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1. Kje smo in
nadaljnji koraki

Zakaj potrebujemo promocijo?
Globalizacija

Večja konkurenca

• Večja izbira proizvodov na

• Pritiski na zniževanje cen

trgovskih policah (okusi,
kakovost, cene…)

Spremenjene navade potrošnikov
• Izgubljajo kompetence pri izbiranju hrane

(netočne informacije, premalo poznane
označbe…)
• Ozaveščene skupine pazljive pri izbiri hrane,
jo povezujejo s kakovostnim življenjem
• Večja občutljivost za varnost in kakovost
hrane ter vpliv kmetijstva na okolje
• Prehranske afere zmanjšujejo zaupanje
javnosti v uradni nadzor in proizvajalce hrane

• Zaostrovanje pogojev in

nestabilnost poslovanja

Vlaganje v promocijo in
informiranje potrošnika
• Povečuje kompetence potrošnika in

povpraševanje po kakovostni
domači hrani
• Spodbuja akterje agroživilske verige
v povezovanje in sodelovanje
• Povečuje sinergijske učinke
promocije države in promocije lastnih
blagovnih znamk kmetij in podjetij

Utrinki preteklih kampanj
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www.lokalna-kakovost.si
5
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Dosedanji učinki
splošne promocije
•

Potrošniki v večji meri preverjajo poreklo
živil (slovenska surovina)

•

Več kot 50% potrošnikov preverja sestavo
živil

•

„Slovenski pridelki in živila so kakovostni in
okusni“

•

„Domači proizvodi so dragi“

•

Pripravljeni plačati več za slovenska živila

•

Okrepljeno zaupanje v domače proizvode
zaradi učinkovitega sistema nadzora hrane

•

Trgovine: izpostavljajo slovenske
proizvode

•

Gostinci: v jedilnike vključujejo lokalne
kmetijske proizvode in živila, promovirajo
tradicionalne slovenske jedi

•

Več potrošnikov meni: uvožena hrana je
prav tako kakovostna kot domača.

Kje smo in nadaljnji koraki
Pričakujemo soglasje Evropske komisije za državno pomoč
(v roku 1-3 mesecev)
začetek zbiranja prispevka: prvi dan naslednjega
meseca + izvajanje promocije obeh sektorjev
Minimalni prag označenosti proizvodov za začetek promocije proizvodov iz
sheme „izbrana kakovost“
mleko 9 %, meso 10 %
Potrditev specifikacije “izbrana kakovost” za sektorja mleko in meso
(v roku: 1-2 mesecev)
začetek certificiranja pridelovalcev in predelovalcev
Objavljen javni razpis za izbor komunikacijsko-oglaševalske agencije
izbor izvajalca in kampanje: poleti; začetek kampanje: jeseni
Začetek informiranja zavezancev za prispevek: objave v specializiranih
medijih/oddajah in začetek delovanja info točk

Viri informacij

Spletna stran: www.lokalna-kakovost.si
predelovalce«

»Za pridelovalce in

• Interaktivno on-line izobraževanje za zavezance o zbiranju

prispevka in shemi Izbrana kakovost
• Pravni akti: zakon, odredbe in uredbe za vsak sektor,

Navodila za zbiranje prispevka za oba sektorja, Pravilnik o
shemi Izbrana kakovost ter CGP o uporabi označbe
»izbrana kakovost«
• Drugi dokumenti: brošura, obrazci, označbe v različnih

oblikah za uporabo
Brošura (v tiskani in on-line PDF obliki)
Informacijske točke po Sloveniji

2. Izvajanje
promocijske
kampanje 2016-2019

Koristi promocije za posameznika
Ozaveščen, informiran
potrošnik

Enotno označevanje in
promocija proizvodov

Zaveda se prednosti lokalno
pridelanih/predelanih
proizvodov

Bolj predvidljiv odkup,
stabilnejša cena,
dolgoročnejše sodelovanje
stabilnejše poslovanje

Zaradi zaupanja v
slovenski sistem
uradnega nadzora in
sledljivosti zaupa lokalno
pridelani/predelani hrani
Razume označbe in
deklaracije,
prepozna poreklo in
sestavo surovin
Prepoznava
kakovost, se lažje
odloča med proizvodi

Zaveda se
prehranskih koristi
mleka in mesa za
kakovostno življenje in
dobro počutje

• Ohranitev/povečanje
tržnega deleža
• Rast prihodkov od prodaje
• Večanje samooskrbe
• Krepitev agroživilske verige
• Promocija brez pomembnih
stroškov za posameznika

Koristi promocije za posameznika
Spreminjanje potrošniških navad = “tek na
dolge proge”

Večji učinek: pridelovalci in predelovalci pri
promociji lastnih blagovnih znamk/proizvodov
promovirajte označbo “izbrana kakovost –
Slovenija”

Nizek prispevek

0,5 EUR/1.000 litrov

Prispevek države
648.000 EUR

380.000 EUR*

1,028 mio EUR

velik skupni učinek

0,70 EUR/govedo pod enim letom
2,40 EUR/govedo nad enim letom
0,003 EUR/glavo perutnine

882.000 EUR*

Prispevek države
751.000 EUR

1,633 mio EUR

* Izračun predvidenih zbranih sredstev na predpostavki letne proizvodnje iz leta 2015 in začetkom zbiranja sredstev s 1. julijem 2016.

