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Ta brošura je informativne narave, saj le povzema ključne poudarke pravnih podlag
za izvajanje promocije, ki izhajajo iz Zakona o promociji kmetijskih in živilskih
proizvodov (Uradni list RS, 26/11 in 57/12). Informacije, zbrane v tej brošuri,
ne nadomeščajo obveznosti in odgovornosti določenih s pravnimi akti.
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HITRIHPET

1.
MERLJIVIUSPEHIPROMOCIJE
VPRETEKLOSTI
Lokalno
pridelana hrana
je bolj sveža,
polnejšega
okusa in
hranljivejša.

Promocijske
aktivnosti so
obrodile sadove.

S takšnimi promocijsko-informativnimi vsebinami
je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(v nadaljevanju MKGP) v zadnjih letih prek medijev in
različnih dogodkov obveščalo potrošnike, da je lokalno
Verjetno se še spomnite besedila TV oglasa: „Izberite
pridelana hrana bolj sveža, polnejšega okusa in hranljivejša.
mleko, ki ni prepotovalo na stotine kilometrov. Izberite
hrano iz vaše bližine.” Podobno vsebino je imel tudi radijski Potrošnike je ozaveščalo, da z nakupom v Sloveniji
pridelane hrane skrajšamo čas transporta in varujemo
oglas: „V Sloveniji pojemo 35 odstotkov manj sadja in
zelenjave, kot priporoča Svetovna zdravstvena organizacija. okolje. Opozarjalo je, da imamo v naši državi enega od
treh najboljših sistemov kontrole varnosti hrane v Evropi
Pojejmo jabolko več. Uživajmo lokalno kakovost. Bodimo
in da je kmetovanje v Sloveniji zaradi posebnosti
pozorni na lokalno poreklo.”
tukajšnjega ekosistema bolj trajnostno.

Na podlagi javnomnenjskih raziskav ugotavljamo, da:
• potrošniki danes skrbneje preverjajo poreklo živil;
več kot polovica vprašanih preveri tudi sestavo
predelanih živil,
• utrjuje se prepričanje, da so slovenski kmetijski
proizvodi in živila kakovostni in okusni, kar 69
odstotkov vprašanih zatrjuje, da vedno pogosteje
kupujejo proizvode slovenskega porekla,
• vse manj potrošnikov meni, da so domači proizvodi
dragi, povečala se je pripravljenost potrošnikov
plačati več za slovensko živilo,
• potrošnikom je pomembno, da lahko zaupajo
domačim proizvodom zaradi učinkovitega sistema
nadzora hrane v Sloveniji.

Povečanemu povpraševanju potrošnikov po lokalni oz.
v Sloveniji pridelani hrani sledijo tudi drugi. Trgovine na
svojih policah in v promocijskih materialih izpostavljajo
slovenske, lokalno pridelane in predelane proizvode.
Tudi mediji tej tematiki posvečajo več prostora in časa.
Gostinci na svoje jedilnike vse bolj vključujejo lokalne
kmetijske proizvode in živila.
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2.
ZAČETKINAČRTOVANJA
SKUPNEPROMOCIJE
Prizadevanja države in njen finančni vložek več ne
zadostujejo. V skladu s pravili EU mora za promocijo
proizvodov iz shem kakovosti prispevati tudi kmetijski
in živilski sektor vsake države članice. Zato smo v
Sloveniji na pobudo kmetijskega in živilskega sektorja
leta 2011 sprejeli Zakon o promociji kmetijskih in
živilskih proizvodov (v nadaljevanju Zakon o promociji).
Ta omogoča, da lahko posamezni kmetijski sektorji
(mleko, meso, vrtnine, sadje, žita, oljčno olje, grozdje
za vino in med) sodelujejo z državo v skupni promociji
svojih proizvodov in zanjo tudi finančno prispevajo.

3.
SKUPAJZAUČINKOVITEJŠO
PROMOCIJO
V zaostrenih gospodarskih razmerah v zadnjih letih
se pomena promocije vse bolj zavedata tudi kmetijski
in živilski sektor, ki sta prepoznala pozitivne učinke
dosedanje promocije s strani države.
Zato sta se sektorja mleka in mesa (govejega in
perutninskega) jeseni 2015 samostojno odločila,
da z letom 2016 začneta aktivno triletno promocijo
kmetijskih in živilskih proizvodov. To pomeni, da sta
prevzela obveznost zbiranja prispevka za promocijo,
h kateremu bo sicer svoj delež prispevala tudi država.
Z obveznim prispevkom sektorja bo za promocijo
namenjenih bistveno več finančnih sredstev, kar bo
omogočilo intenzivnejše in učinkovitejše oglaševanje
ter pozitivne učinke na nakupne navade potrošnikov.
Gre za pomemben korak v smeri izvajanja sistematične
večletne skupne promocije v skladu z Zakonom
o promociji.

Sektorja mleka in
mesa (govejega in
perutninskega) sta se
jeseni 2015 odločila,
da bosta z letom
2016 začela intenzivno
triletno promocijo
kmetijskih in živilskih
proizvodov.

Sektorji
vokviru
kmetijstva

4.
KAJJEOBVEZNIPRISPEVEKZA
PROMOCIJOINKDOSOZAVEZANCI?
Obvezni prispevek je namenjen pospeševanju porabe
kmetijskih in živilskih proizvodov iz sektorja, ki se odloči
izvajati promocijo po Zakonu o promociji.
Prispevek morajo plačati pridelovalci oz. nosilci kmetijskih
gospodarstev (v nadaljevanju nosilci), ki pridelujejo
mleko ali redijo govedo ali perutnino za meso (so v vlogi
pridelovalcev), ter kupci, ki te primarne kmetijske proizvode
kupujejo in predelujejo (so v vlogi predelovalcev). Plačilo
prispevka je obvezno za vse nosilce in kupce v sektorjih
mleka in mesa (govejega in perutninskega) ne glede na to,
ali so vstopili v shemo »izbrana kakovost« ali ne.

Več informacij
za sektor mleka,
str. 12.

Več informacij
za sektor mesa,
str. 18.

Prispevek se zbira na posebnem podračunu državnega
proračuna in je v celoti namenjen za promocijo prehranskih
proizvodov iz sektorjev mleka in govejega ter perutninskega
mesa. Poraba sredstev za promocijo je transparentna in jo
nadzorujejo predstavniki pridelovalcev in predelovalcev
posameznega sektorja.

