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Razvoj in izobraževanje sta ključ do uspeha tudi v kmetijstvu 
 
V kmetijski zadruga Agraria se zavedajo pomembnosti inovativnosti in izobraževanja, ki 
sta gonilo in ključ razvoja regije in kmetijstva. Zato so se v zadrugi odločili, da ponovno 
obudijo center Purissima in njegovo dejavnost dodatno obogatijo. S ponovnim rojstvom 
centra je zrasla tudi nova razvojna strategija, ki bo pomagala podpirati lokalne 
pridelovalce. Purissima bo poskrbela za poskusna polja, sajenje novih sort in 
izobraževanje mladih ter vseh, ki se zanimajo za vrtnarstvo. Inovativnost in napredek se 
kažeta že v sadovih lastne proizvodnje – eko sadikah in paradižniku pridelanem v Istri. 
Vizija zadruge je na lokaciji Purissime vzpostaviti razvojno-didaktični center, prvi korak 
k uresničitvi te vizije pa je današnji podpis pisma o nameri, ki je temelj sodelovanja med 
zadrugo in Univerzo na Primorskem.  

 

Center Purissima – nova zgodba na obali! 
 
KZ Agrariina Purissima je že od nekdaj slovela po odlični vzgoji sadik. To znanje še 
vedno živi v zadrugi, zato so se odločili to zgodbo obuditi in celo razširiti. Huda 
vremenska ujma je pred dvema letoma na Purissimi, Agrariinem centru za vzgojo sadik, 
poškodovala večino objektov in vodnih zajetij, ki so služila za namakanje, kar je zadrugo 
prisililo, da so center za vzgojo sadik zaprli. Ob porastu zanimanja za vrtičkarstvo in 
povpraševanja po zelenjavi iz slovenske Istre, pa so razmišljali, kako podpreti lokalne 
prebivalce, ki jih je zaprtje enote prizadelo. »Vodila nas je želja, da svojim kupcem 
ponudimo kakovostne sadike iz integrirane in po novem tudi ekološke pridelave«, 
pojasnjuje Patricija Pirnat, vodja proizvodnje. Nov center Purissima je namenjen vsem - 
vrtičkarjem, profesionalnim pridelovalcem in celo mladim, študentom in dijakom, ki se 
kmetovanja šele učijo. Letos aprila pa so kupcem ponudili že prve lastne ekološke sadike 
in zanimanje je bilo izjemno. 
 
Najbolj ponosni pa so v zadrugi na prvo lastno proizvodnjo – paradižnika pridelanega 
v Istri, ki so ga tudi prvič obirali na novinarski konferenci 23. junija. Že od nekdaj je 
paradižnik iz koprskega okoliša slovel po svojem polnem okusu. Rodovitna istrska 
zemlja in obilje sonca se odraža v lepi rdeči barvi in bogati hranilni vrednosti tukaj 
gojenega paradižnika. Sorta paradižnika, ki je bila zasajena na Purissimi je edinstvena na 
slovenskem trgu. Odlikuje se po okusu in veliki vsebnosti likopena in sladkorjev. 
Paradižnik na Purissimi je pridelan na integriran način, zaščita pa je izključno biotična. 
Paradižnike iz Istre lahko potrošniki najdejo v prodajnih centrih KZ Agraria v Kopru, 
Izoli, Marezigah  in v Luciji. 

  



 

 

Zadruga je izdelala širšo vizijo razvoja, ki vključuje ne samo pridelavo sadik iz 
kakovostnejše pridelave, kot sta eko in integrirana, ampak tudi pridelavo zelenjave in 
učni didaktični center. Objekte je zadruga sanirala in na pobudo pridelovalcev zasadila 
tudi poskusna polja, začela je sodelovati tudi z Univerzo na Primorskem. 
 

Purissima - didaktičen razvojni center KZ Agraria 

Kmetijska zadruga Agraria je ustanovila didaktični center, ki je namenjen izobraževanju 
tako mladih kot starejših. Izobraževanje temelji na spoznavanju načina vzgoje in 
pridelave za lastno samooskrbo. Že pred tem je zadruga sodelovala s študenti 
Sredozemskega kmetijstva iz Kopra, ki zadrugi pomagajo pri različnih tehničnih in 
razvojnih opravilih. »Sodelovanje s fakulteto se nam zdi še posebej pomembno, saj tako 
študentje svoja teoretična znanja uporabljajo v praksi in razvijajo nove pristope«, 
izpostavlja Patricija Pirnat, vodja proizvodnje KZ Agraria. 

