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Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo 
Slovenije

Prof. dr. Martin Pavlovič in sod. IHPS

 Projektno delo 

 LIFE BiotTHOP – Vpeljava biorazgradljive vrvice (PLA) v hmeljišča… 

 Strokovna naloga za MKGP: Tehnologija pridelave in predelave hmelja.

 EIP Farm Manager: Uvajanje panožnega krožka za hmelj.



 Programska skupina

 Ekonomika agroživilstva in naravnih virov (BF, FKBV, KIS, IHPS).



 Tržna dejavnost 

 Trženje pridelanega hmelja IHPS (20 ha).

 Izobraževanje v Pivovarski šoli za pridobitev poklica NPK Pivovar.



 Diseminacija rezultatov:

 Publiciranje raziskovalnega dela s področja hmeljarstva. 

 Ekonomska komisija Svetovne hmeljarske organizacije IHGC (sestanki, video-
konference).





Kmetijski inštitut Slovenije -
Tomaž Cunder, univ. dipl. geog. 

 Inštitucionalni okvir

 Zaposlenih deset sodelavcev (9 raziskovalcev in ena tehnična sodelavka)

V sredini oktobra 2019 se je na oddelku na novo zaposlila nova sodelavka Ana Hiti, magistra
ekonomike naravnih virov (nadomestna zaposlitev za Marjeto Pintar).

 Vsebinski okvir delovanja oddelka
 Delo pretežno usmerjeno v naslednja strokovna in raziskovalna področja:

 spremljanje in analiza stanja v kmetijstvu, 

 ocenjevanje proizvodnih stroškov v kmetijstvu,

 spremljanje in analiza kmetijske politike,  

 razvoj sodobnih metod ekonomske analize v kmetijstvu in

 vprašanja razvoja podeželja.





 Raziskovalno in strokovno delo

 V okviru domačega raziskovalnega dela smo (v sodelovanju z drugimi
sorodnimi inštitucijami oziroma oddelki na inštitutu) vključeni v 6
raziskovalnih projektov (CRP »Zagotovimo.si hrano za jutri za leto 2018).

 Oddelek sodeluje v dveh EIP projektih:

 Razvoj sodobnih analitičnih sistemov v podporo svetovanju na kmetijah z
razvojem empirično podprtih panožnih krožkov in razvojem računalniškega
sistema za poslovno odločanje na kmetijah,

 Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti.

 Na področju mednarodnih raziskav oddelek po naročilu FAO izvaja projekt:
Quantitative agricultural policy monitoring in the eight post-Soviet countries.

 Na področju strokovnega dela je oddelek v obdobju med obema skupščinama
večino delovnega časa namenjal izvajanju rednih strokovnih nalog s področja
kmetijstva (Spremljanje razvoja kmetijstva v Sloveniji) in okolja (Izvajanje nalog NRC
za okolje in kmetijstvo v omrežju EIONET ter priprava kazalcev okolja in kmetijstva)

 Poleg teh nalog v okviru javnih razpisov s strani različnih naročnikov izvaja še
več drugih nalog (Izračun zneska pavšalne pomoči za shemo kakovosti – prašičje
meso, Oblikovanje statističnega sistema za bilanci glavnih vrst žita in oljnic, Izračun
standardnega prihodka (SURS), Predhodno vrednotenje strateškega načrta RS za
obdobje 2021-2017)



 Udeležba na domačih in tujih posvetih ter seminarjih

Sodelavci oddelka so v okviru svojega raziskovalnega dela aktivno
sodelovali na nekaterih sestankih in posvetih v domovini in tujini. V okviru
domačih prireditev je vsekakor potrebno omeniti aktivno udeležbo na
tradicionalnih posvetih KSS ter na Zadravčevo-Erjavčevih dnevih. Od
mednarodnih aktivnosti pa velja omeniti udeležbo na sestankih in
posvetih v Belgiji, Ukrajini, Hrvaški in Nemčiji.

 Publiciranje in izobraževanje

V času med obema skupščinama so sodelavci Oddelka za ekonomiko
kmetijstva objavili preko 30 različnih prispevkov, od tega 1 izvirni
znanstveni prispevek, 5 znanstvene prispevke na domačih in tujih
konferencah in več strokovnih prispevkov. Z različnimi prispevki so
sodelovali pri pripravi več strokovnih monografij, študij in predštudij.



Katedra za agrarno ekonomiko, politiko in pravo, BF 
UL – izr. prof. dr. Luka Juvančič

 Pedagoško delo 

 Pomembnejši dosežki

 Ob rednem pedagoškem delu, ki vključuje izvajanje 17 (11 
prvostopenjskih, 6 drugostopenjskih) predmetov s področja 
ekonomike, javnih politik, managementa in marketinga je bilo 
pod mentorstvom sodelavcev uspešno zaključenih 9 del na 
drugostopenjskem magistrskem študiju, od tega 6 s študijskega 
področja Ekonomika naravnih virov (ENV).