5.
NOVOST:ZAŠČITNIZNAK
»IZBRANAKAKOVOST–SLOVENIJA«
V Sloveniji je na voljo nova nacionalna shema kakovosti
- »izbrana kakovost«. Pridelovalci in predelovalci lahko
svoje prehranske proizvode certificirajo in označijo z
zaščitnim znakom »izbrana kakovost - Slovenija« in jih
tako ponudijo potrošnikom.
Znak »izbrana kakovost – Slovenija« potrošniku
zagotavlja, da gre za proizvode s posebnimi lastnostmi,
redno kontrolo, slovensko surovino, ter jamči, da so
pridelani in predelani v Sloveniji. V okviru skupne
promocije bomo zaščitni znak še posebej intenzivno
promovirali in si prizadevali, da bodo potrošniki
informirani o prednostih označenih proizvodov. Proizvodi,
označeni z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«,
bodo tako na policah trgovin bolj prepoznavni.

Več informacij
o shemi »izbrana
kakovost«,
str. 28.

KRATKO IN JEDRNATO O PROMOCIJI
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KRATKOINJEDRNATOOPROMOCIJI

Ciljitriletnepromocije
vsektorjihmlekainmesa
V sodelovanju s sektorjema mleka in mesa
je MKGP pripravilo triletni program promocije,
ki ga bo izvajala oglaševalsko-komunikacijska
agencija, izbrana na javnem razpisu.

Cilj promocije je izboljšati informiranost
in ozaveščenost slovenskih potrošnikov, da
bodo pri nakupu mlečnih in mesnih proizvodov
bolj pozorni na njihovo kakovost in poreklo
ter bodo pogosteje izbrali proizvode,
ki prihajajo iz lokalnega okolja.

izboljšali poznavanje
pomena označb in
deklaracij na mleku
in mesu
dvigovali ozaveščenost
o koristnosti mleka in mesa
v okviru zdrave in uravnotežene
prehrane odraslih in otrok

krepili zavedanje, da z nakupom
lokalnih, domačih proizvodov
pripomorejo tudi k širšim
družbenim in okoljskim koristim
v svojem lokalnem okolju

povečevali informiranost
o značilnostih in prednostih
lokalno pridelane in
predelane hrane

Spromocijobomo
pripotrošnikih:
zviševali raven
informiranosti
o pomenu nove sheme
»izbrana kakovost«
in promovirali mlečne
in mesne proizvode
označene z zaščitnim znakom
»izbrana kakovost – Slovenija«

povečevali zaupanje v slovenski
sistem sledljivosti in zagotavljanja
varnosti ter kakovosti mleka
in mesa

Promocijske aktivnosti se bodo izvajale predvidoma
od jeseni 2016 do poletja 2019. Zajemale bodo
oglaševanje in informiranje v klasičnih medijih
(televizija, radio, tisk, splet in digitalni kanali,
oglaševanje na prostem, ipd.) in na maloprodajnih
mestih, neposredno razdeljevanje promocijskega
materiala potrošnikom, degustacije vzorcev kmetijskih
in živilskih proizvodov ter različne promocijske,
izobraževalne in informativne dogodke.
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Kakšnekoristiodtriletnepromocijelahko
pričakujejopridelovalciinpredelovalci?

OZAVEŠČENOST
POTROŠNIKA
Ozaveščen potrošnik se bolj zaveda
prednosti lokalno pridelanih in predelanih
proizvodov, tako z vidika kakovosti
hrane kot tudi vpliva na lokalno okolje.
Informiran potrošnik, ki razume označbe
in deklaracije, lažje prepozna poreklo,
izvor in sestavo surovin ter kakovost
proizvodov. Informiranje o sistemu
sledljivosti in zagotavljanja varnosti živil
povečuje zaupanje potrošnikov v slovenski
sistem nadzora hrane, s tem pa tudi v
kakovost lokalno pridelanih in predelanih
proizvodov. To je še posebej pomembno
v času prehranskih afer, ki lahko hitro
omajejo zaupanje javnosti.
Samo ozaveščen in informiran potrošnik
se lahko pri nakupu bolj odgovorno
odloča med različnimi proizvodi. S tem
pa se povečuje možnost, da pogosteje
posega po lokalnih, slovenskih,
domačih proizvodih.

VEČJAPREPOZNAVNOST
ŽIVILSKIHPROIZVODOV
Zaščitni znak »izbrana kakovost – Slovenija«
potrošniku zagotavlja, da gre za proizvod s
posebnimi lastnostmi in mu jasno sporoča,
da je proizvod redno kontroliran ter v celoti
pridelan in predelan v Sloveniji. Slovenskim
potrošnikom je pomembno, da tudi surovina
prihaja iz Slovenije.
V skupni promociji bomo zaščitni znak še
posebej promovirali in poskušali potrošnike
prepričati o prednostih označenih
proizvodov. Zaradi enotnega zaščitnega
znaka »izbrana kakovost – Slovenija«
bodo proizvodi na policah trgovin bolj
vidni. Potrošnik jih bo lažje prepoznal,
kar povečjuje možnost njihovega nakupa.

POVEČANO
POVPRAŠEVANJE
Povečano povpraševanje po lokalnih
proizvodih in v Sloveniji pridelani osnovni
surovini v predelanih živilih zagotavlja
pridelovalcem bolj predvidljiv odkup,
stabilnejšo ceno in dolgoročnejše
sodelovanje s predelovalci, kar posledično
omogoča stabilnejše poslovanje. Hkrati
pa spodbuja večjo samooskrbo in krepi
slovensko agroživilsko verigo.

Proizvodi z dodano vrednostjo lahko, ob
povečanem povpraševanju, na dolgi rok
spodbudijo rast prihodkov od prodaje
ter povečanje proizvodnje.

Promocija mleka in mesa, označenega z zaščitnim znakom
v okviru sheme »izbrana kakovost«, se lahko začne šele
po tem, ko je z znakom »izbrana kakovost« označeno
vsaj devet odstotkov v Sloveniji pridelanih in predelanih

mlečnih in deset odstotkov mesnih proizvodov,
ki so na trgu. Zato je izjemno pomembno, da se čim
več pridelovalcev in predelovalcev čim prej certificira
in pridobi zaščitni znak za izbrano kakovost.