Poraba prispevka in nadzor

Zbrani prispevek sektorjev = namenska poraba
izključno za promocijo zadevnega sektorja
Npr. sredstva zbrana v sektorju mleka bodo porabljena
izključno za promocijo mleka in mlečnih proizvodov.

Poraba = transparentna in spremljana s strani Sveta za
promocijo

Struktura triletne promocijske kampanje
Splošno ozaveščanje potrošnika o
skupnih atributih hrane (prednosti
lokalnega okolja, pozornost na poreklo,
sledljivost, svežina, kakovost, koristi
uravnotežene prehrane itd.)

571.000 € (država)

Zgraditi prepoznavnost in zavedanje
pomena nove sheme „izbrana
kakovost“

Fokusirano na mlečni in mesni
sektor
Značilnosti/prednosti lokalne pridelave in
predelave, sistem zagotavljanja varnosti,
sledljivosti in kakovosti, vrste mlečnih in
mesnih proizvodov, deklaracije in označbe
na njih, prehranjevalne koristi mleka in mesa

Informiranje o označbi „izbrana
kakovost – Slovenija“ pri mleku in
mesu (posebnosti pridelave/ predelave,
kakovost itd.)

Promocija označenih mlečnih in
mesnih proizvodov

Mleko: 1,028 mio €
(sektor + država)
Meso: 1.633 mio €
(sektor + država)

SKUPAJ:
3,233 mio €

Cilji in vsebine promocijske kampanje

Vsebine kampanje
• Značilnosti in prednosti lokalne pridelave in predelave mleka in mesa, širše družbene in
okoljske koristi nakupa lokalnega mleka in mesa
• Prehranjevalne koristi mleka in mesa v okviru zdrave in uravnotežene prehrane
• Gradnja zaupanja v sistem sledljivosti in zagotavljanja varnosti in kakovosti mleka in mesa,
kar posledični povečuje tudi zaupanje v lokalno pridelane in predelane proizvode
• Pomen označb in deklaracij na mleku in mesu
• Pomen nove sheme »izbrana kakovost« in prepoznavanje mlečnih in mesnih proizvodov
označenih z

Izvajanje promocijske kampanje
Sektorski
odbor
MLEKO
Sektorski
odbor MESO

Svet za promocijo

Triletni program promocije
Javni razpis za kampanjo
in izbor agencije

Javnomnenjske
raziskave

Pravila izvajanja promocije (EU pravila o državni pomoči in Zakon o promociji)
Prispevek sektorja in države

Omejitve pri izvajanju promocije

Splošna
promocija

25% zbranega prispevka sektorja
+ prispevek države (ni omejen)

Ni dovoljeno navajanje porekla
(Slovenija, slovensko ipd.),
blagovnih znamk, podjetij.

Promocija sheme
kakovosti

75% zbranega prispevka sektorja
+ prispevek države (do največ
50% vseh sredstev za ta namen)

Poreklo se lahko navaja, vendar kot
sekundarno sporočilo.

Izvajanje promocijske kampanje
Kampanjo izvaja: izbrana komunikacijsko-oglaševalska agencija
(sektorja sodelujeta pri izboru in potrjevanju predloga kampanje)
Aktivnosti: oglaševanje/informiranje v klasičnih medijih (TV, radio,
tisk, splet in digitalni kanali, oglaševanje na prostem ipd.) in na
maloprodajnih mestih, razdeljevanje promocijskega materiala
potrošnikom, degustacije vzorcev proizvodov na mestih prodaje,
promocijski in izobraževalni dogodki.
Časovnica: prve promocijske aktivnosti jeseni 2016 do prve
polovice leta 2019
Meritve učinkovitosti in pogodbene kazni za nedoseganje ciljev
kampanje

Zadostna sredstva za promocijo (nujni mesečni prilivi/plačila
prispevkov)
Za začetek promocije proizvodov iz sheme „izbrana kakovost“
doseganje minimalnega praga označenosti proizvodov,
pridelanih in predelanih v Sloveniji: mleko: 9 % meso: 10 %

3. Vse o zbiranju
prispevka za
promocijo

Višina prispevka in obveznosti plačila
Višina prispevka

0,5 €/1.000 litrov kravjega mleka oz. 0,0005 €/liter
0,70 €/glavo govedi staro do enega leta
2,40 €/glavo govedi staro nad eno leto
0,003 €/glavo perutnine