 V obdobju med obema skupščinama je potekalo intenzivno delo z 
doktorskimi študenti (9 mentorstev oz. somentorstev), pretežno 
v drugem delu doktorskega študija (empirični del končan, delo na 
publiciranju in zaključevanju disertacij).





Raziskovalno delo

Znanstvene objave

 14 objav izvirnih znanstvenih člankov (9 IF)

Delo na projektih, začetih pred obdobjem poročanja

 VODENJE: Raziskovalni projekt CRP »Učinki in perspektive SKP na slovensko 
kmetijstvo in podeželje« V4-1608 (vodenje projekta Luka Juvančič BF; 
sodelujoče RO: BF, KIS, FKBV, FDV, IER, GIS); obdobje izvajanja 1/7/2016 –
30/6/2019. (projekt zaključen).

 VODENJE: Raziskovalni projekt CRP V4-1824 »Premostitev vrzeli v 
biogospodarstvu: od gozdne in kmetijske biomase do inovativnih tehnoloških 
rešitev«; vodenje projekta Luka Juvančič BF; sodelujoče RO: BF, FDV, GIS, 
GZS, KI, ICP); obdobje izvajanja 1/11/2018 – 31/10/2021. (projekt se 
nadaljuje).

 VODENJE: Raziskovalni projekt CRP V4-1809 »Razvoj modela za sistematično 
spremljanje ekonomskega položaja in analizo vpliva kmetijske politike na ravni 
tipičnih kmetijskih gospodarstev«; vodenje projekta Jaka Žgajnar BF; 
sodelujoče RO: BF, KIS, KGZS-MS); obdobje izvajanja 1/11/2018 –
31/10/2021. (projekt se nadaljuje).

 SODELOVANJE: Raziskovalni projekt CRP V4-1814  »Analitične podpore za 
večjo učinkovitost in ciljnost kmetijske politike do okolja in narave Slovenije«; 
vodenje projekta Andrej Udovč BF; sodelujoče RO: BF, KIS, IER, ZRC-SAZU); 
obdobje izvajanja 1/11/2018 – 31/10/2020. (projekt se nadaljuje).



Delo na novih projektih, začetih v obdobju poročanja

 BIOEASTsUP: Advancing Sustainable Circular Bioeconomy in Central and Eastern European Countries
[Spodbujanje trajnostnega krožnega biogospodarstva v državah srednje in vzhodne Evrope]. 
https://bioeast.eu/bioeastsup/ ; Financer: Evropska komisija Obzorje 2020; Trajanje: 2019–2022; Vloga 
člana katedre: Luka Juvančič – član projektne skupine

 SHERPA – Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors [Trajnostno

 stičišče za soustvarjanje podeželskih politik z deležniki]. https://www.ruralinterfaces.eu/ ; Financer: 
Evropska komisija Obzorje 2020

 Trajanje: 2019–2023; Vloga članov katedre: Emil Erjavec, Ilona Rac – člana projektne skupine

 Strokovno delo

 Sodelovanje v domačih strokovnih nalogah

 EIP projekt »Razvoj sodobnih analitičnih sistemov v podporo svetovanju na kmetijah z 
razvojem empirično podprtih panožnih krožkov in razvojem računalniškega sistema za 
poslovno odločanje na kmetijah« (akronim: Farm Manager). Financer: Program razvoja 
podeželja 2014-2020, ukrep M16 (Sodelovanje); Trajanje: 2019–2022; Vloga članov 
katedre: Jaka Žgajnar, Stane Kavčič – člana projektne skupine

 Drugo

 Jaka Žgajnar: (prva) izvolitev v naziv izredni profesor (16. redna seja Senata BF, 
30.3.2020)

 Luka Juvančič: (ponovna) izvolitev v naziv izredni profesor (16. redna seja Senata BF, 
30.3.2020)



Katedra za agronomijo, BF UL–
Red. prof. dr. Andrej Udovč

 Raziskovalno delo

 Partner v H2020 projektu Contract 2.0 in sodelovanje v  Horizont 2020 
projektih SIMRA in FairWay

 Partner v Interreg SI-ITA Bluegrass

 nosilci enega CRP projekta, 

 sodelovanje v eni COST akciji

 Sodelovanje v 3 Erazmus + projektih

 Strokovna dejavnost

 Priprava elaboratov in strokovnih mnenj

 Delo na področju zemljiške politike





Univerza na Primorskem, 
Fakulteta za management – Red. 

prof. dr. Štefan Bojnec
 nosilstva in izvedba predmetov, za DAES relevanten Ekonomika kmetijstva in

okolja na UP FAMNIT ter mentoriranja.