Današnji podpis o nameri z Univerzo na Primorskem pa je začetek razvoja didaktičnega 
centra, ki bo namenjen izobraževanju študentom. Univerza in zadruga sta našli skupni 
interes za sodelovanje na področju razvijanja novih tehnologij pridelave, izobraževanja 
in znanstveno raziskovalnega dela z namenom pospeševanja in razvoja kmetijske stroke. 
»Aktivno sodelujemo že na področju izvajanja obvezne študijske prakse študentov 
programa Sredozemsko kmetijstvo na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in 
informacijske tehnologije. Sodelujemo pa tudi na projektu »Proučitev razvojnih 
možnosti in izdelavi idejne rešitve za vzpostavitev delovanja centra Purissima«, ki je del 
Javnega razpisa za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja,« je 
opisala sodelovanje Patricija Pirnat, vodja proizvodnje KZ Agraria. »Sodelovanje s 
fakulteto je še posebej pomembno, saj tako študentje svoja teoretična znanja prenašajo v 
prakso, razvijajo nove pristope, kreativnost razmišljanja in reševanja konkretnih tem«, 
dodaja prof. dr. Dragan Marušič, rektor Univerze na Primorskem. 

 

»Najboljše iz Istre« 

»Najboljše iz Istre« je sinonim pridelkov KZ Agraria, ki odraža bogastvo istrske zemlje in 
zato tudi njihovo edinstvenost. V tem sadju in zelenjavi zaznamo pristen okus in vonj 
Primorske. Pridelovalci sadja in zelenjave pridelujejo na znanih lokacijah kot so 
Valmarin, Sermin, Bertoki, Lazaret, naravovarstveni park Strunjan in Dragonja, Sečovlje, 
Lucija in zaledja vseh treh obalnih občin Koper, Izola, Piran. 

  



 

 

 

Podnebje na omenjenem območju je milo in mediteransko. Prevladujejo topla in suha 
poletja ter mile in ugodne zime. V povprečju ima podnebje 2.388 sončnih ur letno, med 
poletjem pa insolacija v povprečju znaša 10 ur. Značilni vetrovi so burja, ki piha od 
severa proti jugu ob jasnem in bolj hladnem vremenu, jugo, ki prinaša toplejše in bolj 
vlažno vreme ter milejši maestral, ki piha s kopnega proti morju in prinaša ugodno 
osvežitev v poletnem obdobju. Povprečna temperatura zraka v najhladnejšem letnem 
času dosega 6°C, v najtoplejšem pa 30°C. Vsi omenjeni podnebni dejavniki, tako zelo 
ugodno vplivajo na rast in razvoj ter na končno kvalitetno pridelavo sadja in zelenjave 
na tem območju. Zaradi teh naravnih danosti se zelenjava prideluje skozi vse leto, kar 
ima izreden pomen za samooskrbo Slovencev in zagotavljanje varne, lokalno pridelane 

hrane. 

 

 

Sveža zelenjava in sadje iz integrirane pridelave 
Kmetije, članice KZ Agraria, imajo pridobljen certifikat posebne sheme kakovosti 
integrirana pridelava. S pridobitvijo certifikata so pridelovalci zadruge podvrženi strogi 
kontroli kakovosti in pravilom pridelave. To pomeni, da ima pridelek nižjo vsebnost 
škodljivih kemičnih snovi, ki jih zaradi pogostejše rabe škropiv in spodbujevalcev rasti 
vsebujejo izdelki pridelani s konvencionalno pridelavo. Integrirana pridelava je okolju in 
uporabniku prijazna in kot taka predstavlja izdelek višje kakovosti. Tovrstni pridelki 
morajo biti ustrezno temu tudi posebej označeni in pozicionirani na trgu.  

Integrirana pridelava sadja in zelenjave predstavlja ravnovesje, ki se vzpostavlja z 
ohranjanjem raznovrstnosti življenja v naravi, njen bistveni cilj pa je ob nadzorovani 
uporabi gnojil in predpisanih fitofarmacevtskih sredstvih na gospodarsko sprejemljiv 
način pridelati kakovostne in zdrave pridelke. 

Zakaj izbrati integrirano pridelano zelenjavo in sadje? 

 višja zunanja in notranja kakovost izdelkov, 
 ker se pri integrirani pridelavi uravnoteženo izvajajo agrotehnični ukrepi, ob 

skladnem upoštevanju gospodarskih, ekoloških in toksikoloških dejavnikov,  
  



 

 

 ker integrirana pridelava pomeni zmanjšano porabo in skrbno izbiro 
fitofarmacevtskih sredstev,  

 ker se redno izvajajo analize pred gnojenjem z dušikom in s tem preprečevanje 
prehoda nitratov v podtalnico ter kopičenja nitratov v rastlinah,  

 ker je stalni nadzor nad tovrstno pridelavo,  
 ker integrirana pridelava manj obremenjuje okolje, 
 ker označeni proizvodi ustrezajo višjim standardom pridelave, 
 ker takšna sadje in zelenjava vsebujeta več mineralov in vitaminov. 