Zavezanci
Nosilec KG (pridelovalec/rejec)
• prideluje kravje mleko, redi govedo in perutnino
• vpisan v RKG
• prodaja primarne kmetijske proizvode posredniku

(npr. zadruge) ali kupcu za predelavo

Obveznost
plačila

Plača polovico prispevka

Kupec (predelovalec)
• kupuje primarne kmetijske

proizvode, se ukvarja s predelavo
ali z zakolom
• registriran v Sloveniji

Plača polovico prispevka

Skupaj zbrani celotni prispevek

Obračun in
Nosilec nima obveznosti:
nakazilo
obračun in nakazilo zanj opravi kupec
celotnega
(zmanjšana kupnina, obračun prispevka na
prispevka
obračunskem listu)

Kupec obračuna nosilcu in
sebi ter nakaže celoten znesek

Višina prispevka in obveznosti plačila
Posebnost: nosilec kmetijskega gospodarstva s predelavo
(kmetija, registrirana za dopolnilno dejavnost predelave mleka in mesa)
predeluje lastne kmetijske
proizvode (vloga: pridelovalca in

odkupuje kmetijske proizvode
od druge kmetije (vloga:

kupca/predelovalca)

kupca/predelovalca)

Obveznost plačila Nosilec: plača celoten prispevek

Obračuna in
nakazilo
celotnega
prispevka

Nosilec obračuna in nakaže
celoten prispevek

Posebnost: storitveni zakol
Obračun in nakazilo prispevka za
nosilca opravi KLAVNICA.

Nosilec in druga kmetija: vsak
plača polovico prispevka

Nosilec obračuna polovico
prispevka sebi in drugo
polovico drugi kmetiji ter
celoten znesek prispevka
nakaže

Začetek plačevanja in izjeme
POMEMBNO - izjeme
Plačilo prispevka obvezno za vse zavezance, ne glede na to, ali vstopijo v
shemo »izbrana kakovost« ali ne. Prispevek se plačuje le za mleko in živali
(govedo, perutnina), ki se prodajo kupcu v Sloveniji.
Prispevka se ne plačuje:
za mleko in živali, ki se izvozijo kupcu v tujino;
za mleko, ki se uvozi v Slovenijo;
za živali, ki se uvozijo v Slovenijo in so bile od dneva vnosa v Slovenijo
rejene manj kot 90 dni pri govedu oziroma 15 dni pri perutnini.

POMEMBNO - začetek plačevanja prispevka
V letu 2016: od prvega dne naslednjega meseca, ko Evropska komisija Sloveniji
odobri državno pomoč za promocijo, in vse do 31. decembra 2018
Natančen datum oz. mesec začetka plačevanja prispevka: MKGP sporoči
preko medijev, spletnega mesta ministrstva in informacijskih točk po Sloveniji

Nakazilo prispevka na podračun
proračuna
Roki in podatki za plačilo prispevka?
Zavezanci morajo obračunati in nakazati prispevek za promocijo:
enkrat mesečno do 20. dne v mesecu za pretekli mesec ali
enkrat letno do 31. januarja za preteklo leto.
Nakazilo: preko elektronskega bančništva ali univerzalnega plačilnega naloga (UPN
obrazec)

Obrazec: Izjava o načinu
plačevanja prispevkov
Kupec navede, kako bo
obračunaval in plačeval prispevek
zase in za nosilce kmetijskih
gospodarstev (mesečno ali enkrat
letno obračunavanje);
Zavezujoča
Pošlje na MKGP: pred prvim
obračunom in nakazilom
prispevka

Obrazec: Zbirni obračun
Kupec pripravi mesečni ali letni
zbirni obračun prispevka (podatki o
kupcu, obdobje, količine odkupljenih
primarnih kmetij. proizvodov, skupni
znesek plačila)
Pošlje na MKGP: enkrat mesečno
ali enkrat letno

Nakazilo prispevka na podračun
proračuna
Obrazci v elektronski obliki: www.lokalna-kakovost.si
rubrika: „Za pridelovalce in predelovalce“
Izjavo in obračunske liste zavezanci posredujejo na naslov:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)
Služba za podporo živilsko-predelovalni industriji in promocijo kmetijskih in
živilskih proizvodov
Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Nakazilo prispevka na podračun
proračuna
Kam se nakaže prispevek za promocijo in
izpolnitev UPN obrazca?
Predel PLAČNIK
•

Vpiše se ime in naslov ter ostali podatki plačnika oziroma naziv zavezanca, zahtevani z UPN obrazcem

•

Koda namena: »TAXS – plačilo davkov«

•

Namen plačila: izberete enega izmed spodaj navedenih sektorjev, za katerega plačujete prispevek:
-