POMEMBNO:
minimalni prag
za začetek
promocije
proizvodov
iz sheme
»izbrana
kakovost«

KRATKO IN JEDRNATO O PROMOCIJI
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Alipripromocijiobstajajo
kakršnekoliomejitve?
Zaradi pravil prostega pretoka blaga in storitev je v
pravnem redu EU in tudi v Zakonu o promociji določeno,
na kakšen način se lahko izvaja promocija ter koliko

Promocija
lokalno
pridelanih
jabolk
v enem od
trgovskih
centrov

sredstev zanjo prispeva sektor in koliko država.
Promocijske kampanje lahko vsebujejo dve vrsti
promocije:

Vsebina
promocije

Prispevek sektorja
in države

Omejitve pri
izvajanju promocije

Splošna
promocija
kmetijskih
inživilskih
proizvodov

Obveščanje potrošnikov o
značilnostih pridelave in predelave
kmetijskih in živilskih proizvodov,
o sistemih zagotavljanja kakovosti,
varnosti in sledljivosti, o posebnih
lastnostih in prehranjevalnih koristih
ter priporočenem dnevnem vnosu

25 odstotkov
zbranega
prispevka sektorja
+

Ni dovoljeno
navajanje porekla

Promocija
sheme»izbrana
kakovost«

Informiranje potrošnikov o pomenu
in značilnostih nove nacionalne
sheme kakovosti »izbrana kakovost«
ter promoviranje kmetijskih in
živilskih proizvodov s to označbo

75 odstotkov
zbranega
prispevka sektorja
+

prispevek države
(ni omejen)

prispevek države
(največ 50 odstotkov
vseh sredstev za
promocijo sheme)

(Slovenija, slovensko
ipd.), blagovnih
znamk, podjetij.

Poreklo se
lahko navaja,
vendar le kot
sekundarno
sporočilo.
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Skupajsmoučinkovitejši
Z denarjem, ki ga pridelovalec in predelovalec plačata za
skupno promocijo (npr. 0,25 evra za 1000 litrov mleka),
posameznik ne bi mogel izpeljati učinkovite oglaševalske
akcije. Z minimalnim prispevkom zavezancev je mogoče
zbrati upoštevanja vredno vsoto za posamezni sektor.
Najmanj 40 odstotkov vrednosti zbranega prispevka
doda še država.

Majhen
individualni
prispevek,
velik skupni
učinek

Skupna sredstva za
promocijo v sektorju

Prispevek
države

Prispevek
sektorja

Skupni znesek sredstev obeh sektorjev in države,
namenjen izvajanju promocije, predstavlja nekajkrat
več sredstev, kot jih je država v zadnjih štirih letih lahko
namenila promociji celotnega kmetijskega sektorja.
V promocijske aktivnosti bo vloženo več denarja,
kar bo povečalo njihov učinek.

=

+

1
Izračun je izdelan
na podlagi obsega
proizvodnje v letu 2015
in predvidenega termina
plačevanja prispevkov;
od julija 2016 do decembra
2018.

Glede na obseg proizvodnje mleka in mesa
v preteklih letih predvidevamo, da bo
v obdobju od 2016 do 2018 za promocijo
namenjenih:1

prispevek sektorja mleka
prispevek države
SKUPAJ za triletno
promocijo sektorja mleka

380.000 €
+ 648.000 €
1,028 milijona €

prispevek sektorja mesa
prispevek države
SKUPAJ za triletno promocijo
sektorja mesa (govejega in
perutninskega)

882.000 €
+ 751.000 €
1,633 milijona €

Kakobodoporabljena
zbranasredstva?
Vsa sredstva, ki jih bodo zbrali zavezanci v sektorjih
mleka in mesa, bodo porabljena izključno za promocijo
in informiranje o posameznem sektorju.

Poraba sredstev bo transparentna, spremljal pa jo bo
Svet za promocijo (glej str. 10). Poleg tega bo MKGP
redno merilo učinkovitost izvajanja promocije glede
na zastavljene cilje.

Zbrana sredstva
bodo porabljena
izključno
za promocijo
vsakega
posameznega
sektorja.

KRATKO IN JEDRNATO O PROMOCIJI
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Kateriorganidoločajoinnadzorujejo
izvajanjepromocijeinkakodelujejo?
SEKTORSKI
ODBORI
sporočajo svoje
odločitve Svetu
za promocijo

Vsak sektor kmetijstva, opredeljen z Zakonom o promociji
(mleko, meso, vrtnine, sadje, žita, oljčno olje, grozdje
za vino in med), ima poseben organ, t.i. Sektorski odbor,
ki sprejema odločitve sektorja in jih sporoča Svetu za
promocijo.
SESTAVA:
• predstavniki nosilcev kmetijskih gospodarstev
oz. pridelovalcev,
• predstavniki živilsko-predelovalne industrije,
• drugi strokovnjaki in predstavniki združenj, ki
so vključena v proizvodnjo določenega sektorja.

SVETZA
PROMOCIJO
je najvišji organ
na področju
izvajanja promocije

MKGP
INVLADA

OGLAŠEVALSKOKOMUNIKACIJSKA
AGENCIJA

SEKTORSKI ODBOR odloča:
• ali želi oz. kdaj želi sektor vstopiti v promocijo
sektorja (sektorska promocija),
• kakšna bo višina prispevka, namenjenega promociji
svojih proizvodov (višina prispevka ne sme preseči
zneska, določenega v zakonu),
• kakšni so cilji in vsebina promocije; usmerja
in spremlja izvajanje sektorske promocije.

SESTAVA:
2 predstavnika kmetijskih gospodarstev, ki ju
predlaga Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
1 predstavnik zadrug po predlogu Zadružne
zveze Slovenije,
3 predstavniki živilskopredelovalne industrije,
ki jih predlaga Gospodarska zbornica Slovenije
(Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij),
2predstavnika MKGP.

SVET ZA PROMOCIJO :
• odloča o usmeritvah in izvajanju promocije,
• nadzoruje učinkovitost porabe sredstev, namenjenih
za promocijo.

NA PREDLOG SVETA ZA PROMOCIJO:
• sprejmeta šestletni strateški načrt promocije,
v katerem se določi dolgoročne smernice,
• sprejmeta pravne podlage, ki omogočajo vstop sektorja
v promocijo ter določajo višino in začetek obveznega
zbiranja prispevka v posameznem sektorju;

• MKGP pripravi Program promocije ter pri Evropski
komisiji priglasi predlog promocije kot državno pomoč,
• država k zbranemu prispevku sektorja prispeva vsaj 40
odstotkov predvidenega zneska za promocijo sektorja.

IZBRANA NA JAVNEM RAZPISU,
pripravi predlog in v praksi izvede
aktivnosti oglaševanja ter informiranja.
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Kajoprvihkorakihskupne
promocijemenijo…
Cvetko Zupančič
predsednik Kmetijsko
gozdarske zbornice
Slovenije od 2012 do
2016

„Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije se že dolgo
zavedamo, da ni dovolj le pridelati varne in kakovostne
pridelke, temveč da jih je treba znati tudi prodati. Zato
KGZS spodbuja in podpira prizadevanja za povečanje
prepoznavnosti in količine lokalno pridelane hrane.
Ena temeljnih nalog zbornice je namreč prav promocija
kmetijstva, saj se s tem posredno ohranja in spodbuja
razvoj slovenskega podeželja.”