 

Zaščitni znak integrirani 

Integrirano pridelana zelenjava je označena s posebnim znakom, ki zagotavlja, da je 
zelenjava pridelana na integriran način in da ustreza visokim standardom kakovosti.  

 

 

Zaščitni znak »integrirani« lahko uporabljajo samo pridelovalci, ki so pridobili certifikat 
za integrirano pridelavo in redno izpolnjujejo pogoje ter predpise, ki jih določa 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ta znak je zagotovilo, da je bila 
zelenjava pridelana v skladu s Pravilniki in Tehnološkimi navodili za integrirano 
pridelavo in je zanj organizacija za kontrolo in certificiranje izdala certifikat ter redno 
izvaja kontrolo. Nadzor nad delovanjem organizacij za kontrolo in certificiranje izvaja 
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano. 

Želja slovenskih potrošnikov je varna in cenovno dostopna zelenjava in sadje. Trendi 
kažejo, da potrošniki vse bolj poznajo posebne sheme kakovosti. Ugotavljamo, da se 
povečuje zavedanje o kakovosti in vse večja je pozornosti potrošnikov na posebne 
oznake, kot je npr. integrirana pridelava in druge oznake. Tržna priložnost skupine 
pridelovalcev je prepričati ciljne javnosti, da je integrirano pridelana zelenjava in sadje 
višje kakovosti, bolj zdrava. 
 

Zgodovina in nastanek KZ Agraria 

KZ Agraria Koper je kmetijska zadruga splošnega tipa, ki že od leta 1947 združuje 
pridelovalce svežega sadja in zelenjave iz treh obalnih občin. Ugodne klimatske razmere 
omogočajo pridelavo skozi vse leto. Večji del pridelave članov zadruge je na prostem, 



 

 

nekaj pa se prideluje v zaščitenih prostorih (rastlinjakih), kjer pridelujejo predvsem 
paradižnik, kumare, bučke, papriko, solato,… Zadruga ima sedež v Kopru, kjer je 
potrošnikom na voljo bogat vrtni program in trgovina z živili.  Zadruga ima še 
Agrocenter v Luciji, ki obsega vrtni program in sveže sadje in zelenjavo. V letu 2011 pa je 
Agraria odprla še trgovino z mešanim blagom na tržnici v Kopru, v Marezigah in Luciji. 
KZ Agraria Koper z.o.o., združuje 155 članov, od katerih je 40 članov aktivnih v pridelavi 
vrtnin in sadja višje kakovosti. Vsi člani zadruge so pristopili v shemo integrirani ali eko, 
saj je višja in nadzorovana kakovost pridelka pogoj za odkup zelenjave in sadja. 

 
Projekt promocije integrirane pridelave 

Z namenom spodbujanja prodaje lokalno pridelane zelenjave in sadja iz integrirane 
pridelave iz istrskih kmetij se je Kmetijska zadruga Agraria s projektom »Dvig 
prepoznavnosti in tržne uspešnosti integrirano pridelane zelenjave in sadja Najboljše iz 
Istre« v letu 2012 prijavila na IV. Javni razpis za ukrep 133 »Podpora skupinam 
proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so 
vključeni v sheme kakovosti hrane« v okviru Programa razvoja podeželja 2007-2013. 
Namen podpore iz tega razpisa je pomagati skupinam proizvajalcev živil višje kakovosti 
pri doseganju boljšega poznavanja teh proizvodov in bolj organiziranega ter aktivnega 
trženja, preko tega pa povečati konkurenčnost slovenskega agroživilskega sektorja. 

 

KZ Agraria je v letih 2010/11 že izvedla 1. projekt informiranja in izobraževanja o 
integrirano pridelani zelenjavi in sadju in v letu 2013 je pridobila sofinanciranje tudi 2. 
projekta. Ugotovili so, da si potrošniki želijo kakovostne, varne in domače zelenjave in 
sadja. Da bodo slovenski pridelovalci in med njimi KZ Agraria lahko konkurenčni pri 
pogajanjih z odkupovalci, trgovinami, gostinskimi in turističnimi obrati, javnimi 
ustanovami… morajo dokazovati vse kriterije, žal pa je velikokrat odločitev izvedena 
zgolj na osnovi cene. Kmetijski izdelki višje dodane vrednosti, pridelki iz shem kakovosti 
so torej glavna tržna priložnost za KZ Agraria, ki lahko predstavlja tudi prihodnost 
istrskih kmetov. 
 