»MLEKO-PRISPEVEK ZA PROMOCIJO«

-

»GOVEJE MESO-PRISPEVEK ZA PROMOCIJO«

-

»PERUTNINSKO MESO-PRISPEVEK ZA PROMOCIJO«

Nakazilo prispevka na podračun
proračuna
Oblikovanje reference oz. sklica
Sektor

Model

Mleko
Goveje meso
Perutninsko meso

SI19

8-mestna
davčna
številka
zavezanca

5-mestna
številka
sektorja

XXXXXXXX

10006

XXXXXXXX

21008

XXXXXXXX

22004

4-mesta
številka
obdobja plačila

Mesečno: MMLL
Letno: LLLL

Primeri plačil prispevka za:
mleko za mesec julij 2016: SI19 XXXXXXXX-10006-0716
goveje meso za mesec januar 2017: SI19 XXXXXXXX-21008-0117
perutninsko meso za leto 2016: SI19 XXXXXXXX-22004-2016

Evidence o plačanem prispevku

Hranjenje podatkov o plačanih prispevkih: tri leta od plačila prispevka
Nosilec kmetijskega gospodarstva (predelovalec) plačilo prispevkov za
promocijo dokazuje z listinami, ki jih prejme od posrednikov (npr. zadrug) ali
kupcev (npr. mlekarna, druga kmetija s predelavo, klavnice).
Kupec (predelovalec) mora voditi evidenco o obračunanem in plačanem
prispevku:
• Količina in vrsta odkupljenih primarnih kmetijskih proizvodov
• Datum obračuna prispevka in poslanega zbirnega obračuna na MKGP;
• Datum nakazila oz. plačila prispevka;
• Znesek, ki je bil obračunan kot prispevek;
• Seznam plačil prispevka v preteklem mesecu/letu po zavezancih;
• Podatki o zavezancih: ime in priimek, naslov, firma, sedež, KMG-MID,

davčna številka.

Nadzor in kazni

Nadzor nad plačevanjem prispevka: kmetijska inšpekcija in ostale
inšpekcijske službe
V primeru nepravilnosti (nepopolne evidence, neplačilo prispevkov ipd.):
se kršiteljem naloži odpravo nepravilnosti
Če zavezanec kljub izdani odločbi ne izvrši svojih obveznosti glede
plačila prispevkov, to obveznost namesto njega opravi Finančna uprava
RS v izvršitvenem postopku
Globa za posamezen prekršek: od 500 € do 5.000 € za pravne osebe in
od 100 € do 300 € za odgovorne osebe

Primeri obračuna/nakazila v praksi mleko

Primeri obračuna/nakazila v praksi mleko

Primeri obračuna/nakazila v praksi mleko

Primeri obračuna/nakazila v praksi mleko

Primeri obračuna/nakazila v praksi –
meso

Primeri obračuna/nakazila v praksi –
meso

4. Nova nacionalna
shema „izbrana
kakovost“
• Shema IK
• Pravilo odprtosti sheme IK
• Komu je shema IK namenjena
• Kaj je specifikacija
• Uporaba zaščitnega znaka IK
• Postopek za vstop v IK
• Strošek certificiranja
• Certifikacijski organi

Shema „izbrana kakovost“
Proizvodi s posebnimi
lastnostmi
Kmetijski pridelek ali živilo
izbrane kakovosti je kmetijski
pridelek ali živilo s posebnimi
lastnostmi.

Posebne lastnosti temeljijo na:
- Merljivih
- Objektivnih oz.
- Drugih merilih

Namen je slovenske
proizvode označevati z
zaščitnim znakom
„izbrana kakovost –
Slovenija“

Postopek pridelave ali
predelave ali kakovost
osnovnih surovin

- Sestava,
- Okolju prijazna pridelava,
- Kakovost surovin,
- Dobrobit živali,
- Način krmljenja,
- Kratke prevozne poti,
- Hitra predelava surovin,…

Poreklo osnovne
surovine

Pridelava in
predelava
znotraj iste
države

Pridelava in
predelava v
različnih
državah

Pravilo odprtosti sheme IK
Shema je
zastavljena tako,
da je dostopna
vsem proizvajalcem

Pridelovalec oziroma predelovalec lahko
prostovoljno vstopa v shemo če
izpolnjujejo
pogoje
določene
v
specifikaciji za določen sektor.
Vstopa lahko:
- Individualno ali
- Kot član skupine proizvajalcev

Pridelava in predelava v
SLOVENIJI:
-

-

Pri mleku in mlečnih
proizvodih – prireja
mleka in predelava
mleka v RS
Pri mesu in mesnih
proizvodih – reja, zakol
in predelava v RS
Žival rejena vsaj
90 dni oz. 15 dni
pri piščancih in
60 dni pri
prašičih

