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Podpornik projekta:

Spoštovani, 

Za udeležence 9. Agrobiznisovega posveta o sodelovanju in povezovanju kmetov in kmetijskih  
organizacij smo na enem mestu zbrali članke, ki vsebinsko povzemajo, se navezujejo ali 
dopolnjujejo tematiko posveta. Še več člankov na to temo najdete na portalu Agrobiznis 
(agrobiznis.finance.si) in v posebni rubriki v tiskani izdaji časopisa Finance vsak petek. 
Naročite se lahko tudi na 14-dnevni pregled najpomembnejših novic s področja podjetništva v 
kmetijstvu, ki vam ga dostavimo v vaš elektronski poštni nabiralnik. Prijavite se na pismo urednice 
portala Agrobiznis.si agrobiznis.finance.si/pismo_urednika. 
Če želite ostati obveščeni o prihajajočih dogodkih, ki jih pripravljamo v sklopu projekta Agrobiznis 
pa se naročite na Agrobiznis informator agrobiznis.finance.si/informator
Upamo, da vam bodo zbrane informacije v pomoč pri vašem delu, sodelovanju in povezovanju 
z drugimi kmeti, ponudniki lokalne hrane, turističnimi kmetijami, vinarji in drugimi kmetijskimi 
organizacijami. 

Ekipa Časnika Finance in projekta Agrobiznis

Najlepša hvala,
da ste bili z nami na

9. Agrobiznisovem posvetu:  
sodelovAnje in povezovAnje kmetov in kmetijskih 

orgAnizAcij
19. junij 2018.

 
posebna hvala podporniku,  ki nam je omogočil izvedbo dogodka,  

in nastopajočim za uporabno  in zanimivo vsebino.
se vidimo ob naslednji priložnosti!



Strast. Predanost. Tradicija.
Že od leta 1947 dalje.

www.vinakras.si

V OKVIRU PROJEKTA DOBRODELNOSTI SMO V SODELOVANJU Z MDPM SEŽANA 
LETOS OMOGOČILI LETOVANJE OTROKOM IZ SOCIALNO ŠIBKEJŠIH DRUŽIN.

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA: PREKOMERNO PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU!

https://vinakras.si/
http://www.vinakras.si


Kaj imata skupnega turizem in 
kmetijstvo? Povezovanje v obeh 
panogah prinaša uspeh in več denarja 

»Včasih se moraš podati v nekaj novega, čeprav ne veš, kakšen bo rezul-
tat. Končno smo v kmetijstvu vsi dojeli, da vsak sam na trgu ne more us-

peti, zato se moramo povezati pri prodaji,« je na Agrobiznisovem posvetu o 
sodelovanju poudaril Mitja Vodnjov, direktor loške zadruge.

»Potrebujemo stabilno in razvojno naravnano skupno kmetijsko politiko 
(SKP), in ne manj denarja za subvencije. Potrebujemo tudi nove naložbe, 
da bodo kmetije bolj odporne na podnebne spremembe. Velik izziv je 
vzpostavitev tržnih poti in višjih odkupnih cen kmetijskih pridelkov.  

V reportaži z 
Agrobiznisove-
ga posveta o 
sodelovanju 
boste izvedeli, 
kdaj pride prvi 
denar za štiri 
podukrepe in 
novi razpisi za 
ukrep Sodelovan-
je, zakaj bi se 
Kraševci zgle-
dovali po Bricih, 
kako se povezuje-
jo Loška zadru-
ga, ekokmetje 
in školjkar v 
slovenski istri ter 
kmetije, ponud-
niki prenočišč in 
gostinci v Pos-
očju.



Te se poleti zelo znižajo, letos so naše odkupne cene v vseh kmetijskih pa-
nogah med najnižjimi v EU, zato se morajo kmetije povezati in skupaj ponuditi, 
kar pridelajo, da bodo dosegle dvig cen,« pravi Cvetko Zupančič, predsednik 
kmetijsko-gozdarske zbornice KGZS.

Zadruge so že 145 let lep primer sodelovanja kmetov, ki jim zagotavljajo 
dobre pogoje pri odkupu pridelkov in nabavi vsega, kar potrebujejo za 
kmetovanje. Pomembno je tudi sodelovanje ustanov v kmetijstvu - Za-
družne zveze Slovenije (ZZS), KGZS, kmetijskega ministrstva, sindikata 
kmetov, Zveze slovenske podeželske mladine ..., poudarja Peter Vrisk, pred-
sednik ZZS.

20 milijonov za ukrep sodelovanje
Tudi na kmetijskem ministrstvu pravijo, da brez večjega povezovanja ne bo 
bistvenih premikov v kmetijstvu. Različne oblike povezovanja spodbujajo 
z novim ukrepom Sodelovanje, ki je razdeljen na štiri podukrepe. V Progra-
mu za razvoj podeželja 2014-2020 je za ukrep Sodelovanje na voljo slabih 20 
milijonov evrov. Od tega je 8,7 milijona evrov namenjenih za podukrep 16.2 
(razvoj novih izdelkov, praks in tehnologij). S 5,6 milijona evrov sledi podukrep 
16.5 (projekti za varovanje okolja in prilagajanje podnebnim spremembam). 
Za vzpostavitev in razvoj kratkih verig ter lokalnih trgov (podukrep 16.4) je 3,7 
milijona evrov, slaba dva milijona pa za podukrep 16.9 (diverzifikacija de-
javnosti na kmetiji).

Še v juniju odločbe o financiranju za podukrepa 16.4 in 16.9
»Lanskega septembra so zaprli prvi razpis za podukrepa 16.4 in 16.9, agencija 
za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) pa bo najkasneje konec junija 
izdala odločbe o financiranju. Do konca maja pa je bil odprt prvi razpis za 
podukrepa 16.2 in 16.5, AKTRP odločbe o financiranju napoveduje do konca 
leta. Predvidoma novembra bo objavljena novela uredbe za ukrep Sodelovan-
je, še pred koncem leta pa tudi drugi razpis za vse štiri podukrepe,« pravi 
Vesna Miličić s kmetijskega ministrstva.

loška zadruga se povezuje na vseh frontah
Loška zadruga je lani prigodke povečala na slabih 32 milijonov evrov. Pred 
13 leti je z drugimi gorenjskimi zadrugami ustanovila Mlekop za odkup mle-
ka. Mlekop od članov loške zadruge odkupi 15 milijonov litrov mleka na leto, 
desetino ga predela zadružna loška mlekarna. »S partnerji se povezujemo pri 
prodaji hlodovine, ki je od naših članov odkupimo sto tisoč kubičnih metrov 
na leto,« pravi direktor zadruge Mitja Vodnjov. Njihova zadruga z lesom oskr-
buje podjetje M Sora iz Žirov. Različno poslovno sodelovanje pa ima tudi z 
drugimi zadrugami.

»Velik izziv je 
vzpostavitev 
tržnih poti in 
višjih odkupnih 
cen kmetijskih 
pridelkov. Te se 
poleti zelo zniža-
jo, letos so naše 
odkupne cene v 
vseh kmetijskih 
panogah med na-
jnižjimi v EU, zato 
se morajo kmetije 
povezati in sku-
paj ponuditi, kar 
pridelajo, da si 
bodo izborile viš-
je cene,« cvetko 
zupančič, pred-
sednik kmeti-
jsko-gozdarske 
zbornice KGZS.



Poleg tega Loška zadruga odkupi tudi pet tisoč glav goveda na leto, v zadn-
jih treh letih pa je postala največji odkupovalec drobnice v Sloveniji. Trgovci 
so pogrešali stabilnega dobavitelja, zdaj jim meso drobnice dobavljajo Loške 
mesnine. Njihov največji lastnik je Loška zadruga, solastnice pa so okoliške 
zadruge. »Za organiziran odkup in prodajo drobnice smo vzpostavili organ-
izacijo proizvajalcev, stabilizirali trg in ceno zvišali s 4,2 na šest evrov za 
kilogram,« dodaja Mitja Vodnjov.

istrski ekokmetje in školjkar imajo inovativno zadrugo zemlja & morje
Zemlja & Morje je zadruga in socialno podjetje hkrati, ki ga je februarja lani 
ustanovilo šest ekoloških kmetov in ekološki školjkar iz slovenske Istre. Eko-
pridelke odkupujejo tudi od drugih ekokmetij.