Peter Vrisk
predsednik Zadružne
zveze Slovenije

„Posebej pomembno je zagotoviti samooskrbo s hrano
in večjo zastopanost slovenskih živil na prodajnih
policah. S promocijo v okviru Zakona o promociji
nagovarjamo slovenskega potrošnika k nakupu doma
pridelane hrane. Potrošniki z nakupom slovenske hrane
zagotavljamo razvoj slovenskega kmetijstva, ohranjamo
poseljeno in obdelano podeželje, uživamo kakovostno
hrano, ki ni prepotovala stotine kilometrov, in posledično
prispevamo k varovanju okolja ter ohranjanju delovnih
mest na podeželju.”

Izidor Krivec
predsednik GIZ-a
Mesne industrije
Slovenije in direktor
družbe Celjske
mesnine d.d.

„S promocijo kmetijskih proizvodov, označenih z
zaščitnim znakom »izbrana kakovost – Slovenija«,
bomo potrošnike seznanjali s številnimi prednostmi
domačih proizvodov. V sektorju mesa, ki deluje kot
povezana celota lokalnih rejcev in domačih proizvajalcev
mesa, se zavedamo pomena prehranske varnosti in
razvoja slovenskega kmetijstva in podeželja. Odgovorni
do okolja in potrošnikov sledimo zahtevam in ciljem
za trajnostni razvoj in odgovorne nakupne odločitve.”

Anka Lipušček Miklavič
predsednica Upravnega
odbora Zbornice
slovenskih kmetijskih
in živilskih podjetij ter
direktorica mlekarne
Planika
„Kakovost v Sloveniji pridelane in predelane hrane
je plod znanja, izkušenj in pridnih rok kmetov ter
zaposlenih v živilskih podjetjih. Promocija kmetijskih
in živilskih pridelkov in sheme »izbrana kakovost«,
ki se pričenja v letu 2016, je priložnost, da s skupnim
prizadevanjem in sredstvi upravičimo in utrdimo
zaupanje slovenskega potrošnika v domačo hrano. S tem
krepimo naše gospodarstvo in kmetijstvo ter ohranjamo
podeželje in čistejše okolje za nas ter naše rodove.”

Mag. Peter Polanič
predsednik Sektorskega
odbora za meso in
predsednik uprave
Skupine Panvita

„S projektom bomo podrobneje seznanili potrošnika
s prednostmi mesa iz slovenske reje. Glede na atribute,
kot so zagotavljanje prehranske varnosti, sledljivost ter
kakovost, verjamemo, da se bo povečalo povpraševanje
oziroma poraba slovenskega mesa, kar bo dvignilo raven
samooskrbe v Sloveniji. Posledično to pomeni razvoj
lokalnega kmetijstva, ohranjanje delovnih mest in okolja...
Vsi ti učinki pa bodo pomembno prispevali k lokalnemu
trajnostnemu razvoju.”

Darja Teržan
predsednica Sektorskega
odbora za mleko in vodja
strateškega marketinga
in razvoja pri mlekarni
Celeia

„Oznaka »izbrana kakovost – Slovenija« pri mleku in mlečnih
izdelkih predstavlja dodaten smerokaz za potrošnika, saj jo
bodo lahko nosili le najbolj kakovostni izdelki slovenskega
izvora. Naredili smo korak naprej ter zagotovili sledljivost
vse do osnovne surovine. Želimo si, da bo nova nacionalna
shema potrošnike dodatno spodbudila k nakupu domačih
mlečnih izdelkov, kjer so zagotovljene kratke dobavne poti
in svežina izdelkov. Ostajamo predani skrbi za potrošnika,
razvoju našega podeželja in slovenskega mlekarstva.”

Kratkoinjedrnato
12

Obračunavanjeinnakazovanjeobveznega
prispevkazapromocijo-navodilainprimeri
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Kdo so zavezanci za plačilo
prispevka v sektorju mleka?
Placevanje prispevka je obvezno za vse zavezance
v sektorju mleka, ne glede na to, ali so vstopili
v shemo »izbrana kakovost - Slovenija«.

A)
NOSILCI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
(pridelovalci mleka), ki se ukvarjajo s primarno
kmetijsko proizvodnjo mleka in so vpisani v Register
kmetijskih gospodarstev (RKG), mleko pa neposredno
ali prek posrednikov (npr. zadrug) prodajajo za predelavo
(mlekarnam ali drugim kmetijam) s sedežem ali stalnim
naslovom v Sloveniji (v nadaljevanju nosilci).

B)
KUPCI2 (predelovalci mleka), s sedežem ali stalnim
naslovom v Sloveniji, ki neposredno od nosilca
kmetijskega gospodarstva ali od posrednika odkupujejo
mleko in ga predelujejo.

Prispevek se placuje le za mleko,
ki se pridela in predela v Sloveniji.

POSEBNOSTI
Prispevka se
ne placuje
za mleko, ki se:

IZVOZI
kupcu v tujino.

UVOZI v Slovenijo,
oziroma se zanj dokaže,
da ni bilo pridelano
v Sloveniji.

2
V Zakonu o promociji
se za odkupovalce, ki
opravljajo dejavnost
proizvodnje živil in pijac
ter kupujejo primarne
kmetijske proizvode v
sektorju mesa od nosilca
kmetijskega gospodarstva
ali od posrednika, ter jih
predelujejo, uporablja
termin »kupec«.

SEKTOR MLEKA
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Višina prispevka
3
Višina prispevka velja
za obdobje od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2018 oz. do
preklica ali dolocitve
nove višine.

Višino prispevka za promocijo sektorja mleka za obdobje
2016−2018 je predlagal Sektorski odbor za mleko, v
katerem so predstavniki pridelovalcev mleka, posrednikov
in odkupovalcev oz. mlekarn. Prispevek3 za sektor mleka
znaša:

Zakon o promociji doloca, da polovico zneska prispeva
nosilec oz. pridelovalec mleka, drugo polovico pa kupec
oz. predelovalec (mlekarna). Vsak torej prispeva po 0,25
evra za 1000 litrov mleka oz. 0,00025 evra za liter mleka.

0,50 € za 1000 litrov
mleka oziroma
0,4854 € za 1000 kilogramov
mleka.