Pridelava in
predelava
potekata v ISTI
DRŽAVI

Pridelano in
predelano v
SLOVENIJI

Pridelano in
predelano v
DRŽAVI X

Zaščitni znak
„izbrana
kakovost –
Slovenija“

Zaščitni znak
„izbrana
kakovost – z
navedbo države
X“

Pridelava in
predelava ne
potekata v isti
državi

Zaščitni znak
„izbrana
kakovost“

Komu je shema IK namenjena?
Sektor
mesa

Sektor žit

Sektor
mleka

Sektor
oljnic

Sektor
zelenjave

Sektor
sadja

Sektor
grozdja

Vsak sektor
pripravi svojo
specifikacijo

Specifikacija se
vloži na MKGP

Sektor
medu

Pregled
strokovne
komisije

MKGP potrdi in
objavi
specifikacijo na
spletni strani
MKGP

Potrjena SPECIFIKACIJA sektorja postane obvezujoča za proizvajalce, ki se
certificirajo

Kaj je specifikacija?
Potrjena SPECIFIKACIJA je uraden dokument, ki za posamezen sektor oz. živilo
določa:
-

Omogoča
vstop v
shemo IK

Postopek pridelave/predelave/kakovost kmetijskih in živilskih proizvodov ter
Poreklo osnovne surovine
ki jih morajo izpolnjevati VSI pridelovalci in predelovalci, ki želijo svoje proizvode certificirati in jih
označiti s pripadajočim zaščitnim znakom.

Potrjena
specifikacija je
objavljena na
spletni strani
MKGP

Pridelovalci in predelovalci si SAMI določijo
posebne lastnosti in zahteve glede porekla
(pravila, ki se jih morajo sami držati)

Reprezentativna skupina določenega sektorja
mora zagotoviti širši konsenz med pridelovalci in
predelovalci

POMEMBNA je aktivna udeležba

Uporaba zaščitnega znaka IK
Uporaba zaščitnega znaka je OBVEZNA pri vseh
proizvodih, ki:
-

imajo CERTIFIKAT in
se TRŽIJO kot proizvodi iz sheme IK in

POMANJŠAVA

UPORABA

Najmanjša pomanjšava je
10 mm

Zaščitni znak MORA biti
na OSREDNJEM VIDNEM
polju embalaže oz. etikete

V primeru majhnih embalaž
se lahko zmanjša na 8 mm

Potrošnik v času nakupa VIDI
zaščitni znak na prvi pogled

PRIDOBITEV
ZAŠČITNEGA
ZNAKA
v različnih grafičnih
oblikah bodo dostopni
na spletnih straneh
MKGP

Postopek za vstop v IK
Proizvajalec oceni
prednosti in obveznosti
vstopa v shemo za svojo
proizvodnjo

• Prednosti – proizvod z dodano vrednostjo s poreklom – proizvod bo ponujal zagotovilo porekla – večala se bo
prepoznavnost proizvodov v IK – večanje povpraševanja bo vplivalo na večjo prodajo - proizvod z višjo ceno –
krepitev agroživilske verige
• Obveznosti – razumevanje vseh zahtev iz specifikacije – osnovna surovina pridelana in predelana v Sloveniji –
vodenje evidenc – izvajanje notranje kontrole – certificiranje – dodatni strošek

Vstopa se za tiste
proizvode, ki imajo
potrjeno specifikacijo

• Proizvajalec lahko vstopa v shemo IK za vse tiste proizvode za katere so potrjene
specifikacije

Odločitev glede načina
certificiranja – skupinsko
ali individualno

• Individualno c. – posamezno cert. - postopek notranje kontrole in
certificiranja se izpelje pri proizvajalcu za katerega je odgovoren sam
• Skupinsko certificiranje - proizvajalci se združijo v skupino
proizvajalcev – te začnejo postopek prijave pri cert. organu – cert. organ
preveri določen delež vseh članov skupine

Vključitev v postopek
certificiranja

• Certifikacijski organ preverja zahteve iz
specifikacije in izvedbo notranje kontrole

Izdaja certifikata

Trženje proizvodov s
pripadajočim zaščitnim
znakom IK

Certifikacijski organi
Skupina proizvajalcev oziroma posamezen proizvajalec se s
certifikacijskim organom individualno dogovori glede
postopka certificiranja

Za sheme kakovosti so imenovani trije certifikacijski
organi.
Za shemo IK so v postopku imenovanja trije
certifikacijski organi:

- Bureau Veritas
- Inštitut KON_CERT
- IKC UM

Strošek certificiranja
Stroški so odvisni od:
-

Načina pristopa k certificiranju (individualno ali skupinsko)
Od zahtev in parametrov v specifikaciji in
Od načina izvedbe zunanje kontrole certifikacijskih organov

PRP 2014 – 2016

Certifikat
=
dodaten letni strošek
Strošek se lahko zmanjša z
vključitvijo v skupinsko certificiranje

Ukrep M03 PRP – Sheme kakovosti za kmetijske
proizvode in živila
Podukrep M03.1 – podpora za novo sodelovanje v shemah
kakovosti

5. Ukrep M03 iz
Programa razvoja
podeželja
(povračilo stroškov)

PODUKREP M03.1
Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

Namen podukrepa: spodbujati NOVO sodelovanje kmetijskih gospodarstev v shemah
kakovosti.