Večino sadja, zelenjave, vina, oljčnega olja in školjk klapavic prodajo na-
kupovalni skupnosti Nakupujmo skupaj tako, da naročila zbirajo po spletu, 
naročeno pa pripeljejo vsakih 14 dni pa v Ljubljano.

Oskrbujejo tudi lokalne šole in vrtce, nekaj prodajo tudi na sejmih in raznih do-
godkih. »Razvijamo istrski kulinarični zabojček, ki je inovativen v tem, da bodo 
kupci po spletu izbrali jedi, v zabojčku bodo dobili sestavine zanje, zraven pa še 
video recept za pripravo. Po počitnicah bomo to novost začeli ponujati zapos-
lenim v podjetjih. Več ekovina in oljčnega olja pa želimo prodati tudi za darila. S 
temi novostmi letos načrtujemo 130 tisoč evrov prihodkov, kar je 150-odstotna 
rast glede na lani,« pravi Dane Podmenik, predsednik zadruge Zemlja & Morje.

po turistični destinaciji brda se zgleduje tudi kras
Brez jasne vizije in vztrajnosti župana občine Franca Mužiča, ki je znal pove-
zati vinarje, Klet Brda in kmetije, se Brda ne bi razvila v turistično destinacijo, 
ki se kosa s Toskano. »Ko je leta 1994 nastala občina Brda, smo poiskali stične 
točke in poti, da bi jim dalil dodano vrednost. Zdaj imamo v Brdih dobrih dva 
tisoč hektarjev vinogradov in čez 600 hektarjev sadovnjakov, največ češnje. V 
24 letih smo štirikrat spremenili prostorski načrt, da smo dobili pet hotelov, ob-
novljene vinske kleti in nova prenočišča,« pojasnjuje župan Brd Franc Mužič.

»Najboljše je vino prodati doma, zato v Brda pripeljemo vrhunske kupce. Da 
se gostje dobro počutijo pri nas, se morajo najprej dobro počutiti domačini. Z 
združenimi močmi nam to uspeva. Na vinskih in turističnih sejmih bi morali 
vsi ponudniki nastopiti pod zastavo Slovenije. Ko prodajamo vino, tržimo 
deželo, ne svoje kleti,« dodaja Silvan Peršolja, direktor Kleti Brda.

vinakras sežana v sodelovanju s kletjo brda od lani vino izvaža  
na kitajsko
Skupne turistične agencije, ki bi jo financirale vse občine, si na Krasu želi tudi 
Marjan Colja, direktor zadružne kleti Vinakras Sežana. Da bi povečali turistični 

»Še v juniju 
bo agencija za 
kmetijske trge in 
razvoj podeželja 
poslala odločbe 
o financiranju 
vsem, ki so se lani 
prijavili na razpis 
za podukrepa 16.4 
in 16.9, do konca 
lerta pa tudi za 
podukrepa 16.2 in 
16.5,« pravi vesna 
miličić s kmetijs-
kega ministrstva.



obisk na Kras in v svojo, pred dvema letoma obnovljeno vinsko klet, so ustano-
vili turistično agencijo Vinakras tours. Vinakras Sežana pol bruto prometa ust-
vari s prodajo repromateriala, glavna pa so vina in njihov paradni konj - kraški 
teran. Povečujejo prodajo vina doma in v izvozu. Lani so ga v sodelovanju s 
Kletjo Brda začeli izvažati na Kitajsko.

Zadnjih deset let je zadruga Vinakras Sežana motor razvoja kmetijstva na 
Krasu. Imajo 50 hektarjev vinogradov, toliko bi jih radi v prihodnje še najeli ali 
odkupili, da si zagotovijo dovolj grozdja za vino. Razmišljajo, kako bi ohranili 
vinograde zlasti tam, kjer kmetje nimajo naslednikov. Bodočim vinograd-
nikom bi radi omogočili zaposlitev na kmetiji. Privabiti jih želijo z visoko 
odkupno ceno grozdja. “Za kilogram grozdja ponujamo 75 centov, cilj pa je, da 
ceno dvignemo na 85 do 90 centov za kilogram grozdja,” pravi Colja. Vlagajo 
v tehnologijo, ki omogoča obdelavo vinogradov ob minimalnem škropljen-
ju. “Vnos fitofarmacevtskih sredstev smo s 1.200 litrov na hektar zmanjšali 
na 300 litrov, stroške pa znižali za 40 odstotkov. imamo tudi stroje za čim 
mehkejšo obdelavo tal,” našteva Colja.

turizem in kmetijstvo povezujeta vse več ponudnikov tudi v posočju
Desetino od lanskih 600 tisoč prenočitev v Posočju je imelo sto ponudnikov 
v občini Kobarid, prav toliko pa tudi kampi. Geografa in partnerja Staša Mesec 
in Simon Škvor 12 let obujata turizem na Robidišču, najbolj zahodni vasi v 
Sloveniji. Obnovila sta podedovano domačijo Simonovega deda, dva hleva 
preuredila v počitniški hiški s savno in galerijo, ki prikazuje stari način življen-
ja v Benečiji. Prenavljata še eno hiško. Delujejo kot razpršeni hotel. Goste pošil-
jajo v bližnje gostilne in sirarne, na druge kmetije. Kot raste število prenočitev, 
rasejo tudi njihovi načrti in ideje za nove projekte.

Vsako leto gostijo kamnoseke iz Sežane, ki klešejo kamen in z raznimi 
spomeniki popestrijo vas. Gostje prihajajo k njim zaradi lepe narave, miru, 
gostoljubja, zelenjave z domačega vrta, pogovorov z gostiteljema in njuno 
družino. Veliko se jih vrača, denimo iz Nemčije, Finske, Nizozemske. Ponujajo 
pakete, kjer gostje stanujejo pri njih, večerje ali kosila z degustacijskim meni-
jem pa jim rezervirajo pri drugih turističnih kmetijah in gostilnah.

Robidišču se obetajo novi gostje, saj je ena od hiš dobila novega lastnika, ki 
bo razvijal kolesarski turizem. Prve programe napoveduje že za prihodnje leto.

Kot Brici znajo sodelovati tudi v Posočju in Benečiji, s katero se na Robidišču 
skoraj bolj poistovetijo. Dober zgled so tudi vse tri posoške občine - Bovec, 
Kobarid in Tolmin -, ki so združile moči v skupnem turistično-informacijskem 
centru. Šele regija, ki ne glede na število občin, diha kot ena celota, zna in 
zmore svojo turistično ponudbo tržiti in promovirati z enotno zgodbo. Pre-
pričljiva zgodba, prijazni ljudje, krasna narava in dobra hrana ter pijača pa so 
vse, kar gostje cenijo, iščejo in zaradi česar se radi vračajo.

»Najzahodnejša 
vas v Sloveniji 
Robidišče bo 
kmalu dobila 
butični kolesar-
ski hotel, s tem 
pa nove goste,« 
pravi staša 
mesec s Hiše na 
Robidišču, ki s 
partnerjem Simo-
nom Škvorom ob-
navlja stare hiše 
in ima vsako leto 
vse več gostov in 
prenočitev.



Nov ukrep, ki spodbuja povezovanje 
malih pridelovalcev in skupno trženje 

nov ukrep iz Programa za razvoj podeželja 2014–2020 (PRP) je denarna 
podpora ob ustanovitvi in začetnem delovanju organizacij in skupin 

proizvajalcev. Razpis za ukrep 9 (sodelovanje) v PRP bo predvidoma objavl-
jen proti koncu leta, pravijo na kmetijskem ministrstvu. Za ta ukrep imajo do 
leta 2020 na voljo 2,28 milijona evrov. Podporo iz tega naslova bodo dobile 
skupine in organizacije proizvajalcev, ki imajo v svojem sektorju pomemben 
tržni delež.

Ali to pomeni, da je ukrep pisan na kožo zadrugam, bomo še preverili. Cilj 
tega ukrepa so močne in trdne povezave med primarnimi proizvajalci, ki 
bi povezani v skupine ali organizacije proizvajalcev imeli boljše pogajalsko 
izhodišče pri trženju pridelkov in hrane. Skratka, da 
bodo na trgu močnejši in uspešnejši.

kaj je skupina in organizacija  
proizvajalcev?
Organizacija proizvajalcev je združenje 
proizvajalcev, ki se za določen izdelek 
ali sektor poveže v pravno osebo. Vsak 
sektor pripravi pravilnik, po katerem bo 
priznana organizacija proizvajalcev iz 
tega sektorja. Kaj je skupina proizvajal-
cev, poglejmo na primeru ene 
sadjarske. Šest ekoloških kmetij 
iz Dolenjske, Štajerske in okolice 
Ljubljane se je leta 2011 
za skupno trženje 
povezalo v skupino 
proizvajalcev.