0,25 €

+

0,25 €

0,50 €
TABELA

1: Primer obračunavanja zneskov za promocijo

Kolicina oddanega
mleka v litrih

Delež prispevka nosilca
(v evrih)

Delež prispevka kupca
(v evrih )

Skupni obracunani in placani
prispevek nosilca in kupca
(v evrih)

1
1o.000

0,00025 €
2,50 €

0,00025 €
2,50 €

0,00050 €
5,00 €

Kolikšen delež prispevka plačata nosilec
(pridelovalec) in kupec (predelovalec) mleka?

+

1.
Nosilec, ki mleko zgolj prideluje
(pridelovalec), za liter prodanega
mleka prispeva polovico prispevka
za promocijo. Drugo polovico
prispevka placa kupec (mlekarna).

+

2.
Nosilec, ki svoje mleko pridela
in predela (kmetija s predelavo)
placa prispevek v celoti, kot
pridelovalec in kot kupec
(predelovalec).

3.
Nosilec, ki mleko odkupuje od
drugih kmetij in ga predeluje
(kmetija s predelavo), mora kot kupec
(predelovalec) za odkupljeno mleko
placati polovico prispevka. Drugo
polovico placa kmetija, ki mu je
mleko prodala (pridelovalec).
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Kdoinkakoobračunaternakaže
prispevekvpraksi?
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki mleko zgolj oddajajo
oz. prodajajo za nadaljnjo predelavo (pridelovalci), ne
obračunavajo in ne nakazujejo prispevkov. Zanje to
storijo kupci (npr. mlekarne ali druge kmetije, ki mleko
odkupijo in predelajo) ali posredniki (npr. zadruge).
Kupec (predelovalec) je tisti, ki mora za nosilca in zase
pravilno obračunati in nakazati celoten prispevek na
podračun javnofinančnih prihodkov.
Kupec nosilcu za prodano mleko nakaže kupnino,
zmanjšano za polovico prispevka za promocijo,
ki ga nakaže v imenu nosilca. Obračun njegovega
deleža prispevka mu predloži na listini4 .

Kupec tej vsoti doda še svojo polovico prispevka za
promocijo in nato celotni znesek nakaže na ustrezni
podračun javnofinančnih prihodkov, podpisan zbirni
obračun pa pošlje na MKGP. Postopek ponovi ob vsakem
nakupu mleka, evidenco plačil prispevka vodi v obliki
zbirnega obračuna.

4
Termin listina, ki je
uporabljen v tej brošuri,
pomeni zapis o dogodku
pravne narave; v našem
primeru torej račun,
obračun, potrdilo
o plačilu, itd.

Posebnost so kmetije, ki imajo registrirano dopolnilno
dejavnost predelave mleka in imajo poleg vloge
pridelovalca tudi vlogo predelovalca oz. kupca.
Takšne kmetije same obračunavajo in nakazujejo
celotni prispevek.

FORMULAOBRAČUNAVANJAPRISPEVKA
ZANOSILCAKMETIJSKEGAGOSPODARSTVA,
KIGAPRIPRAVIKUPEC

Količina oddanega
mleka (v litrih)

x

Cena odkupljenega
mleka
(v evrih za liter)

_

Kupnina za
odkupljeno mleko

Količina oddanega
in v Sloveniji
predelanega mleka
(v litrih)

x

Prispevek nosilca
kmetijskega gospodarstva
(0,00025 evra za liter)

=

Obračun prispevka za promocijo
za kmetijsko gospodarstvo oz. pridelovalca

FORMULAOBRAČUNAVANJAPRISPEVKA
ZAKUPCAMLEKA,KIMLEKOPREDELUJE
VKONČNEMLEČNEPROIZVODE

Količina
predelanega mleka
(v litrih)

x

Prispevek nosilca
kmetijskega gospodarstva
(0,00025 evra za liter)

Obračunani prispevek za vse nosilce kmetijskih
gospodarstev, ki so oddali mleko kupcu

PLAČILO KUPNINE
nosilcu kmetijskega
gospodarstva
(v evrih)

Količina
predelanega
mleka (v litrih)

NAKAZILO PRISPEVKA
na ustrezen podračun
javnofinančnih prihodkov
(v evrih)

x

Prispevek kupca
(0,00025 evra za liter)

Obračunani prispevek
za promocijo za kupca

=

Kupec pripravi in na MKGP
pošlje ZBIRNI OBRAČUN

Skupna vrednost
prispevka 0,0005 evra
na liter (nakaže kupec)

SEKTOR MLEKA
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Primeripokorakih

V praksi se obračun in nakazilo prispevka za promocijo
lahko izvaja na več načinov, odvisno od prodajnih poti mleka.

PrimerA:
nosilec>>kupec

1.
Nosilec kmetijskega
gospodarstva (v
nadaljevanju nosilec) proda
mleko kupcu. Ta mu za
odkupljeno mleko nakaže
kupnino, znižano za
nosilčev delež prispevka
za promocijo, ki znaša 0,25
evra za 1000 litrov mleka.
Prispevek bo nakazal
kupec v imenu nosilca.
Ob tem mu kupec obračun
deleža predloži na listini.
Nosilec prispevka ne
nakazuje.

+

=

+

=

2.
Kupec k obračunu deleža
nosilca prišteje še svoj
delež (0,25 evra za
1000 litrov) in tako dobi
celoten znesek prispevka
za promocijo za
odkupljeno mleko (0,50
evra za 1000 litrov).

Skupni znesek prispevka
z zbirnega obračuna
kupec enkrat mesečno
ali enkrat letno nakaže
na ustrezen podračun
javnofinančnih prihodkov.
Plačilo opravi z obrazcem
UPN ali prek e-bančnega
nakazila.

Po opravljenem nakazilu
kupec pošlje podpisan
zbirni obračun na MKGP.

Postopek ponovi ob
vsakem nakupu mleka
in za vsakega nosilca.
Evidenco vodi v obliki
zbirnega obračuna.

PrimerB:
nosilec>>posrednik>>kupec
+

1.
Nosilec kmetijskega
gospodarstva (v
nadaljevanju nosilec) proda
mleko posredniku, ta pa
ga nato proda naslednjemu
posredniku oz. kupcu.
Za odkupljeno mleko
posrednik nosilcu nakaže
kupnino, ki je znižana za
nosilčev delež prispevka
za promocijo in znaša 0,25
evra za 1000 litrov mleka.
Prispevek bo nakazal
kupec v imenu nosilca.
Obračun deleža posrednik
predloži na listini. Nosilec
in posrednik prispevka
ne nakazujeta.

=

2.
Posrednik nato mleko
proda kupcu ali drugemu
posredniku. Od kupnine
posredniku kupec
odšteje enako vsoto
obračunanega prispevka,
kot jo je posrednik odštel
nosilcu.
Obračun deleža predloži
na listini.