Sheme, ki so upravičene do podpore:
Evropske sheme kakovosti:

Podpora se dodeli v obliki letnega

ZGO, ZOP, ZTP, ekološka pridelava in predelava,
registrirane sheme kakovosti EU za vino

spodbujevalnega plačila za obdobje
največ 5 let od NOVEGA vstopa v

shemo kakovosti.
Nacionalne sheme kakovosti:
Izbrana kakovost, Višja kakovost, integrirana
pridelava, Dobrote z naših kmetij

PODUKREP M03.1
Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

Upravičenci:
• Kmetijska gospodarstva, ki
so na NOVO vključena v eno
od shem kakovosti

• Skupina
kmetijskih
gospodarstev, ki so pravna
osebo in so predmet skupne
kontrole - posamezni člani
skupine so na novo vključeni
v eno do shem kakovosti.

Pogoji za upravičenost do podpore:
• Kmetijsko gospodarstvo izpolnjuje pogoj
aktivnega kmeta
• Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v
RKG
• Kmetijsko gospodarstvo mora predložiti
dokazilo, da je vključen v kontrolo
izpolnjevanja pogojev iz shem kakovosti
(potrdilo, certifikat oziroma drugo dokazilo)

PODUKREP M03.1
Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

Upravičeni stroški
sodelovanja
prispevki:

v

shemi

so stalni stroški
kakovosti in letni

Stopnja podpore:
•

Podpora se dodeli v obliki LETNEGA
spodbujevalnega plačila za obdobje NAJVEČ
prvih PETIH zaporednih let od vstopa v shemo
kakovosti.

•

Stopnja podpore je 100% upravičenih stroškov

•

Najvišji znesek podpore je 3000 EUR na leto za
posamezno kmetijsko gospodarstvo. Če ima
kmetijsko gospodarstvo letno 400 EUR stroškov
zaradi sheme kakovosti bo lahko prejel samo 400
EUR povračila stroškov.

•

Po petletnem obdobju se pomoč ukinja.

• vključitev v shemo kakovosti
• letni prispevek za sodelovanje v shemi
• strošek notranje in zunanje kontrole
• strošek analiz
• Administrativni stroški.

6. Predlog
specifikacije
„izbrana kakovost“
za sektor mleka

Predlog specifikacije
za sektor mleka
• Vlagatelji specifikacije

GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih
podjetij
Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije
Zadružna zveza Slovenije
Združenje kmečkih sirarjev Slovenije
• Vključeni proizvodi
Mleko in mlečni izdelki iz kravjega,
ovčjega in kozjega mleka

Mleko in mlečni izdelki –
posebne lastnosti
Pridelava mleka in proizvodnja izdelka v celoti
potekata v isti državi
100 % poreklo osnovne surovine in celotna proizvodnja
izdelka v isti državi omogočata maksimalno sledljivost in
skrajševanje transportne poti osnovne surovine, kar vpliva
tudi na svežino mleka, ki je eden izmed osnovnih kriterijev
te specifikacije.
Kontrolira se pri predelovalcu: evidenca izvora osnovne
surovine in naslova obrata vseh postopkov predelave.
V primeru uvoza surovega mleka je potrebno zagotoviti
ločen sprejem in predelavo slovenskega mleka.

Mleko in mlečni izdelki –
posebne lastnosti
Odlična mikrobiološka kakovost mleka
Surovo mleko, kontrolirano pri pridelovalcu mleka, vsebuje
največ 80.000 SŠMO/ml. Pri tem se upošteva geometrijsko
povprečje vseh analiz vzorcev pri pridelovalcu v zadnjih
dvanajstih mesecih.
Nizko SŠMO v surovem mleku je znak dobre proizvodne
prakse in vpliva na njegovo tehnološko vrednost.
Kontrolira se pri odkupovalcu: evidenca analiz vseh
pridelovalcev, ki odkupovalcu oddajajo mleko.
Evidence se lahko posredujejo po e-pošti.