Oblikovali so skupno 
blagovno znamko Bio s 
kmetije, pod katero prek 

Pišemo o novih podpori, ki jo za trženje, promocijo in utrjevanje 
blagovne znamke lahko dobijo orgaanizacije proizvajalcev.



skupnega posrednika – društva Skupina proizvajalcev ekološkega sadja – sku-
paj prodajajo ekološka jabolka, suhe krhlje in jabolčni sok.

kakšne so podpore?
Organizacije in skupine proizvajalcev s pomembnim tržnim deležem v 
posameznem kmetijskem sektorju so upravičene do podpore za največ pet 
let. Podpora se izplača letno v obliki pavšalnega plačila za minulo leto, pri tem 
pa bodo preverjali tudi, ali se skupina oziroma organizacija proizvajalcev drži 
poslovnega načrta.

Prvo leto bodo skupine in organizacije proizvajalcev podprli z zneskom, ki 
bo znašal desetino vrednosti proizvodnje, ki jo člani tržijo prek svoje skupine 
ali organizacije proizvajalcev, potem pa se ta podpora vsako naslednje leto 
zniža za odstotek. V zadnjem, petem letu znaša šest odstotkov vrednosti 
proizvodnje, ki jo člani tržijo prek svoje skupine ali organizacije proizvajalcev. 
Podpora v nobenem letu ne sme preseči 50 tisoč evrov za organizacije in 25 
tisoč evrov za skupine proizvajalcev, dodajajo na kmetijskem ministrstvu.

posebna pravila za sadjarje in zelenjadarje
Malo drugačna pravila veljajo za organizacije proizvajalcev v sektorju sadja in 
zelenjave. Pripada jim finančna pomoč EU, ki znaša do 4,1 odstotka vrednosti 
tržne proizvodnje (prodaje) posamezne organizacije proizvajalcev. Do konca 
tega leta bo kmetijsko ministrstvo objavilo nov pravilnik o priznavanju organ-
izacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev v sektorju sadja in 
zelenjave.



Osem milijonov evrov za razvoj inovacij 
v kmetijstvu in varovanje okolja 

Pet milijonov je razpisanih za razvoj novih izdelkov, praks, 
procesov in tehnologij v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu 
(podukrep 16.2 iz Programa za razvoj podeležlja - PRP), trije mili-
joni pa so razpisanih za nove okoljske prakse in prilagajanje 
podnebnim spremembam (podukrep 16.5 iz PRP)

kmetijsko ministrstvo je v Uradnem listu RS št. 6-2018 objavilo javna razpisa 
za podukrepa 16.2 in 16.5 iz PRP, ki prinašata osem milijonov evrov nep-

ovratnih sredstev za razvoj inovacij in ukrepov za blaženje podnebnih spre-
memb v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu. Z obema razpisoma ministrstvo 
spodbuja tesnejše sodelovanje med raziskovalci, svetovalci, kmetijskimi gosp-
odarstvi in drugimi partnerji, da bi zagotovili hitrejši prenos znanja in tehnološki 
razvoj, pa tudi bolj učinkovito varovanje okolja in prilagajanje podnebnim spre-
membam. To sta prva razpisa v okviru projekta 16 - Sodelovanje, s katerima bi 



radi v EU z boljpim sodelovanjem znanosti in kmetov izboljšali prenos znanja in 
inovacij prek evropskih partnerstev za inovacije (EIP). Več o EIP v članku EU ima 
milijone za projekte, s katerimi se kmetije prilagodijo na podnebne spremembe. 
Razpisa sta odprta od 26. februarja do vključno 25. maja.

Za podukrep 16.2 je razpisanih pet milijonov evrov za razvoj novih proiz-
vodov, praks, procesov in tehnologij, od tega milijon evrov za pilotne projekte 
in štiri milijoni evrov za projekte EIP.

Tri milijone evrov prinaša razpis za podukrep 16.5, kjer podpirajo ukrepanje 
za blaženje podnebnih sprememb in razvoj stslnih okoljskih praks. Takšne 
pilotne projekte bodo podprli s 600 tisoč evri, projekte EIP pa z 2,4 milijona 
evrov.

v projektu razvijejo konkrektno rešitev za kmetijo, novo znanje pa delijo 
z drugimi
Pilotni projekti trajajo manj časa in so manj obsežni od projektov EIP, pri obojih 
gre za razvoj novih oziroma izboljšanih izdelkov, praks, procesov in tehnologij 
ali za varovanje okolja in prilagajanje podnebnim spremembam. Pri obeh raz-
pisih je v središču kmetija s konkretnimi težavami oziroma izzivi, v projektu 
pridobljeno novo znanje pa je treba razširjati tudi izven partnerstva, da bodo 
nove tehnologije in nova spoznanja dostopne čim širšemu krogu.

katere stroške povrnejo
Na razpisu za podukrepa 16.2 in 16.5 povrnejo stroške dela pri projektu in potne 
stroške, stroške usposabljanj in udeležbe na dogodkih, povezanih z izvajanjem 
projekta, stroške zunanjih storitev, ki jih ne opravijo člani partnerstva (stroške 
raziskav), stroške svetovalnih in drugih storitev, ki so neposredno povezane s 
projektom, stroške materiala, denimo za semena in sadike, fitofarmacevtska 
sredstva, gnojila ...

Partnerji razvijajo konkretne rešitve za kmetijo, nova spoznanja pa širijo drugim
� Za pilotne projekte ali evropska partnerstva 
za inovacije (EIP) je treba sestaviti partnerstvo iz 
najmanj treh članov - kmetijskega gospodarstva, 
kmetijskih svetovalcev in raziskovalcev. To je 
tako imenovani »trikotnik znanja«, ki je pred-
pogoj za učinkovit in uspešen prenos znanja in 
inovacij v prakso. Trikotniku znanja se lahko 
pridružijo tudi podjetja, posamezniki, zadruge, 

nevladne organizacije in drugi. S takimi partner-
stvi bi radi spodbudili konkurenčno in trajnostno 
kmetijstvo, stabilno pridelavo hrane, krme in 
biomaterialov ob trajnostni rabi naravnih virov.
Zelo pomembno je, da projekti prinesejo konk-
retne rezultate in jih preizkusijo na kmetiji. 
Pomembno je tudi, da partnerji projekta o novih 
izdelkih ali tehnologijah obvestijo čim širši krog.



EU ima milijone za projekte, s katerimi 
se kmetije prilagodijo na podnebne 
spremembe 

eU potrebuje učinkovitejši prenos znanja in inovacij, in to z boljšim sodelovan-
jem znanosti in kmetov. Zato EU podpira sodelovanje z evropskimi partner-

stvi za inovacije (EIP), ki jih je na evropski ravni pet, eno od njih je tudi na po-
dročju kmetijske produktivnost in trajnosti. Ta se financira iz Programa za razvoj 
podeželja (PRP), in sicer iz ukrepa 16, ki ima štiri podukrepe (več v okvirju).

s projekti eip bo znanost iskala konkretne rešitve za kmeta
S projekti Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) želi Bruselj spodbuditi pre-
tok znanja iz znanosti v prakso, v konkretno delo na kmetiji. Pri sadjarstvu bi 
lahko podvojili pridelek jabolk na hektar, za takšen projekt lahko udeleženci 
v projektu - kmetija, kmetijski svetovalec in raziskovalec - dobijo nepovratna 
sredstva iz PRP. Sofinancirajo projekte na področju kmetijske produktivnosti in 
trajnosti, kjer spodbujajo trajnostno rabo virov in pridelavo hrane, zmanjševanje 
negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva na okolje ter prilagajanje na pod-
nebne spremembe, dodaja Uroš Zgonec. S tem želijo povečati tudi samooskrbo 
s hrano ob boljši konkurenčnosti kmetij, zato morajo biti vse nove tehnologije 
stroškovno učinkovite. »Ko cena mleka upade, je treba najti tehnologije, ki bodo 
znižale stroške ali povečale obseg proizvodnje ob upoštevanju trajnostne rabe in 
varovanja okolja,« ponazarja Zgonec.