Z 2. projektom informiranja o integrirani pridelavi zelenjave in sadja in pospeševanjem 
prodaje te zelenjave in sadja želi Kmetijska zadruga Agraria:  
 

 dvigniti poznavanja integrirane pridelave,  
 ustvariti zavedanje o prednostih uživanja integrirano pridelane zelenjave in 

sadja, 
  



 

 

 povečati povpraševanja in prodaje proizvodov, vključenih v shemo kakovosti 
»integrirani«, 

 prepričati potrošnike, da imata istrska zelenjava in sadje, zaradi naravnih 
danosti, zdrave in nadzorovane pridelave, kratke transportne poti bistveno 
bogatejši okus, svežino in vsebnost vitaminov ter mineralov, 

 izboljšati tržno uspešnost in konkurenčnost skupine pridelovalcev.  
 

Za tržni uspeh in poznavanje najboljšega iz Istre je nujno doseči osveščenost najprej 
med trgovci, nato pa tudi med končnimi potrošniki, da je tovrstna zelenjava ter sadje 
višje kakovosti in zaradi rednih kontrol kakovosti varnejša. Aktivnosti v okviru tega 
projekta bodo usmerjene predvsem v lokalno območje, saj želi Kmetijska zadruga 
Agraria, prispevati k razvoju kmetijstva in podeželja v lokalnem okolju. V okviru 
projekta, ki bo trajal približno 2 leti, bodo izvedene predstavitve integrirano pridelane 
zelenjave in sadja na 32-ih lokalnih in nacionalnih dogodkih, s področja kmetijstva in 
zdrave prehrane, na 40-ih promocijah in degustacijah na prodajnih mestih, kjer se bo 
direktno nagovarjalo končne potrošnike k nakupu, izvajalo se bo zunanje oglaševanje v 
bližini prodajnih mest oz. tam, kjer se končni potrošnik zadržuje in opravlja nakupe.  

 
Dobro organizirana in načrtna promocija je ključ do uspeha. S povezovanjem ter 
spodbujanjem stroke in pridelovalcev k razvoju ter uporabi sheme integrirana 

pridelava in informiranju potrošnikov o shemah kakovosti lahko dosežemo vidne 
spremembe na področju slovenske pridelave zelenjave in sadja. 

 

Stanje in priložnosti na slovenskem trgu 

Slovenija s svojo pridelavo ne pokriva svojih potreb po zelenjavi, zato mora uvažati 
zelenjavo, predvsem pozimi, ko večinoma ni primernih vremenskih razmer za gojenje 
zelenjave. Uvoz zelenjave v Slovenijo narašča, vsekakor pa je količina uvoza odvisna od 
obsega domače pridelave in povpraševanja na trgu.  

Stopnja samooskrbe v Sloveniji, zlasti organizirane, je na zelo nizki stopnji, podatki 
kažejo, da stopnja samooskrbe skozi leta pada. Zadnji podatki Ministrstva za kmetijstvo 
in okolje za leto 2012 kažejo, da je stopnja samooskrbe z zelenjavo 37 % (povprečje 
zadnjih petih let 35 %), pri sveži zelenjavi 45 %. V letu 2000 je bila samooskrba še na 
46,7 %, v letu 2013 pa zgolj samo 37 %.  V letu 2010 je bila situacija še slabša, saj je 
stopnja samooskrbe znašala le 31 %. Poraba zelenjave na prebivalca pa se iz leta v leto 
povečuje. Leta 2000 je poraba zelenjave na prebivalca znašala 80 kg, leta 2009 102 kg, v 
letu 2011 97 kg, v letu 2012 pa 95 kg na prebivalca, od tega sveže zelenjave 70 kg 
(Ministrstvo za kmetijstvo in okolje).  



 

 

Slovenci smo v letu 2012 porabili 208.000 t zelenjave, pridelali 71.000 t zelenjave 
(38.000 t za trg). Leta 2012 se je v Slovenijo uvozilo 149.000 t zelenjave, od tega 64 % 
sveže zelenjave (62 % več kot leta 2000). V obliki sveže zelenjave se največ uvozi 
paradižnika, čebule, solate in paprike.  