+

=

+

=

3.
Kupec nato prišteje svoj
delež prispevka (0,25
evra za 1000 litrov mleka)
k obračunu prispevka
nosilca ali posrednika na
podlagi vseh odkupljenih
in predelanih količin
mleka. Tako dobi celoten
znesek prispevka za
promocijo za odkupljeno
mleko (0,50 evra za 1000
litrov mleka).
Postopek ponovi ob
vsakem nakupu mleka
od nosilca ali posrednika.
Evidenco vodi v obliki
zbirnega obračuna.

Skupni znesek prispevka
iz zbirnega obračuna
enkrat mesečno ali enkrat
letno nakaže na ustrezen
podračun javnofinančnih
prihodkov. Plačilo opravi
z obrazcem UPN ali prek
e-nakazila.
Po opravljenem nakazilu
pošlje podpisani zbirni
obračun na MKGP.
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Primer C:
nosilec = kupec = kmetija s predelavo
Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki mleko prideluje
in predeluje, je registriran kot kmetija s predelavo.
To pomeni, da lahko opravlja obe vlogi, vlogo pridelovalca
in predelovalca (kupca). V praksi:

A)
Kmetija s predelavo,
ki predeluje zgolj svoje
mleko. Kmetija je hkrati
nosilec (pridelovalec) in
kupec (predelovalec).

+

=

+

=

Enkrat mesecno ali enkrat
letno obracuna celoten
znesek prispevka za vso
kolicino pridelanega in
predelanega mleka (0,50
evra za 1000 litrov).
Evidenco vodi v obliki
zbirnega obracuna.

B)
Kmetija s predelavo,
ki mleko odkupuje za
predelavo od drugega
nosilca (pridelovalca).
Kmetija je v vlogi kupca
(predelovalca).

Kmetija s predelavo
nosilcu (pridelovalcu)
za odkupljeno mleko
nakaže kupnino, znižano
za nosilcev delež prispevka
za promocijo (0,25 evra
za 1000 litrov).
Obračun deleža predloži
nosilcu (pridelovalcu) na
listini. Nosilec prispevka
ne nakazuje.

Skupni znesek prispevka
z zbirnega obracuna
enkrat mesecno ali enkrat
letno nakaže na ustrezni
podracun javnofinancnih
prihodkov. Placilo opravi
z obrazcem UPN ali prek
e-bancnega nakazila.

+

=

+

=

Kmetija s predelavo
(kupec) nato prišteje svoj
delež (0,25 evra za 1000
litrov) k obracunu deleža
nosilca (pridelovalca) in
tako dobi celoten znesek
prispevka za promocijo
(0,50 evra za 1000 litrov).
Postopek ponovi ob
vsakem nakupu mleka
in za vsakega nosilca.
Evidenco vodi v obliki
zbirnega obracuna.

Po opravljenem nakazilu
pošlje podpisani zbirni
obracun na MKGP.

Skupni znesek prispevka
z zbirnega obracuna
enkrat mesecno ali enkrat
letno nakaže na ustrezni
podracun javnofinancnih
prihodkov. Placilo opravi
z obrazcem UPN ali prek
e-bancnega nakazila.
Po opravljenem nakazilu
pošlje podpisani zbirni
obracun na MKGP.

POSEBNOST:
Zgodi se, da v verigi, kjer posrednik odkupuje
mleko od nosilcev kmetijskih gospodarstev ter
ga proda naprej kupcu, slednji del mleka izvozi
(npr. 20 odstotkov), del pa predela v Sloveniji
(npr. 80 odstotkov). V tem primeru se prispevek
placa samo od mleka, predelanega v Sloveniji,
torej od 80 odstotkov odkupljenega mleka.

Ce kupec ali posrednik ne moreta dolociti,
kateremu nosilcu pripada mleko, ki je šlo v izvoz,
in cigavo mleko je ostalo za predelavo v Sloveniji,
se vrednost prispevka za odkupljeno in v Sloveniji
predelano mleko sorazmerno porazdeli na vse
nosilce, ki so v obracunskem obdobju prodali
mleko kupcu oziroma posredniku.

Ce kupec del
mleka izvozi, del
pa predela, se
prispevek placa
samo od mleka,
predelanega
v Sloveniji.

Obračunavanjeinnakazovanjeobveznega
prispevkazapromocijo-navodilainprimeri
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Kdosozavezancizaplačilo
prispevkavsektorjumesa?
Plačilo prispevka je obvezno za vse zavezance v sektorju
mesa (govejega, perutninskega), ne glede na to, ali so
vstopili v shemo »izbrana kakovost - Slovenija«.

A)
NOSILCI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV (rejci
goveda in perutnine), ki se ukvarjajo s primarno
kmetijsko proizvodnjo govejega ali perutninskega mesa
in so vpisani v Register kmetijskih gospodarstev (RKG)
ter živali neposredno ali prek posrednikov (npr. zadrug)
oddajajo v klanje in predelavo kupcem s sedežem ali
stalnim naslovom v Sloveniji (v nadaljevanju nosilci).

B)
KUPCI5 (predelovalci) goveda in perutnine (klavnice),
ki opravljajo dejavnost proizvodnje živil in se ukvarjajo
z zakolom živali v sektorju mesa s sedežem ali stalnim
naslovom v Sloveniji.

Prispevek se plača le za živali, ki so
rojene ali rejene v Sloveniji vsaj 9o dni
(govedo) oziroma 15 dni (perutnina)
ter predelane v Sloveniji.

POSEBNOSTI
Prispevka se
ne plačuje
za živali, ki:

SE IZVOZIJO
kupcu v tujino.

SE UVOZIJO v Slovenijo in
so od dneva uvoza tu rejene
manj kot 90 dni (govedo)
oziroma manj kot 15 dni
(perutnina).

5
V Zakonu o promociji
se za odkupovalce, ki
opravljajo dejavnost
proizvodnje živil in pijač
ter kupujejo primarne
kmetijske proizvode v
sektorju mesa od nosilca
kmetijskega gospodarstva
ali od posrednika, ter jih
predelujejo, uporablja
termin »kupec«.

SEKTOR MESA
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Višinaprispevka
6
Višina prispevka velja za
obdobje od 1.1.2016
do 31.12.2018 oz. do
preklica ali določitve
nove višine.

Višino prispevka6 za promocijo sektorja mesa za obdobje
2016−2018 je predlagal sektorski odbor za meso, v
katerem so pridelovalci in predelovalci mesa, razen rejcev
drobnice in divjadi v oborah. Prispevek za sektor mesa
(govejega in perutninskega) znaša:

Zakon o promociji določa, da polovico zneska prispeva
nosilec kmetijskega gospodarstva oz. rejec živali, drugo
polovico pa kupec oz. predelovalec (klavnica). Za glavo
goveda, starega manj kot eno leto, bo torej vsak prispeval
po 0,35 evra, za glavo goveda, starejšega od enega leta,
po 1,20 evra in za glavo perutnine 0,0015 evra.