do 350 tisoč evrov podpore za tri leta
Pri EIP je pomembno, da vsak projekt vodi skupina, ki jo združujejo kmet, 
strokovnjak znanstvenik in svetovalec, ki znanje prenaša. S projekti EIP želi EU 
znanstvenike in kmete povezati pri odpravljanju težav, s katerimi se kmetje 
srečujejo pri svojem delu. Člani skupine za skupen projekt sklenejo pogodbo, 



si razdelijo naloge in ovrednotijo posamezne stroške projekta EIP. »Na koncu 
pripravijo projektno dokumentacijo s časovnim in finančnim načrtom in pričak-
ovanimi rezultati. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo podprla na-
jbolje ocenjene projekte EIP. Triletna podpora za razvoj novih izdelkov in praks, 
podukrep 16.2, znaša od 75 tisoč do 350 tisoč evrov, za podukrep 16.5 pa od 45 
tisoč do 250 tisoč evrov. »Evropa stavi na inovacije, med projekti EIP bomo pod-
prli visokostorilnostno trajnostno pridelavo jabolk in vrtnin, pridelavo grozdja 
za vino in svežo uporabo, učinkovito prirejo mleka z izboljšanjem prehrane krav 
molznic, uvedbo genomske selekcije, nov proizvodno-ekonomski model sloven-
ske prašičereje, digitalizacijo na kmetiji in v pridelavi, povečanje lokalne oskrbe, 
analitične sisteme v podporo svetovanju na kmetijah in rešitve za dodano vred-
nost lesu. Znanstveniki bodo v teh projektih predlagali rešitve, ki jih bodo kmetije 
vpeljale v prakso. V EU bodo podprli več kot 3.200 projektov EIP, tudi njihove 
rešitve bodo objavljene na spletu v mreži EIP, da bi spodbudili izmenjavo znanja. 
Evropa bi rada vodila na svetu pri inovacijah v kmetijstvu,« našteva Zgonec.

Širjenje glasu o novih rešitvah je najpomembnejše
Pri projektih EIP sofinancirajo delo, stroške pisarn, potne stroške … Bistveni del 
vsakega projekta EIP je širjenje informacij drugim kmetijam, da bo prenos novih 
znanj čim bolj zaživel.

pomagajte si z izmenjevalcem idej
Na spletni strani PRP že deluje aplikacija Izmenjevalec idej, kjer znanstveniki 
sporočajo, kaj so ugotovil v raziskovalnih projektih, kmetje pa povprašujejo po 
rešitvah, kot je reševanje težav, ki jih povzroča majski hrošč na travnikih. Vsi pro-
jekti EIP, ki bodo v treh letih speljani v praksi, bodo objavljeni na spletnih straneh 
PRP, napoveduje Uroš Zgonec.

4 podukrepi pri sodelovanju
� Podukrep 16.2 sofinancira razvoj novih izdelkov, praks, 
procesov in tehnologij, za kar je na voljo 8,8 milijona 
evrov. Podukrep 16.4 spodbujajo nastanek kratkih verig in 
razvoj lokalnih trgov, za ta razpis so do konca septembra 
dobili 16 vlog. S kratkimi verigami spodbujajo kmete, da 
sodelujejo pri neposredni prodaji. Kratka veriga po evrop-
ski definiciji pomeni, da je med pridelovalcem in kupcem 
samo en vmesni člen. Kot lokalne trge pa so opredelili 
prodajo kmetijskih pridelkov največ 75 kilometrov od 
mesta pridelave ali predelave. Zato ta podukrep spodbuja 
kmete, da najdejo kupce v tem krogu. Nerodno in okoljsko 
nesprejemljivo je, da iz vasi vsak kmet sam vozi na tržnico. 
Sofinancirajo jim stroške dela, material za tržno komu-
niciranje in nujno opremo, ki jo potrebujejo za skupno 

prodajo, kot so različni pripomočki za poenotenje stand-
ardov, merlici in podobno. “Želimo, da se kmetje poenotijo 
in povežejo pri prodaji in o tem informirajo potencialne 
kupce, pravi Uroš Zgonec s kmetijskega ministrstva.
� V januarju bosta objavljena razpisa za podukrepa 16.2 in 
16.5. Ta podukrep sofinancira naložbe, ki izboljšajo stanje 
kmetije in okolja, denimo pri kmetovanju na vodovarst-
venem območju. Denar lahko dobijo za delo in vpeljavo 
raziskav v prakso.
� Zadnji podukrep je 16.9, ki spodbuja diverzifikacijo 
kmetijskih dejavnosti z zdravstvenim varstvom, social-
nim vključevanjem ljudi iz ranljivih skupin v življenje na 
kmetiji in podeželju, izobraževanje o okolju in hrani. Tudi 
ta razpis je že objavljen.



Danes se kmetijska gospodarstva zaradi številnih spre-
memb, tako podnebnih kot ekonomskih, soočajo s števil-
nimi izzivi. Eden od najpomembnejših izzivov je zagotovo, 
kako pridelati večje količine zdrave in kakovostne hrane ter 
obenem zagotoviti trajnostno rabo omejenih naravnih virov. 

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v pro-
gramskem obdobju 2014-2020 spodbujamo sodelovanje in 
razvoj inovacij v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sek-
torju v okviru ukrepa M16 Sodelovanje, ki se na ravni EU 
uvaja prvič. 

Finančna podpora za vzpostavitev sodelovanja in 
razvoj inovacij v kmetijskem sektorju
Z izvedbo ukrepa želimo doseči okrepljeno sodelovanje 
med kmetijskimi gospodarstvi, raziskovalci in svetovalci 
s področja kmetijstva, živilstva, gozdarstva varstva oko-
lja, ohranjanja narave ali varstva voda in tudi kmetijski-
mi zadrugami, gospodarskimi družbami ali samostojnimi 
podjetniki posamezniki ter pravnimi osebami s področja 
zdravstvenega varstva, socialnega varstva, invalidske-
ga varstva ali humanitarne dejavnosti za namene iskanja 
ustreznih rešitev na omenjene izzive.

Prav tako želimo z izvedbo ukrepa doseči učinkovitejši in 
pospešen prenos znanja in inovacij v prakso, trajnostno 
rabo proizvodnih potencialov, učinkovito prilagajanje na 
podnebne spremembe, povečanje prehranske samooskrbe, 
spodbujanje razvoja novih oblik nekmetijskih dejavnosti na 
kmetijah, ki bi lahko prispevale k ustvarjanju novih delovnih 
mest na kmetijah, vzpostavitev kratkih dobavnih verig in lo-
kalnih trgov v trajno delujoče dobavne verige, izboljšanje 
konkurenčnosti in dvig ekonomske učinkovitosti kmetijskih 
gospodarstev ter s tem vitalno in poseljeno podeželje.

Obseg razpoložljiv sredstev za izvedbo  
projektov in trenutno stanje
Za izvedbo projektov iz ukrepa M16 Sodelovanje smo v Slo-
veniji v tem programskem obdobju namenili 20 milijonov 
evrov. Od tega smo v okviru prvega javnega za podukrep 
M16.4 in M16.9 razpisali do vključno 2,8 milijona evrov, za 
podukrep M16.2 in M16.5 pa 8 milijonov evrov. Na Agencijo 
za kmetijske trge je za podukrep M16.4 in M16.9 prispelo 
skupaj 53 vlog, za podukrep M16.2 in M16.5 pa 38 vlog. Pri 
podukrepu 16.4 povprečno število partnerjev na vlogo zna-
ša 24, pri podukrepu 16.9 pa štiri. Povprečno število par-
tnerjev na posamezno vlogo pri drugih dveh podukrepih je 
prikazano na sliki. Konec letošnjega leta je skupaj z novelo 
uredbe, ki ureja ukrep Sodelovanje, predvidena objava štirih 
novih javnih razpisov.

Aktivnosti kmetijskega ministrstva v okviru 
ukrepa M16 Sodelovanje
V okviru spletne podstrani EIP smo vzpostavili Izmenje-
valnik idej, ki je namenjen zbiranju konkretnih izzivov, s 
katerimi se kmetijska gospodarstva v Sloveniji trenutno 
soočajo in na drugi strani vsem tistim, ki menijo, da lahko 
ponudijo morebitne rešitve za te izzive. 

Sodelovanje za skupne rešitve 
in napredek v kmetijstvu

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO

Povprečno število partnerjev 
na prejeto vlogo v okviru 
podukrepa M16.2 in M16.5.