Uvožena zelenjava in sadje ne samo, da zaostrujeta tržne pogoje v Sloveniji, ampak sta 
tudi po kakovosti slabša kot pa lokalno pridelana zelenjava. Nacionalni inštitut za javno 
zdravje je izpostavil, da je dozorelost lokalno pridelane zelenjave in sadja optimalnejša, 
zaradi bližine pridelave ni potrebno predčasno pobiranje/obiranje in ni potrebe po 
kasnejši obdelavi med transportom in skladiščenjem. Prav tako je večja verjetnost, da 
bosta lokalno pridelana zelenjava in sadje vsebovala večje količine antioksidantov, v 
primerjavi z živili, ki so uvožena. Pri daljši verigi, ki vključuje daljši čas od pridelovalca 
do potrošnika, pade vsebnost vitamina C, prav tako se zmanjšajo vrednosti vitamina A, B 
in E v sadju in zelenjavi (Nacionalni inštitut za javno zdravje).  

Če pogledamo površine, kjer se prideluje zelenjave, le-te zavzemajo okoli 2 % njiv in 
vrtov. Novejši podatki za leto 2013 kažejo, da tržna pridelava zelenjave v Sloveniji 
izrazito raste, saj je površina zelenjave za prodajo v letu 2013 zajemala 1.981 ha, kar 
predstavlja 32 % več kot tri posamezna predhodna leta. Podatki Ministrstva za 
kmetijstvo in okolje kažejo, da se je v letu 2013 najbolj povečala površina čebulnic (+ 63 
% več kot leta 2010, predvsem česen), solatnic (+ 61 % večja površina kot v letu 2010) 
ter korenovk in gomoljnic (+ 38 % večja površina kot v letu 2010). Zelenjavo za prodajo 
je v letu 2013 pridelovalo 1.169 kmetijskih gospodarstev, kar predstavlja 2 % manj kot v 
letu 2010. Zadnji podatki kažejo na pozitivni trend tržne pridelave zelenjave, kar je 
spodbudna novica tako za slovenske potrošnike kot tudi slovensko gospodarstvo.  

 
Slovenski pridelovalci se srečujejo še z eno težavo, in sicer se s težavo prebijajo na trgu. 
Pridelava zelenjave in sadja v Sloveniji se sooča z zelo močno konkurenco predvsem s 
strani tujih ponudnikov. Pridelki posebne kakovosti, pridelani na integriran – naravi in 
uporabniku prijaznejši način, ki jih odlikuje dober okus ter kratka transportna pot, so na 
naših trgovskih policah še zmeraj prisotni v manjšini, čeprav so se v zadnjem času 
zgodili pozitivni premiki v tej smeri.  
 

Pridelovalce Kmetijske zadruge Agraria pesti še ena specifična težava, saj so, kljub 
naravni danosti slovenske Istre in rodovitnosti zemlje,  pridelovalne površine majhne. 
To postavlja istrske pridelovalce v slabši konkurenčni položaj, saj je cena na enoto 
pridelka višja. Slovenski pridelovalec že sedaj komaj finančno shaja, veliko kmetovalcev 
celo opušča pridelavo zelenjave in samo kmetovanje, saj je boj s cenejšim uvozom 
neizprosen.  

  



 

 

Hkrati pa zadruga stremi k temu, da bi slovenskemu potrošniku ponudila zelo 
kakovostno lokalno zelenjavo in sadje iz integrirane pridelave iz istrskih kmetij. 
Nacionalni inštitut za javno zdravje je izpostavil pomembnost pridelave lokalne 
zelenjave in sadja, saj povečanje lokalno pridelane zelenjave in sadja ugodno vpliva na 
zagotavljanje virov živil in zmanjšanje možnosti pomanjkanja mikrohranil.  
 
Nujen pogoj za razvoj in pospešitev prodaje integrirane pridelave v slovenski Istri pa je 
osveščanje potrošnika o prednostih sezonske, lokalno pridelane zelenjave in sadja višje 
kakovosti – torej informiranje o shemi kakovosti. Glavni namen zadruge je torej dvigniti 
prepoznavnost in konkurenčnost integrirano pridelane zelenjave in sadja višje 
kakovosti, s povečanim povpraševanjem pa pospešiti prodajo in pridelavo. 
 
V zadrugi tudi verjamejo, da kljub neugodnim razmeram na trgu lahko naredijo korak 
naprej z dobro organiziranostjo in jasno zastavljeno strategijo.  
 

 

Več informacij: 

Patricija Pirnat, patricija.pirnat@kz-agraria.si 

in 

Tanja Verhovnik, tanja.verhovnik@verus.si, tel. 031 219 780 
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