 Objave in druge povezane aktivnosti, ki so razvidne iz izpisa iz Cobissa, ki je
priložen.

 Znanstveno raziskovalno delo:

 Izvirni znanstveni članek

 21 Izvirnih znanstvenih člankov

 Od tega 13 z IF

 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

 3 prispevkov

 6 objavljenih povzetkov znanstvenih prispevkov na konferenci

 1 znanstvena monografija

 Strokovno: sodelovanja v raznih komisijah, članstva v uredniških odborih in 
recenzent številnih svetovnih revij, član organizacijskega odbora EAAE kongresa v 
Pragi in član Znastveno svetovalnega sveta (Scientific Advisory Board) IAMO 
inštituta v Halleju v Nemčiji



Katedra za agrarno ekonomiko in 
razvoj podeželja, FKBV  UM –

Red. prof. dr. Jernej Turk 
 ČLANI KATEDRE

 PREDSTOJNIK: Red. prof. dr. Jernej Turk

 ČLANI: Red. prof. dr. Črtomir Rozman

 Red. prof. dr. Andreja Borec

 Red. prof. dr. Karmen Pažek

 Red. prof. dr. Martin Pavlovič, IHP 

 Doc. dr. Jernej Prišenk





 BIBLIOGRAFSKI DOSEŽKI V LETU 2019 - 2020
 1. PAVIĆ, Lazar, TURK, Jernej, GRGIĆ, Ivo, PRIŠENK, Jernej. Impact analysis of the young farmers' support program on Slovenian dairy sector development using econometric modeling

approach. Agronomy, ISSN 2073-4395, 2020, vol. 10, iss. 3, str. 1-9, 429, doi: 10.3390/agronomy10030429. [COBISS.SI-ID 4677420], [JCR, SNIP, WoS do 16. 5. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 
0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 12. 4. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 26.59, št. avtorjev: 4
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citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SCI, SSCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 21.06, št. avtorjev: 5

 3. PRIŠENK, Jernej, VINČEC, Jožef, PAVIĆ, Lazar, ROZMAN, Črtomir, TURK, Jernej, PAŽEK, Karmen. Cropping-plan optimization on agricultural holdings with a combination of linear and weighted-goal
programming. Applied engineering in agriculture, ISSN 1943-7838, 2019, vol. 35, no. 1, str. 109-116. http://elibrary.asabe.org/abstract. 
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citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 10, št. avtorjev: 6

 4. ZDRAVKOVIĆ, Marina, ROZMAN, Črtomir, PAŽEK, Karmen, GRGIĆ, Ivo, PRIŠENK, Jernej. Agriculture advisory service Požarevac in the function of the improvement of agriculture production in 
Braničevo district. Glasnik zaštite bilja : glasilo Sekcije za biljnu zaštitu Hrvatskog agronomskog društva, ISSN 0350-9664, 2019, vol. 42, no. 3, str. 52-61. https://hrcak.srce.hr/220532. [COBISS.SI-
ID 4584236]
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICB
točke: 6, št. avtorjev: 5

 5. BUNEVSKI, Gjoko, NIKITOVIĆ, Jelena, PRIŠENK, Jernej, JANŽEKOVIČ, Marjan, MERGEDUŠ, Andrej, SEKOVSKA, Blagica, STOJANOVSKI, S., TRAJKOVSKI, Boge. Defining the breed standards and breeding
goals for domestic mountain horse. Journal of agricultural, food and environmental sciences : international scientific journal, ISSN 2545-4315, April 2019, vol. 73, no. 1, str. 51-59, 
ilustr. http://www.fznh.ukim.edu.mk/JAFES/VOL%2073_2019/51_JAFES%202019%20no.%201.pdf. [COBISS.SI-ID 4605996]
kategorija: 1NK (S); tip dela še ni verificiran
točke: 0.63, št. avtorjev: 8

 6. ČEP, Mojca, TURK, Jernej, PRIŠENK, Jernej. Analysis of fiscal cash registers introduction and tax legislation novelties of the supplementary activities on the farm. Journal of agricultural, food and 
environmental sciences : international scientific journal, ISSN 2545-4315, 2019, vol. 73, no. 2, str. 6-11. https://journals.ukim.mk/index.php/jafes/issue/view/89. [COBISS.SI-ID 4677164]
kategorija: 1NK (S); tip dela še ni verificiran
točke: 1.67, št. avtorjev: 3

 7. PAVIĆ, Lazar, BLESIĆ, Ivana, PETROVIĆ, Marko D*, RADOVANOVIĆ, Milan, PRIŠENK, Jernej. Can the quality of hospitality service play a role in sustainable equestrian tourism in Slovenia? Mediations, 
effects, and implications. Sustainability, ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 21, 6155, graf. prikazi, doi: 10.3390/su11216155. [COBISS.SI-ID 4629548], [JCR, SNIP, WoS do 20. 12. 2019: št. citatov (TC): 0, 
čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 23. 11. 2019: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SCI, SSCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICD
točke: 21.06, št. avtorjev: 5