Dr. Vesna Miličić

https://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/923-27-6-2018-sodelovanje-za-skupne-resitve-in-napredek-v-kmetijstvu
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Cilj Kraševcev je bolj kakovosten teran 
in turistična destincija Kras 

na Krasu je 630 hektarjev vinogradov sorte reforšk, iz katerega okoli 900 
vinogradonikov pridela okoli milijon litrov terana na leto. Vsak vinograd-

nik v povprečju obdeluje 0,25 hektarja vinogradov. Čeprav je Kras najmanjši 
vinorodni okoliš, je v zadnjih letih med najglasnejšimi. Tudi zaradi tožbe Ev-
ropske komisije v zadevi teran.

“Zadnji dve leti se borimo za ohranjanje zaščite kraškega terana, vprašljiva je 
uporaba imena teran za drugo sorto vina na Hrvaškem, kar je dovolila Evrops-
ka komisija,” je v petek pred festivalom terana v ljubljani spomnil Marjan Colja, 
direktor Vinakras Sežana. “Kraševci ne bomo nikoli odstopili od tega, da je 
teran zaščiteno vino z naših vinogradov,” dodaja Boris Lisjak, eden od najbolj 
znanih kraških vinarjev.

“Še v maju naj bi se spremenila evropska uredba, ki predvideva spreminjanje 
evropskih zaščit, da geografsko zaščito terana razširili še na italijanski del  



Krasa, kjer teran pridelujejo zamejski Slovenci. Čez leto in pol bo čezmejna 
zaščita veljala,” pričakuje Marjan Colja.

Klet Vinakras Sežana svoja vina predstavlja na glavnih vinskih sejmih v 
Hong Kongu, Düsseldorfu in Veroni. Želi si, da bi teranu še dvignili kakov-
ost in vsega prodali v steklenici. Velika želja je tudi razvoj vinske turistične 
destinacije Kras.

manj grozdja na trs, boljše vino
Že dolgo časa ima teran posebno vlogo v kmetijstvu na Krasu. Pred leti so ga 
prodajali kot odprtro vino v balonih, zdaj prodajo večino ustekleničenega. Več 
sonca daje bolj kakovostno vino. Na novih vinogradih zraste le kilogram do 
dva grozdja na trs, ki je boljše kakovosti, kar se pozna tudi pri vinu.

teran je kolektivna vinska znamka
Teran ima oznako PTP, kar pomeni “priznano tradicionalno poimenovanje”. 
V EU so teran registrirali kot kolektivno vinsko znamko, kar je šele tretji tak 
primer v Evropski uniji.

Že od leta 2006 ima teran zaščiteno geografsko označbo, Bojan Pretnar, 
strokovnjak za intelektualno lastnino, pa je predlagal še registracijo kolektivne 
znamke. “Kolektivna znamka se od običajnih blagovnih znamk razlikuje le po 
tem, da jo pod določenimi pogoji lahko uporablja več vinarjev,” pojasnjuje Bo-
jan Pretnar. Pravni argumenti so v tožbo Evropske komisije na slovenski strani, 
dodaja.

najbolj digitaliziran vinski okoliš
Cilj kraških vinarjev je boljša kakovost terana PTP, boljša prodaja in boljše 
povezave z univerzami in raziskovalnimi inštituti. S kmečkim turizmom želijo 
na Kras pripeljati več gostov, tudi iz tujine. “V okviru čezmejnega projekta so 
naredili mrežo 17 turističnih kmetij na obeh straneh Krasa, ki imajo svoj ter-
an, v Hotel dobrega počutja, promovirajo agroturizem ob ohranjanju narave. 
Obnavljajo grad Štanjel, kjer bodo do konca leta odprli 400 kvadratnih metrih 
veliko vinoteko s krakšim vinom, pravi Marko Bandelli, župan občine Komen.

portal o krasu
Junija bo zaživel portal e-carst.eu, kjer bodo objavljali vremenske podatke, 
evidenco bolezni in škodljivcev na vinski trti, digitaliziralli bodo vinograde 
in ponudili tehnološke nasvete. “Pričakujemo, da bomo tako zmanjšali vnos 
fitofarmacevtskih sredstev, dobili boljši ternan. Kras bo najverjetneje postal 
najbolj digitaliziran vinorodni okoliš,” pravi Klemen Lisjak, vodja projekta 
Agrotur.

»Teranu bi radi še 
izboljšali kak-
ovost in vsega 
prodali v steklen-
ici, Kras pa razvili 
v vinsko turis-
tično destinaci-
jo,« pravi marjan 
colja,  direktor 
zadružne kleti 
Vinakras Sežana. 



Odločilni koraki pri trženju 
vina na tujih trgih 

slovenski vinarji izvozijo od pet do osem milijonov litrov vina na 
leto, kar je dobra desetina vsega vina. »Trženje vina na tujih 

trgih je zelo zahtevno. Najpomembnejše je poreklo – z vinom 
tržimo tudi Slovenijo kot vinsko deželo. Vsa zgodba pa 
se začne že z izbiro sort grozdja, nadaljuje z negovanjem 
vinograda, prvi vrhunec doseže v kleti, odločilnega pa 
na trgu,« pravi Silvan Peršolja, direktor največje izvoznice 
Kleti Brda.

Klet Brda ima v letniku navadno od štiri do šest milijonov 
litrov vina. Pokrivajo 16 odstotkov organiziranega trga vina 
pri nas in so vodilna vinska klet v Sloveniji. Letošnja trgatev 
obeta kakovostno zelo zanimiv vinski letnik, primerljiv z let-
nikom 2009, ki velja za enega boljši v Brdih, napovedujejo njihovi 
vinogradniki in enologi.

raste izvoz dražjih in premium vin
Izvozijo milijon steklenic vina na leto. Večinoma gre za suha bela vina. 
Njihovi ciljni tuji trgi so ZDA, Kitajska, Italija, Avstrija, Hrvaška in po novem 
tudi Poljska. Povečujejo izvoz predvsem dražjih in premium vin linij Quercus 
in Bagueri. Pri izvozu se bližajo cilju, ki so ga zabetonirali že v devetdesetih 
letih: v tujini bodo ustvarili polovico prihodkov. Začetni koraki čez mejo so bili 
naporni. Dvajset let so vlagali v tuje trge in jih raziskovali.

Prva leta rezultati niso bili zadovoljivi, kar so težko pojasnili lastnikom – 400 
zadružnim vinogradnikom, ki obdelujejo približno pol vinogradov v Brdih. 
Počasi so jim vinski trgovci začeli zaupati, naročila pa rasti. Ko je doma nasto-
pila kriza, prodaja vrhunskih vin pa je precej upadla, so se naročila iz tujine 
začela večati, z razpršenimi trgi so varneje poslovali.

Čar vina je v poreklu
Pri mednarodnem trženju je najpomembnejše poreklo vina. »Tujim trgov-
cem najprej povemo, da prihajamo iz Slovenije, države v srednji Evropi blizu 
Benetk. Nato jim predstavimo vinorodni okoliš Brda. Opišemo jim vpliv tal in 
klime, tradicijo pridelave grozdja in negovanja vina. Vse to opredeljuje naša 
vina in jih razlikuje od drugih. Šele potem pridemo do blagovnih znamk naših 
vin,« pravi Silvan Peršolja, direktor Kleti Brda.



V vinu vsak, ki spije kozarec, začuti »terroir« – posebnosti lege vinogradov. 
Zgodba, ki jo pripovedujete o vinu, mora biti sestavljena samo iz dejstev, ki 
izhajajo iz narave, tradicije, sorte in zgodovine. Ta dejstva mora vinar inter-
pretirati v duhu današnjega časa, da se približa kupcu, razlaga Peršolja. Pred 
tisoč leti so Brda dala drugačno vino kot pred 500 leti in zdaj. Vsak čas prinese 
drugačen slog vina, s tem pa nove možnosti interpretacije.

konstantna kakovost, količina in dobava
V mednarodnem trženju je vrhunska kakovost vina predpostavka, da posel 
sploh lahko steče. Konstantnost v kakovosti pa je drug temeljni pogoj. Oblju-
bljeno vrsto, kakovost in količino vina je treba dostaviti – na velikih trgih ne 
razumejo, da zaradi pozebe ali suše ni tistega vina, ki jim ga je vinar ponujal 
prejšnjikrat. Pričakujejo resnost pri poslu, slogovno dovršena vina in dovolj 
količin. Nekonsistentne dobave so v tako dolgoročnem poslu, kot je vinarstvo, 
nepopravljiva napaka, dodaja Peršolja.

trajnostni pristop in tradicija
Kdor danes zasadi vinograd, bo prvo vino pil najbolj zgodaj čez štiri ali pet let, 
prvo veliko vino mu bo uspelo šele čez 15 let, vinograd pa bo rodil vsaj 25 let. 
»Ko vinar načrtuje nov vinograd, mora gledati daleč v prihodnost in delati 
trajnostno. To je zlato pravilo v svetu vin,« poudarja Peršolja. Ko trg povprašuje 
po rizlingu, še ne pomeni, da ga sadimo vsepovprek. Kaj bo ljudi zanimalo čez 
pet ali deset let, o tem je treba razmišljati.