Mleko in mlečni izdelki –
posebne lastnosti
Osnovna surovina za mlečne izdelke je sveže mleko
Od prevzema iz zbiralnice do sprejema mleka v predelovalni
obrat mine največ15 ur.
Skupno število mikroorganizmov v surovem mleku se s
časom zvišuje. Svežina mleka pozitivno vpliva na
tehnološko vrednost mleka ter varnost, kakovost in rok
trajanja mlečnih izdelkov.
Kontrolira se pri predelovalcu: evidenca časa prevzema
mleka iz zbiralnice in časa sprejema mleka v predelovalni
obrat.

Mleko in mlečni izdelki –
posebne lastnosti
Dodatni kriteriji - predelano na kmetiji in
tradicionalna predelava
Mleko za predelavo je iz lastne kmetije ali dokupljeno od
največ 15 -ih kmetij z območja v radiusu do 25 km.
Kontrolira se na kmetiji: evidenca izvora osnovne surovine
in naslova kmetije, kjer potekajo postopki predelave.
Zorjeni siri so proizvedeni iz surovega mleka. Fermentirani
izdelki so proizvedeni iz nehomogeniziranega mleka.
Kontrolira se na kmetiji: tehnološki list ali specifikacija
izdelkov, dnevnik dela, popis osnovnih sredstev, pregled
proizvodnega postopka.

Mleko in mlečni izdelki –
certificiranje in kontrola
Certificiranje
Predvideno je posamično (kmet ali mlekarna) ali skupinsko
certificiranje. V primeru skupinskega certificiranja je nosilec
certifikata skupina proizvajalcev, certifikatu pa je priložen
seznam članov skupine proizvajalcev.
Skupina proizvajalcev je lahko zadruga, skupina kmetov,
zadrug in mlekarne, skupina kmečkih sirarjev ipd.
Kontrola
Pri notranji kontroli je predvidena letna kontrola posebnih
lastnosti za vse pridelovalce/predelovalce. Smernice za
ugotavljanje skladnosti s specifikacijo so v pripravi.

7. Predlog
specifikacije
„izbrana kakovost“
za sektor mesa
(goveje in
perutninsko)

VSEBINA

Namen promocije kmetijskih in živilskih proizvodov
Vstop govejega in perutninskega sektorja v shemo Izbrana kakovost
Zagotavljanje porekla surovine
Certificiranje pridelovalcev in predelovalcev
Višina prispevka za zavezance iz govejega in perutninskega sektorja
Zavezanci za plačevanje prispevka
Informiranje zavezancev

Promocija mesa
Izbrana kakovost
Informiranje potrošnikov o
prednostih domačega mesa
Krepiti zavedanje potrošnikov
o pomenu in učinkih nakupnih
navad
Pospeševanje prodaje doma
pridelanega in predelanega
mesa
Razvoj slovenske živinoreje
Krepitev položaja slovenske
mesno predelovalne industrije

Vključevanje v shemo IK –
goveje meso

Sveže, ohlajeno in zmrznjeno goveje meso, pridobljeno
od živali, ki so bile v Sloveniji:
o rojene, rejene, zaklane in razsekane
o rejene, zaklane in razsekane (z upoštevanjem

minimalnega časa reje v Sloveniji 90 dni)

Mesni izdelki iz govejega mesa, če je osnovna surovina v
izdelku izključno meso, ki ustreza kriterijem za izbrano
kakovost

Vstopni kriteriji - GOVEJE MESO

Krmni obrok mora vsebovati več kot 50 % voluminozne krme
(upoštevanje negativne liste krmil in listo voluminozne krme)
Pri individualnem zdravljenju živali z AB se predpisana
karenčna doba podaljša za 5 dni
Transport živih živali do klavnice dovoljen v radiju do največ
200 km
Čas transporta ne sme biti daljši od 8 ur

Zagotavljanje porekla surovine

Živali rojene na KMG morajo biti za IK celotni čas vzreje
rejene pod pogoji za IK
Dokupljene živali iz certificirane in necertificirane reje
morajo biti ustrezno označene (žival je rejena za IK/žival ni
rejena za IK)
Živali iz necertificirane reje ali uvoza so lahko vključene v IK,
če so bile po prihodu na MKGP najmanj 90 dni rejene pod
pogoji za IK (obvezen arhiv na sedežu rejca)

Vključevanje v shemo IK
PERUTNINSKO MESO

Sveže, ohlajeno in zmrznjeno perutninsko meso, pridobljeno od
o piščancev, ki so bili v Sloveniji izvaljeni, rejeni, zaklani in razkosani
o puranov, ki so bili v Sloveniji rejeni, zaklani in razkosani - z

upoštevanjem minimalnega časa reje v Sloveniji najmanj 1 mesec
oz. celotno obdobje, v primeru zakola živali mlajše od 1. meseca
Mesni izdelki iz perutninskega mesa, če je osnovna surovina v
izdelku meso, ki ustreza kriterijem Izbrani kakovosti