 8. GRUŠOVNIK, Damjan, ROZMAN, Črtomir. Effects related to dimensions of purchasing decision quality of vegetables and fruits at grocery stores in Slovenia. European journal of horticultural science, 
ISSN 1611-4426, June 2020, vol. 85, iss. 3, str. 191-200, ilustr. https://doi.org/10.17660/eJHS.2020/85.3.7, doi: 10.17660/eJHS.2020/85.3.7. [COBISS.SI-ID 4666156], [JCR, SNIP]
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 35.78, št. avtorjev: 2

 9. PREVOLŠEK, Boris, MAKSIMOVIĆ, Aleksandar, PUŠKA, Adis, PAŽEK, Karmen, ŽIBERT, Maja, ROZMAN, Črtomir. Sustainable development of ethno-villages in Bosnia and Herzegovina - a multi criteria
assessment. Sustainability, ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, 1399, doi: 10.3390/su12041399. [COBISS.SI-ID 4660780], [JCR, SNIP, WoS do 17. 4. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov 
na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 4. 4. 2020: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SCI, SSCI, Scopus, MBP; tip dela še ni verificiran
točke: 17.55, št. avtorjev: 6

 IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI: 9

 IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI Z IF: 6



PEDAGOŠKO DELO
Izvajanje študija:
AERP (Agrarna ekonomika in razvoj 

podeželja) 
Magistrski študijski program Agrarna 

ekonomika
Doktorski študijski program Agrarna 

ekonomika
Večje število zaključenih  diplomskih 

in magistrskih nalog 

Razvoj Inštituta za ekonomiko in tehnologijo 
športne konjereje. 



 Projektno delo

 EIP 2019 – 2022: Tehnološka in ekonomska analiza uporabe nastilja iz odprašene in 
rezane slame pri vzreji različnih vrst živali – vodja: Dr. J. PRIŠENK

 ŠIPK 2020: Analiza stanja in možnosti razvoja konjeništva kot poslovne ideje –
vodja: Dr. J. Prišenk

 PKP 2020: Ocena primernosti sort sladkorne pese za pridelavo v Sloveniji z uporabo 
večkriterijske analize: Dr. K. Pažek



Poročilo KGZS o delu specialistov za agrarno ekonomiko v 
času med obema skupščinama DAES – mag. Martin Nose
 Farm manager – postavitev kataloga kalkulacij v e-obliko in posodobitev kalkulacij (EIP projekt)

 organizacija panožnih krožkov za mleko (uporaba empiričnih podatkov za načrtovanje proizvodnje na kmetijah z 
mlekom)

 izdelava kalkulacij za potrebe kandidiranja na razpise PRP, 

 izdelava poslovnih načrtov in vlog za razpise PRP, 

 pregled izdelanih ekonomskih delov poslovnih načrtov, ki so bili izdelani na kmetijsko gozdarskih Zavodih,

 navodila in razlage svetovalcem, ki izdelujejo vloge za PRP, 

 izdelava vlog in zahtevkov po podukrepih 8.6, 4.2, 4.1, 6.1

 vnos vlog za ukrep sodelovanje (EIP)

 sklad Ribnica - razpisi za kmetijstvo (svetovanje kmetom, izdelava vlog, izdelava izračunov in priprava poročil)

 predavanja za različne naročnike (Ekonomika KMG in DD, Investicije in poslovno načrtovanje na kmetijah, poslovni 
načrt za dopolnilno dejavnost)

 zimsko izobraževanje kmetov (predstavitev možnosti uporabe FADN podatkov za načrtovanje gospodarjenja na 
kmetijah)

 priprava in izvedba predavanj iz ekonomike (za NPK)

 pokrivanje zakonodaje, ki se tiče kmetijstva v času epidemije (interventni ukrepi, protikorona 1,2 in 3, sektorske 
pomoči), 

 svetovanja kmetom na področjih: svetovanje načina obdavčitve kmetij z izračuni; svetovanje o smiselnosti vstopa v 
sistem DDV z izračuni; priprava izračunov za status kmeta; problemi (normiranost in št. kmečkih zavarovancev, 
s.p. ali druga kmetijska dejavnost in razpis 6.1, statusna preoblikovanja kmetij,...)

 objava  člankov iz področja AE v strokovnih revijah in časopisih

 priprava člankov za spletno stran zavoda in KGZS ter kmetijske oddaje na radijskih postajah.

 Večino nalog je financiranih iz proračuna RS, nekatere storitve pa se opravljajo v tržnem delu.



HVALA ZA POZORNOST!