Strmo se vzpenja interes za rebulo, ki se je pri sosedih prelila z Brd v nižino, 
na ogromno vinogradov. »Takšna množična pridelava z velikimi obremenit-
vami ni primerna za slovenska vina. Zaradi butičnih količin je boljši trajnostni 
pristop z nadgrajevanjem tradicije. Pridelujte sorte, ki so vaši vinorodni legi in 
klimi pisane na kožo,« opozarja.

na tuje s svetovnimi sortami ali avtohtonimi posebnostmi?
V Brdih niso vztrajali samo pri avtohtoni rebuli, sadili so tudi sivi pinot in prav 
to vino jim je odprlo vrata v ameriške vinoteke in restavracije. Na ta trg postop-
no uvajajo druga vina, med njimi tudi rebulo, in povečujejo prodajo. »Nekaj vin 
delaš za strategijo preživetja, druga za svojo originalnost, da z njimi izstopaš. 
Tako kot uspešna restavracija kombinira svetovne jedi z lokalnimi, saj z žganci 
ne moreš zmagovati povsod,« ponazarja.

dolgoletno trdo delo
Pri trženju vina in gradnji blagovne znamke v tujini ni hitrih uspehov. »Tri leta 
resni trgovci opazujejo, ali bo vinar izpolnil, kar obljublja – torej enako kakov-
ost vina vsak letnik in napovedane količine. Šele ko se prepričajo, da je vinar 
zanesljiv, posel steče,« poudarja Peršolja.



Kleti Brda raste izvoz, doma pa 
prodaja dražjih vin 

»Veseli nas večji izvoz, doma pa rast prodaje vina višjega cenovnega razre-
da, ki je v krizi leta 2010 močno upadla,« pravi Silvan Peršolja, direktor Kleti 

Brda. Povečujejo izvoz predvsem dražjih in premijskih vin, ki jih ponujajo pod 
blagovnima znamkama Quercus in Bagueri.

Na Kitajsko izvažajo predvsem rdeča vina, v ZDA tudi bela, vse več naročil 
dobijo iz Velike Britanije. »Očitno je na teh trgih gospodarstvo bolj optimistično, 
kar se kaže v večji porabi vina,« ugotavlja Peršolja.

tujce navduši razmerje med kakovostjo in ceno
Angleži po njegovem ne pijejo več iz negotovosti ob tem, kaj jim bo prinesel 
brexit. »Naši angleški kupci so zelo racionalni. Navdušuje jih razmerje med 
kakovostjo naših vin in ceno.

»Pri nas za enak denar dobijo bolj kakovostno vino kot v Franciji in drugih 
uglednih vinskih državah, kjer več plačajo za imidž vina,« razlaga Peršolja. 
Povedano drugače: slovenska vina bi lahko izvažali po višji ceni, če bi Sloveni-
ja imela imidž vinske države.

»V ZDA imamo 
podjetje s petimi 
zaposlenimi 
Američani in 
Slovenko. 
Poskušamo ga 
razviti v platfor-
mo za izvoz slov-
enskih vin. Kdor 
lahko ponudi kaj 
zanimivega, je do-
brodošel,« pravi 
silvan peršolja, 
direktor Kleti 
Brda.



potrojili dobiček
Klet Brda je lani več kot potrojila čisti dobiček, ki je presegel 380 tisoč evrov. Pri 
prihodkih pa so lani dosegli le dvoodstotno rast in prebili 14 milijonov evrov. 
»Približujemo se strateškemu cilju, da bi pol prihodkov ustvarili doma, pol pa 
v tujini. Izvoz nam je lani že prinesel dobrih 40 odstotkov vseh prihodkov,« 
dodaja Peršolja.

optimistični so tudi zadružni vinogradniki
Optimizem ob boljšem poslovanju zadružne kleti se širi tudi na njihovih 400 
vinogradnikov, ki obdelujejo približno pol vinogradov v Brdih. »Že lani smo 
zvišali odkupno ceno grozdja, plačilne roke pa skrajšali. To je vinogradnikom 
dalo nov zagon in vinograde obnavljajo,« opisuje Peršolja.

Poudarja nujo po profesionalizaciji tako vinogradnikov kot vinarjev. »Ena 
od naših težav je pretirana naklonjenost tako imenovanemu hobi programu,« 
poudarja.

Imamo ogromno malih vinogradnikov. Pri tako razdrobljeni pridelavi nihata 
kakovost in količina grozdja, s tem pa tudi vina.

To ni dobro, ko se trudiš povečati izvoz. »Prvo pravilo pri izvozu je konsist-
entnost pri dobavi vina. Obljubljeno vrsto, kakovost in količino vina je treba 
dostaviti. Na velikih trgih ne razumejo, da zaradi pozebe ni tistega vina, ki smo 
jim ga ponujali prejšnjikrat. Pričakujejo resnost pri poslu, pravi stil vina in do-
volj količin,« ponazarja.

ZDA, Kitajska, Italija, Avstrija, Hrvaška in po novem tudi Poljska so njihovi 
ciljni tuji trgi.

platforma za izvoz slovenskih vin v zdA
Silvan Peršolja poudarja, da bi lahko slovenske vinske kleti in vinarji pri iz-
vozu bolj sodelovali. »V ZDA imamo podjetje s petimi zaposlenimi Američani 
in Slovenko. Poskušamo ga razviti v platformo za izvoz slovenskih vin. Kdor 
lahko ponudi kaj zanimivega, je dobrodo šel. Poznamo logistiko, zakonodajo,« 
dodaja. V ZDA se večina uvoženih vin proda za 18 do 35 evrov na buteljko.

»Tujina je tako velik trg, da je dovolj prostora za vse slovenske vinarje. Na 
vsak tuji trg bi morali stopiti skupaj. Le tako lahko dosežemo kritično maso, 
vsak sam pa le butične količine,« poudarja. Verjame, da bo do takšnega 
sodelovanja prej ali slej prišlo.

zaradi pozebe bo za desetino manj grozdja
»Navadno imamo od štiri do šest milijonov litrov vina v letniku, zaradi spom-
ladanske pozebe pa bo letošnji pridelek grozdja za deset odstotkov manjši,« za 
konec pravi Silvan Peršolja.



Kako je loška zadruga postala največji 
ponudnik drobnice 

kmetijsko-gozdarska zadruga Škofja Loka sodeluje s 560 kmeti iz Poljanske 
in Selške doline ter Škofje Loke. Od njih odkupujejo les in kmetijske pridel-

ke, zlasti mleko, govedo in drobnico. Kmete pa oskrbujejo z gnojili in vsem 
drugim, kar potrebujejo za kmetovanje. Nižje cene dosegajo tako, da se pri 
nabavi povezujejo z drugimi zadrugami.

Vse, kar kmetije v okviru dopolnilnih dejavnosti predelajo, loška zadruga 
prodaja v svojih trgovinah v Domačem kotičku. Marmelade, piškote, kruh, 
med, sir, klobase …

V okviru zadruge deluje tudi loška mlekarna. Ta ni samostojno podjetje, tem-
več proizvodna enota. Poleg predelave mleka imajo tudi predelavo mesa.

Povezovanje z rejci drobnice pri odkupu se pozna tudi pri od-
kupni ceni, ki so jo Loške mesnine v zadnjih dveh letih zvišale za 
dva evra.