Vstopni kriteriji
PERUTNINSKO MESO

Krma brez živalskih proteinov
Krma ne sme vsebovati krmil z negativne liste
Transport živih živali je dovoljen v radiju do največ 200 km
Navajanje imen rejcev na maloprodajnih etiketah (do
posameznih kosov predpakiranega mesa)

Zagotavljanje porekla surovine (1)

Vzreja piščancev mora od rojstva do zakola potekati pod pogoji za
IK
Dokupljeni piščanci iz certificirane reje morajo biti ustrezno
označeni (jata JE rejena pod pogoji za IK)
Dokupljeni piščanci iz necertificirane reje ali uvoza ne morejo biti
vključeni v IK
Vzreja puranov za IK mora najmanj 1 mesec potekati pod pogoji za
IK, oziroma celotno obdobje pitanja, če je žival mlajša od 1-ega
meseca

Zagotavljanje porekla surovine (2)

Dokupljeni purani iz certificirane reje, morajo biti ustrezno
označeni (jata je rejena pod pogoji za IK)
Dokupljeni purani iz necertificirane reje morajo biti ustrezno
označeni (jata ni rejena pod pogoji za IK)
Obvezen arhiv dobavnic o nakupu dan starih piščancev
(sledljivost do matične jate, valilnice, rejca)

Certificiranje (1)

Pravica do označevanja Izbrana kakovost – Slovenija
Izhaja iz pridobljenega certifikata za pridelavo/predelavo mesa za
Izbrano kakovost
Zagotavljanje pridelave/predelave v skladu s kriteriji iz potrjene
Specifikacije
Potrjena skladnost s Specifikacijo v postopku notranje kontrole
Potrjena skladnost s Specifikacijo v postopku neodvisne kontrole

Certificiranje (2)

Način certificiranja
Individualno
Skupinsko:
•

organizacija pridelovalcev/predelovalcev = nosilec certifikata

•

seznam certificiranih proizvajalcev = priloga certifikatu

•

odgovornost za notranjo presojo nosi OP/P

Certificiranje (3)

Stroški certificiranja rejcev/ponudbe certifikacijskih organov
na primeru 5000 vključenih rejcev:
Individualno certificiranje rejcev: 35,00 – 80,00 €/leto
Skupinsko certificiranje rejcev: 0,87 – 2,42 €/leto
in stroški notranje kontrole

Certificiranje (4)

Stroški certificiranja proizvajalcev/ponudbe certifikacijskih
organov:
Individualno certificiranje – goveji sektor: 285,00 – 714,00
€/leto
Individualno certificiranje – perutninski sektor: 350,00 € 1.644,00 €

Certificiranje (5)

Klavnice in razsekovalnice – individualno certificiranje
Rejci - skupinsko certificiranje (?)
Odgovornost pridelovalcev in predelovalcev – v skladu z
načrtom notranje kontrole
Vzpostavitev in vodenje registra certificiranih pridelovalcev in
predelovalcev

Višina
prispevka za
promocijo
0,70 €/glavo goveda starega do 1ega leta
2,40 €/glavo govedi starega nad
1-im letom
0,003 €/glavo perutnine

Zavezanci za plačevanje prispevka

Zavezanci za plačevanje prispevka so pridelovalci in predelovalci
govejega in perutninskega mesa – ne glede na vstop v shemo IK
½ prispevka plača pridelovalec/rejec, ½ prispevka plača predelovalec
V primeru služnostnega zakola celotni prispevek plača lastnik živali
(odvede ga klavnica, ki je opravila uslugo klanja)
V primeru, ko je pridelovalec/rejec tudi predelovalec (perutninskega
mesa na kmetiji), plača celotni prispevek rejec
Odgovornost za obračunavanja in nakazovanja prispevka na podračun
proračunske postavke v vseh primerih zavezuje klavnico

Informiranje
zavezancev
informiranost zavezancev –
ključnega pomena
rejci – krmljenje živali po
Specifikaciji in vodenje
evidenc skladno z NK– zdaj!
3-mesečno prehodno
obdobje - govedorejci (!)
1-mesečno prehodno
obdobje – rejci perutnine
začetek promocije jesen 2016
Poiščite informacije – info točke!

DODATNE
INFORMACIJE

Dodatne informacije

Spletna stran: www.lokalna-kakovost.si
predelovalce«

»Za pridelovalce in

• Interaktivno on-line izobraževanje za zavezance o zbiranju

prispevka in shemi Izbrana kakovost
• Pravni akti: zakon, odredbe in uredbe za vsak sektor,

Navodila za zbiranje prispevka za oba sektorja, Pravilnik o
shemi Izbrana kakovost ter CGP o uporabi označbe
»izbrana kakovost«
• Drugi dokumenti: brošura, obrazci, označbe v različnih

oblikah za uporabo
Brošura (v tiskani in on-line PDF obliki)
Informacijske točke po Sloveniji