2,40€za glavo
goveda, starega
več kot eno leto

0,003€
za glavo
perutnine

0,70€za glavo
goveda, starega
manj kot eno leto

Tabela 2:Primerobračunavanjazneskazapromocijozameso
Tip in količina
zaklanih živali

Delež prispevka nosilca
(v evrih)

Delež prispevka kupca
(v evrih)

Skupni obračunani in plačani
prispevek nosilca in kupca
(v evrih)

1
10

1,20 €
12,00 €

1,20 €
12,00 €

2,4o €
24,00 €

1
10

0,35 €
3,50 €

0,35 €
3,50 €

0,70 €
7,00 €

1
1000

0, 0015 €
1,50 €

0, 0015 €
1,50 €

0, 0030 €
3,00 €

Kolikšendeležprispevkaplačanosilec
kmetijskegagospodarstva(rejec)
inkolikoplačakupec(predelovalec)mesa?

+

1.
Nosilec, ki zgolj redi živali (rejec), za glavo živali prispeva
polovico prispevka za promocijo. Drugo polovico
prispevka plača kupec oz. predelovalec (klavnica).

2.
Nosilec, ki redi živali in ima registrirano dejavnost
klavnice ali koristi storitveni zakol oz. meso predeluje
in ga prodaja, plača prispevek v celoti na glavo živali:
kot rejec in kupec (predelovalec).
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Kdoinkakoobračunavaternakazuje
prispevekvpraksi?
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki oddajo oz. prodajo
žival v zakol, ne obračunavajo in ne nakazujejo
prispevkov. Zanje to storijo kupci (npr. klavnice,
ki žival odkupijo in predelajo) ali posredniki (npr. zadruge).
Enako velja v primeru storitvenega zakola.
Kupec (predelovalec) je tisti, ki mora za nosilca in zase
pravilno obračunati in nakazati celoten prispevek
na podračun javnofinančnih prihodkov.
Kupec nosilcu za prodano žival nakaže kupnino,
zmanjšano za polovico prispevka za promocijo, ki
ga nakaže v imenu nosilca. Obračun deleža prispevka
prispevka predloži nosilcu na listini7.

Kupec vsoti doda še svojo polovico prispevka za
promocijo in nato celotni znesek nakaže na ustrezni
podračun javnofinančnih prihodkov, podpisan zbirni
obračun pa pošlje na MKGP. Postopek ponovi ob vsakem
nakupu mesa in vodi evidence plačil prispevka v obliki
zbirnega obračuna.

7
Termin listina, ki je
uporabljen v tej brošuri,
pomeni zapis o dogodku
pravne narave; v našem
primeru torej račun,
obračun, potrdilo
o plačilu itd.

Posebnost so kmetije, ki imajo registrirano dopolnilno
dejavnost klavnice in imajo poleg vloge pridelovalca
tudi vlogo predelovalca oz. kupca. V tem primeru
same obračunavajo in nakazujejo celotni prispevek.

FORMULAOBRAČUNAVANJAPRISPEVKA
ZANOSILCAKMETIJSKEGAGOSPODARSTVA

Količina zaklanih živali
(število glav živali)

x

Cena
odkupljene živali
(evri za glavo živali)

_

Kupnina za
odkupljene živali

Količina zaklanih živali
(število glav živali)

Prispevek nosilca
kmetijskega gospodarstva
(v evrih za glavo živali)

x

Obračun prispevka za promocijo
za nosilca kmetijskega gospodarstva (pridelovalca)

FORMULAOBRAČUNAPRISPEVKA
ZAKUPCA(KLAVNICA)

Količina vseh
zaklanih živali
(število glav živali)

x

Višina prispevka
za nosilca kmetijskega
gospodarstva
(v evrih za glavo živali)

Obračun prispevka za vse nosilce kmetijskih
gospodarstev, ki so dali živali v zakol v klavnico

=

KUPNINA NAKAZANA
nosilcu kmetijskega
gospodarstva
(v evrih)

NAKAZILO PRISPEVKA
na ustrezen podračun
javnofinančnih prihodkov
(v evrih)
Količina vseh
zaklanih živali
(število živali)

x

Višina prispevka
za kupca (v evrih
za glavo živali)

Obračun prispevka
za promocijo za kupca

=

Pripravi in na MKGP pošlje
ZBIRNI OBRAČUN

Skupna vrednost plačila
prispevka (nakaže kupec)

SEKTOR MESA
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Primeripokorakih

V praksi se obračun prispevka lahko izvaja na več načinov,
odvisno od prodajnih poti živali.

PrimerA:
nosilec>>kupec

1.
Nosilec kmetijskega
gospodarstva (v
nadaljevanju: nosilec)
proda žival kupcu, npr.
klavnici, za zakol. Ta mu za
odkupljeno žival nakaže
kupnino, znižano za
nosilčev delež prispevka
za promocijo (npr. 1,2 evra
za glavo goveda, starega
več kot eno leto). Prispevek
bo nakazal kupec v imenu
nosilca.
Obračun deleža prispevka
kupec predloži na listini.
Nosilec prispevka ne
nakazuje.

+

=

+

=

2.
Kupec nato prišteje svoj
delež prispevka (npr. 1,2
evra za glavo goveda,
starega več kot eno leto)
k obračunu deleža prispevka
za nosilca. Tako dobi
celoten znesek prispevka
za promocijo (npr. 2,4 evra
za glavo goveda, starega
več kot eno leto).
Postopek ponovi ob
vsakem nakupu živali in
za vsakega nosilca.
Evidenco vodi v obliki
zbirnega obračuna.

Skupni znesek prispevka
iz zbirnega obračuna
kupec enkrat mesečno
ali enkrat letno nakaže
na ustrezni podračun
javnofinančnih prihodkov.
Plačilo opravi z obrazcem
UPN ali prek e-nakazila.
V primeru storitvenega
zakola klavnica zaračuna
nosilcu celotni prispevek
in ga nakaže na podračun
javnofinančnih prihodkov.

Po opravljenem nakazilu
pošlje podpisani zbirni
obračun na MKGP.