Loške mesnine 
od 300 rejcev 
odkupujejo drob-
nico, v zadnjih 
dveh letih pa so 
ceno tega mesa 
zvišali za dva 
evra na kilogram.



največji ponudnik slovenske govedine in drobnice
Loška zadruga je največji lastnik Loških mesnin, solastnice pa so okoliške za-
druge. Loške mesnine, ki so med največjimi ponudniki slovenskega govejega 
mesa, imajo mesnice in tri proizvodne enote. Prva je klavnica, kjer zakoljejo 16 
tisoč glav govedi na leto. »V zadnjih treh letih smo povezali rejce drobnice in 
postali največji dobavitelj tega mesa slovenskega porekla trgovcem. Pri drob-
nici smo v zadnjih dveh letih odkupno ceno zvišali s štirih na šest evrov za 
kilogram,« pravi Mitja Vodnjov, direktor loške zadruge. Drobnico odkupujejo 
od 300 rejcev, sodelujejo tudi z društvom rejcev drobnice.

Druga proizvodna enota Loških mesnin so trajne mesnine, ki jih prodaja-
jo pod blagovno znamko Mesnine Bohinja, tretja pa program poltrajnih in 
obarjenih mesnin Arvaj. Mesarijo Arvaj so kupili lani in s tem preprečili njen 
stečaj, v Britofu pri Kranju pa nadaljujejo proizvodnjo tatarskega bifteka, 
hrenovk, kranjske klobase, šunke …

večina mleka iz gorenjske se proda prek mlekopa
Uspešna zgodba je tudi pri mleku, kjer loška zadruga sodeluje z zadrugo 
Mlekop, ki so jo leta 2005 ustanovile gorenjske zadruge, v zadnjem času pa se 
vključujejo tudi druge. »Vse zadruge, povezane v Mlekop, kmetom ponujamo 
enako odkupno ceno. Ta se je letos znižala s 34 na 28 centov za liter, ustalila pa 
se je pri 30 centih za liter,« pravi Mitja Vodnjov. Loška zadruga odkupi več kot 
12 milijonov litrov mleka na leto. Nekaj ga predela loška mlekarna, večino mle-
ka pa prodajo Mlekopu, ki ga največ proda Ljubljanskim mlekarnam, precej pa 
izvozi tudi v Italijo.

več zadrug v skupno nabavo
»Z gorenjskimi zadrugami se povezujemo tudi pri oskrbi kmetov z reproma-
terialom. Zadruge si ne konkuriramo s pošiljanjem cenejših ponudb kmetom, 
ampak s skupno nabavo kmetom zagotavljamo gnojila in vse drugo po ugod-
nejših cenah,« razlaga Vodnjov.

odkupijo največ lesa med zadrugami
Loška zadruga odkupi tudi 90 tisoč kubičnih metrov hlodovine na leto, kar 
je največ med vsemi zadrugami. »Okoli 70 odstotkov hlodovine izvozimo 
v Avstrijo, z drugimi zadrugami se povezujemo tudi pri prodaji lesa. Lesa ni 
težko prodati, vprašanje pa je, po kakšni ceni,« dodaja Vodnjov.

Letos računa na 35 milijonov evrov prihodkov loške zadruge in malo manj 
kot 30 milijonov evrov prihodkov Loških mesnin. Pol prihodkov zadruga 
ustvari z oskrbovanjem kmetov, pol pa s predelavo in prodajo pridelkov in 
hlodovine.

»Z gorenjskimi 
zadrugami se 
povezujemo tudi 
pri oskrbi kmetov 
z repromateria-
lom. Zadruge si 
ne konkuriramo 
s pošiljanjem 
cenejših ponudb 
kmetom, ampak 
s skupno nabavo 
kmetom zag-
otavljamo gnojila 
in vse drugo po 
ugodnejših ce-
nah,« pravi mitja 
vodnjov, direk-
tor loške zadruge.



Inovativne zabojčke za gurmane 
pripravljajo v zadrugi Zemlja & Morje 

Šest ekoloških kmetov in ekološki školjkar iz slovenske Istre so ustanovili 
zadrugo in socialno podjetje Zemlja & morje, ekološke pridelke pa odkupu-

jejo še od 20 drugih kmetov. Razvijajo istrski kulinarični zabojček, oskrbujejo 
šole in vrtce, pa tudi poslovna darila pripravljajo.

po spletu naročite vse za pojedino
Pri Zemlja & morje so se odločili, da lokalno, svežo in ekološko hrano povežejo 
s kulinariko in kupci, poleg zdrave hrane jim ponujajo tudi novo doživetje.

Kupci bodo lahko na spletu izbirali med pestrimi unikatnimi jedmi, v zabojč-
ku pa bodo prejeli sestavine in po spletu preproste kratke videorecepte za do-
mačo pripravo kosila ali večerje, razlaga Dane Podmenik, predsednik zadruge.

Vstop na trg so načrtovali že maja, a se je zaradi kompleksnosti projekta ne-
koliko zavleklo. Namesto prodaje od vrat do vrat so se odločili, da se povežejo 
z družbeno odgovornimi podjetji in zabojčke ponudijo njihovim zaposlenim. 
Začeli bi radi v Ljubljani, sprva z dostavo v podjetja s sedežem v BTC.  

Svežo lokalno ekološko hrano so povezali s kulinariko, tako 
da kupcem poleg zdrave hrane ponujajo tudi novo doživetje - 
dostavo sestavin za jedi, ki jih pripravijo doma.

»Kupci bodo 
lahko na spletu 
izbirali med pes-
trimi unikatnimi 
jedmi, v zabojčku 
pa bodo prejeli 
sestavine in po 
spletu preproste 
kratke videore-
cepte za domačo 
pripravo kosila 
ali večerje,« pravi 
dane podmenik, 
predsednik 
zadruge Zemlja & 
morje in ekološki 
kmet iz slovenske 
Istre.



S podjetjem v Izoli so že imeli nekaj testnih dobav. Embalažo in spletno ponud-
bo še izpopolnjujejo, pripravljajo nove mesne, veganske in vegetarijanske 
recepte, ki jih bodo posneli z istrskimi kuharskimi šefi.

»V tujini so takšni zabojčki (food box) priljubljeni zlasti v Nemčiji, Veliki 
Britaniji in ZDA, mi pa ga bomo prvi ponudili v Sloveniji. Pri tem iščemo podjet-
ja, s katerimi nas povezujejo podobne vrednote – skrb za zaposlene, skupnost 
in okolje. Projekt prinaša koristi za vse – za zadrugo nižje stroške logistike, za 
zaposlene oziroma kupce zdravo hrano in prihranek časa pri nabavi in načr-
tovanju obrokov, za podjetja pa bolj zdrave in zadovoljne zaposlene,« opisuje 
Podmenik. Z idejo so lani na natečaju Podjetna Primorska zasedli tretje mesto.

raste prodaja v vrtce in šole
V zadrugi Zemlja & morje vse več prodajo tudi lokalnim šolam in vrtcem. Lani 
so 60 odstotkov od okoli 50 tisoč evrov prihodkov ustvarili s prodajo prek na-
kupovalne skupnosti Nakupujmo skupaj, ki deluje vsak teden na stari tržnici v 
Šiški v Ljubljani.

jeseni tudi poslovna darila
Razvijajo še tretjo prodajno pot. Vino in oljčno olje bodo ponudili tudi za 
poslovna darila. Vrtci, šole in gospodinjstva največ povprašujejo po zelenjavi 
in sadju, kupce vina in oljčnega olja morajo najti drugje. S privlačno embalažo, 
slovenskim poreklom in ekološkim certifikatom jih bodo ponudili podjetjem 
in drugim ustanovam.

večja prodaja in nova zelena delovna mesta
»Letošnji cilj je rast prihodkov iz prodaje na okoli sto tisoč evrov, dolgoročno 
pa si želimo, da bi pri prodaji vodil istrski kulinarični zabojček, saj gre za izdel-
ek, ki lahko zadrugi prinese večje prihodke in omogoči nova vlaganja v razvoj 
in širitev,« priznava Dane Podmenik.

S partnerji so se prijavili na razpis za lokalne akcijske skupine (LAS Istra), v 
kratkem pričakujejo rezultate in upajo, da jim bodo odobrili denar za trženje, 
zagon prodaje, eno delovno mesto in nakup kombija, hladilnic ter druge potre-
bne opreme. V Izoli pa že imajo poslovne prostore in skladišče.

iz mesta na podeželje
Dane Podmenik se je iz Ljubljane preselil na podeželje. Nima svoje zemlje, 
najema okoli tri hektarje od Sklada kmetijskih zemljišč in kmetov. Na slabem 
hektarju prideluje vrtnine, hektar je oljčnika, pol hektarja žita in nekaj sadja. 
Pridela največ vrtnin, trenutno ponuja solato, grah, rdečo peso in blitvo. Od 
sadja ima češnje in slive, sejal je piro in kamut. Z žiti kolobari. Poleg prodaje 
prek zadruge Zemlja & morje zadnje leto redno oskrbuje deset družin, ki pride-
jo na kmetijo in si sami naberejo pridelke, plačajo pa po spletu.



