIKI ČIŠČENJA in DEZINFEKCIJE 

Veljajo povsod: 
 v kuhinji 
 predelavi 
 klavnici 
 prostorih 
 prodajalni 
 osebni higieni 



 
 

Pot do uspeha je povezovanje ponudnikov 
ekoloških živil 

 Ponudniki ekoloških pridelkov in izdelkov so velikokrat prepuščeni sami 
sebi in z razpoložljivo lastno delovno silo težko sočasno skrbijo za pridelavo 
in prodajo pridelkov in izdelkov. 

 

 S povezovanjem je možno doseči bolj raznoliko, bogatejšo  ponudbo, ki jo 
kupci želijo. Druge prednosti povezovanja so zniževanje stroškov prodaje, 
izmenjava izkušenj, skupna nabava, zmanjševanje bremen administracije…. 
 

 V Sloveniji veliko dogodkov, posvetov in predavanj, kjer ponudniki 
ekoloških živil nastopajo skupaj ter oblikovanih povezav, ki omogočajo 
prodajo ekoloških pridelkov in izdelkov (običajno „neformalne“ povezave). 
 

 POZOR – za povezovanje v skupine in organizacije proizvajalcev je možno 
kandidirati in pridobiti sredstva iz Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-
2020 (podukrep 9.1). 

 

c) povezovanje in skupen nastop na trgu; 



Podpore za trženje in promocijo  
v okviru PRP 2014-2020 

Več ukrepov PRP 2014-2020 podpira ekološko proizvodnjo 
(investicije), trženje in povezovanje. 

Ukrep 3 - Sheme kakovosti za kmetijske proizvode  

in živila 
 

Podukrep 3.1 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti 
Cilj: prek večje vključenosti kmetijskih gospodarstev v sheme kakovosti povečati dodano vrednost 
kmetijskih proizvodov in povečati količino proizvodov iz shem kakovosti na trgu. 

Podpore – nepovratna sredstva, do 100 % upravičenih sredstev, max. 3.000 EUR/kmet. gosp.  
 

Podukrep 3.2 - Podpora za dejavnosti informiranja in promocije, ki jih izvajajo 
skupine proizvajalcev na notranjem trgu 
Cilj: izboljšati informiranost potrošnikov o proizvodih iz shem kakovosti in povečati njihovo 
prodajo. 

Podpore – nepovratna sredstva, do  70 % upravičenih stroškov, max 100.000 EUR na projekt 



Podpore za trženje in promocijo v 
okviru PRP 2014-2020 (2) 

Ukrep 4 - Naložbe v osnovna sredstva 
 

Podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva 
Cilj: povečati produktivnost ter ekonomsko in okoljsko učinkovitost kmetijskih gospodarstev 

Podpore: nepovratna sredstva, od 30% do 50% upravičenih stroškov investicije. 

posebni javni razpisi za ekološko pridelavo 

 

Podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih 

proizvodov 
Cilj: Izboljšati konkurenčnost živilskopredelovalne panoge, povečati dodano vrednost kmetijskim 
proizvodom in izboljšati okoljsko učinkovitost živilskopredelovalnih obratov. 

Podpore: nepovratna sredstva, od 30 % do 50 % upravičenih stroškov investicije, povratna 
finančna pomoč v obliki finančnih instrumentov 



Podpore za trženje in promocijo v 
okviru PRP 2014-2020 (3) 

Ukrep 6 – Razvoj kmetij in podjetij 
 

Podukrep 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih 
dejavnosti 
Cilj: spodbuditi nekmetijske dejavnosti za večjo rabo endogenih potencialov, ki bodo ustvarile 
pogoje za vzpostavitev zelenih delovnih mest oziroma bodo dodatni vir dohodka na podeželju 

Podpore: povratna finančna pomoč v obliki finančnih instrumentov 

 

 Ukrep 9 - Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev 
 

Cilj: povezati in združiti proizvajalce z namenom skupnega trženja proizvodov, s poudarkom na 
prilagajanju proizvodnje zahtevam trgu 

Podpore: podpora  za delovanje, 5 let, 10% do 7 % letne tržne proizvodnje, max 250.000 EUR za 
organizacijo proizvajalcev in 150.000 EUR za skupino proizvajalcev za celotno programsko 
obdobje 



Podpore za trženje in promocijo v 
okviru PRP 2014-2020 (4) 

Ukrep 16 – Sodelovanje 
 

Štirje podukrepi (tehnološke inovacije, ublažitev podnebnih sprememb, 
kratke dobavne verige in socialna diverzifikacija) - vsi zanimivi za tiste, ki se 
ukvarjajo z ekološko proizvodnjo, predelavo in trženjem 
Cilj: pospešiti prenos znanja in inovacij iz raziskovalne sfere v kmetijsko prakso. 

Podpore: nepovratna sredstva, do 100 % upravičenih sredstev, max. 250.000 EUR/projekt 

 

Ukrep 19 - Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER 
 

Cilj: celovit in uravnotežen razvoj lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor«, ob 
upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti 

Podpore: podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči, za pripravo strategije lokalnega 
razvoja max 20.000 EUR, za izvedbo posameznih operacij (projektov) pa max do 85 % upravičenih 
stroškov. 



Ob koncu….. 

• Ponudniki ekološke hrane si želimo prodati tisto, kar proizvedemo (to je 
logično ???). 

• Navadno želimo prodati tisto, kar je nam všeč in kakor je nam všeč in ne 
tisto, kar si kupci želijo.  

• Ukvarjanje s prodajo in kupci je zahtevno opravilo, ki zahteva veliko časa in 
običajno tudi denar….ampak kupci so tisti, ki na koncu priznajo vrednost 
(plačajo!) našim proizvodom. 

• Priložnosti, ki nam jih ponuja uspešno trženje, navadno ne izkoristimo 
dovolj, ker nimamo znanja. 

• Mnogo lažje in uspešnejše trženje je, če se povežemo za skupen nastop na 
trgu.  

• Spodbude za trženje in promocijo je možno pridobiti tudi preko Programa 
razvoja podeželja 2014-2020. 

 

 

 



 

 

 

 
    

Viri: 
Böttcher H./ Frischhaltung und Lagerung von Gemüse/Ulmer, 1996; 
 
Elektronski viri: 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/gpp_introduction_sl.pdf 
 
Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 
89/14 in 91/15 – ZJN-3) 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5194 
 
UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o 
higieni živil z vsemi dopolnitvami 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0852-
20090420&qid=1474641212599&from=SL 
 
UREDBA (ES) št. 853/2004 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2004 o 
posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora z vsemi dopolnitvami 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0853-
20160401&qid=1474641279072&from=SL 
 
Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil, UL RS 96/2014 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11901 
 

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil 
za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških 
proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora z vsemi dopolnitvami 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R0889-
20160507&qid=1474641509527&from=SL 