Robidišče, najzahodnejša vas, 
je čedalje bolj obiskana 

v čem je čar Robidišča, najzahodnejše slovenske vasi, da lahko tam večerjaš 
z mlado družino iz Novosibirska, zajtrkuješ pa s simpatičnim trgovcem z 

vinom iz Chicaga?
Že pot do 670 metrov visoke planote z Robidiščem je prijetno doživetje. Z 

lepimi razgledi med vožnjo do Tolmina, Kobarida in do čarobne Nadiže. Po 
štirih kilometrih vzpona od Nadiže prispete na konec Slovenije - v Robidišče 
(vas je s treh strani obdana z Italijo). Ponuja izletniško kmetijo Cencič, kjer si 
potešite lakoto z domačimi mlečnimi izdelki, kosom mesa, zelenjavo z vrta. 
Mene pa vleče v domačijo Škvor, ki sta jo Simon Škvor in njegova partnerica 
Staša Mesec preuredila, da lahko pri njih prespite, uživate v domačem zajtrku 
in mineštri dobrodošlice. In v čudoviti družbi, seveda.

Škvorovi imajo 
tri počitniške hiše 
s skupaj več kot 
20 ležišči. Še več 
jih bodo uredili 
v starem hlevu, 
kjer bo tudi pros-
tor za druženje, 
delavnice in teča-
je, razlaga staša 
mesec. Ob njej 
sta otroka janez 
in Anuša ter 
partner simon 
Škvor.



nekoč in danes
Staša Mesec in Simon Škvor sta poleg Igorja Cenciča glavna stratega, ki oživl-
jata vas. Kupila sta zapuščen hlev in ga preuredila v počitniške hiše in vaško 
galerijo. V njej sta razobesila stare črno-bele fotografije, ki te spomnijo, kako 
so nekoč živeli. Da so pasli ovce in koze, kako so kosili in spravljali seno, kako 
so se oblekli za praznik, kje je bila šola in kako so se otroci igrali »konja podku-
jmo«. Vidimo, kako so tlakovano cesto z obeh strani obdali s kamnitim zidom, 
da koze in ovce niso pobegnile, ko so jih gnali s paše.

Spoznamo beneškoslovenski tip starih hiš. Izvemo, da je bilo ob koncu 19. in v 
začetku 20. stoletja še zelo živahno med več kot 200 prebivalci. Imeli so kolek-
tivno gospodarjenje, ko so pridelek vzgojili in ga tudi prodali, zaslužek pa so si 
delili po posebnem, vsakič drugačnem ključu. Do leta 1968 so imeli šolo, nekaj 
let zatem pa se je v vasi rodil zadnji otrok. Eksodus je vas doživela po drugi 
svetovni vojni, ko je zaradi težavnih razmer na mejnem območju v eni noči s 
trebuhom za kruhom odšlo 50 prebivalcev. Zadnji udarec pa je bil potres leta 
1976, ki je porušil polovico hiš.

vas spet živi
Življenje se v Robidišče vrača zadnjih deset let. Obnovili so 14 hiš. Na stari 
Vančevi domačiji so uredili muzej s črno kuhinjo kot novim jedrom vasi. 
Oživljajo kmetovanje, pasejo drobnico in delajo mlečne izdelke, ki jih ponujajo 
Cencičevi.

Za Škvorove pa je bila prelomnica leto 2011, ko so končali prenovo treh počit-
niških hiš s skupaj več kot 20 ležišči. Gostom, ki jih obiskujejo od aprila do 
konca oktobra, ponujajo tudi zelenjavo s svojega vrta.

»Zadnja tri leta spomladi prirejamo StoneWood - tedensko druženje z mladi-
mi kamnoseki in oblikovalci lesa, ki ustvarjajo različne predmete in tudi kaj 
popravijo,« pravi Meščeva. Dodaja, da julija pričakujeta dijake iz Velike Britani-
je, ki pridejo v vas za nekaj dni kot prostovoljci. S Simonom Škvorom razvijata 
trajnostni turizem v želji, da bi tudi zunaj sezone vas čim bolj živela. »Nastaja 
učilnica za ohranjanje jezika, kulinarike, kamnoseštva in ustvarjanja iz lesa, 
kar domačini prenašajo na mlajše generacije,« pojasnjuje Staša Mesec.

S Simonom sta kupila še eno zapuščeno hišo, kjer bi rada uredila skupna 
ležišča in večji prostor za obroke, druženje, tečaje joge in še česa. Razmišlja-
ta, da bi denar za projekt poskušala zbrati tudi z množičnim financiranjem 
(crowdfundingom).

Razvijata še en projekt, tokrat v naravi. »Želimo postaviti inovacijski poligon 
- ljudem, ki nimajo svoje zemlje, bi v naših gozdovih in na pašnikih ponudili, 
da posadijo ali posvojijo drevo, postavijo klop, gugalnico ali kaj drugega, kar bi 
jih zvabilo v naravo, v Robidišče,« še pravi Staša Mesec. Te dni jim ne manjka 
gostov iz vse Evrope in tudi z drugih celin. A vedno najdejo prostor za novega 
obiskovalca, ki bi v Robidišču rad dočakal jutro.



Med prazniki, ko turizem zacveti, smo pogledali turistično 
ponudbo na Travelstarterju.

Na Travelstarterju tudi savna 

tam, kot smo že pisali ( Najpodjetniška ideja: Če sofinan cirate prenovo 
hostla, dobite brezplačne prenočitve ), manjši ponudniki z množičnim 

financiranjem (crowdfunding) zbirajo denar za svoje turistične projekte, 
podpornikom pa v zameno ponujajo različne nagrade. Med šestimi odprtimi 
projekti na Travelstarterju smo opazili tudi domačijo Škvor iz Robidišča, najza-
hodnejše slovenske vasi.

V hiši, kjer so uredili vaško galerijo, bodo naredili še mini savno s kotičkom za 
branje in igranje. Hkrati bodo v tej in sosednji hiški, kjer imajo dva apartmaja, 
uredili ogrevanje, da bodo lahko goste sprejemali vse leto. Po predračunih za 
savno in ogrevanje potrebujejo 14.300 dolarjev (13.400 evrov), ki jih zbirajo na 
Travelstarterju. »Delali bomo postopno, po finančnih zmožnostih, prednost 
ima savna,« pravi Staša Mesec, ki s partnerjem Simonom Škvorom oživlja 
Robidišče, o čemer smo že pisali ( Robidišče, najzahodnejša vas, je čedalje bolj 
obiskana ). Podpornike bosta nagradila s tistim, kar na domačiji najlažje po-
nudijo - od zelenjave do prenočitev.

poštena igra
»Denar zbiramo na Travelstarterju zato, ker sami ne zmoremo na hitro investi-
rati vsega, saj smo v obnovo hišk vložili več od začetnih načrtov, vseeno 
pa bi radi savno in ogrevanje čim prej dokončali, da podaljšamo tu-
ristično sezono,« razlaga Staša Mesec. Za množično financiranje 
so se odločili zato, ker je najbolj poštena igra: ljudje prispevajo, 
vlagatelj jim v zameno nekaj ponudi, na koncu pridobijo vsi. 
»Na Travelstarterju se moraš potruditi in ljudi prepričati 
s storitvijo in nagrado, da te podprejo. Vse je odvisno od 
tebe, pri bančnem posojilu pa od papirjev,« dodaja.



Dodatne informacije o možnostih sodelovanja 
v projektu Agrobiznis: 

Aleksandra Horvat, 
direktorica oglasnega trženja, 
vodja projekta Agrobiznis 
E: aleksandra.horvat@finance.si 
T: +386 1 3091 472 

Dodatne informacije glede uredniških vsebin: 

Petra Šubic, 
urednica portala Agrobiznis.si 
E: petra.subic@finance.si 
T: +386 1 3091 517 

Bodite obveščeni o prihajajočih dogodkih, 
prijavite se na Agrobiznis informator
http://agrobiznis.finance.si/informator

http://agrobiznis.finance.si/informator
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Agro Zavarovalnica
... dobra odločitev za varno žetev
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