23

PrimerB
nosilec>>posrednik>>kupec
+

1.
Nosilec kmetijskega
gospodarstva (v
nadaljevanju nosilec) proda
žival za zakol posredniku,
ta pa jo nato proda
naslednjemu posredniku
ali kupcu. Posrednik
nosilcu nakaže kupnino
za odkupljeno žival,
znižano za nosilčev delež
prispevka za promocijo
(npr. 1,2 evra za glavo
goveda, starega več kot
eno leto). Prispevek bo
nakazal kupec v imenu
nosilca.
Obračun deleža prispevka
posrednik predloži na
listini. Nosilec prispevka
ne nakazuje.

=

2.
Posrednik nato žival
proda kupcu ali drugemu
posredniku. Kupec (ali
drugi posrednik) nakaže
kupnino za odkupljeno
žival, znižano za enak
delež prispevka za
promocijo.
Obračun deleža kupec
posredniku predloži
na listini.

+

=

+

=

3
Kupec nato prišteje svoj
delež prispevka (npr. 1,2
evra za glavo goveda,
starega več kot eno leto)
k obračunu deleža nosilca
ali posrednika in tako dobi
celoten znesek prispevka
za promocijo (npr. 2,4 evra
za glavo goveda, starega
več kot eno leto).
Postopek ponovi ob
vsakem zakolu živali,
odkupljenih od nosilca
ali posrednika. Evidenco
vodi v obliki zbirnega
obračuna.

Skupni znesek prispevka
iz zbirnega obračuna
enkrat mesečno ali enkrat
letno nakaže na ustrezen
podračun javnofinančnih
prihodkov. Plačilo opravi
z obrazcem UPN ali prek
e-bančnega nakazila.
Po opravljenem nakazilu
pošlje podpisani zbirni
obračun na MKGP.

Imepoglavja
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Izjavaonačinuplačevanja,zbirniobračun
inprikaznakazilaprispevkazobrazcemUPN

OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE
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Vrstniredizvajanjaobveznosti
zazavezanca
1. Z Izjavo o načinu plačevanja zavezanec
pred začetkom plačevanja poda izjavo
o roku obračunavanja in nakazovanja
prispevka za promocijo:
a) enkrat mesečno
do 20. dne v mesecu za pretekli mesec ali
b) enkrat letno
do 31. januarja za preteklo leto.
Izjava kupca je zavezujoča in je podlaga za določitev
roka, od katerega pričnejo teči zamudne obresti.
Izpolnjeno izjavo kupec pošlje na MKGP pred
prvim obračunom in nakazilom prispevka.
Izpolnjeno izjavo o načinu plačevanja in podpisan
zbirni obračun (letni ali mesečni) zavezanec pošlje na:
2. Zavezanec obračunava prispevek za promocijo ter
vodi evidenco in zbirni obračun (mesečni ali letni).
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Na zbirnem obračunu je potrebno navesti podatke
o kupcu, obdobje, za katero se obračunava prispevek,
količine odkupljenih kmetijskih proizvodov oz. živali,
od katerih je obračunan prispevek za promocijo,
ter skupni znesek plačila.

Služba za podporo živilsko-predelovalni industriji
in promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov
Dunajska 22, 1000 Ljubljana

3. Nakaže prispevek za promocijo z obrazcem UPN
ali s plačilom po elektronski poti.

4. Podpisan zbirni obračun v določenem izbranem
roku (mesečno, letno) pošlje na MKGP.
Na spletnem mestu: www.lokalna-kakovost.si v rubriki
»Za pridelovalce in predelovalce« so na voljo:

i

• podrobnejše informacije o obračunavanju in
nakazovanju prispevka za promocijo v Navodilih
za plačilo prispevka za zavezance iz sektorjev
mleka in mesa
• izjavo o načinu plačevanja
• obrazec zbirnega obračuna

Vsi zavezanci za plačilo prispevka v sektorju mleka ter
sektorju govejega in perutninarskega mesa so zavezani
plačevati prispevek po zakonu o promociji od
1. decembra 2016 do vključno 31. decembra 2018.

POMEMBNO:
začetek
plačevanja
prispevka

OBRAČUNAVANJE IN PLAČILA
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Kakoinkamnakažeteprispevek
zapromocijo
Zavezanci lahko prispevke nakažete z obrazcem UPN
ali s plačilom po elektronski poti. Sklicne številke se
razlikujejo glede na sektor. V UPN obrazcu izpolnite:

1.

2.
3.

1.
2.
3.
4.

PODATKI O PREJEMNIKU

PODATKI O PLAČNIKU
1.

2.

3.

Naziv:
Vpišete ime in naslov ter ostale podatke plačnika
oziroma naziv zavezanca, kot jih zahteva UPN
obrazec

1.

Znesek:
Vpišete znesek plačila prispevka v evrih in centih

2.

IBAN oz. vplačilni račun:
SI56 0110 0845 0176 567

Koda namena:
Izberete »TAXS - plačilo davkov«

3.

Referenca:
(Glejte spodnji primer oblikovanja sklica oz. reference ter
navedbe sklicnih številk za posamezen sektor v tabeli.)

Namen plačila:
Vpišete enega od sektorjev, za katerega plačujete
prispevek:
• »Mleko - prispevek za promocijo«
• »Goveje meso - prispevek za promocijo«
• »Perutninsko meso - prispevek za promocijo«

SI19 X X X X X X X X-Y Y Y Y Y-X X X X *

8-mestno število
Davčna številka
zavezanca
4.

5-mestno število
Sklicna številka
sektorja

Naziv in naslov:
MKGP, Dunajska 22, 1000 Ljubljana

4-mestno število
Obdobje plačila
• mesečno (MMLL)
• letno (LLLL)
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Sektor

Model

Davčna številka
zavezanca
(osemmestno število)

Sklicna številka
sektorja
(petmestno število)

Način (obdobje) plačila
(štirimestno število)
mesečno (MMLL)

letno (LLLL)

0816*

2016**

.10006
SI19

XXXXXXXX

.21008
.22004

* Primer reference za mesečno plačilo prispevka
za mleko za avgust 2016:

SI19 xxxxxxxx-10006-0816*

** Primer reference za letno plačilo
za goveje meso za leto 2016:

SI19 xxxxxxxx-21008-2016

Kakodolgojetrebahranitievidence
oplačanemprispevku?
Nosilec in kupec sta dolžna podatke o plačanih prispevkih
hraniti tri leta od plačila prispevka.
Nosilec, ki kmetijski proizvod le prodaja za predelavo,
plačilo prispevkov za promocijo dokazuje z listinami,
ki jih je prejel od posrednikov (npr. zadrug) ali kupcev
(npr. mlekarne, druge kmetije s predelavo, klavnice).
Kupec (predelovalec mleka, klavnice, kmetije s predelavo)
s sedežem ali stalnim naslovom v Sloveniji mora voditi
evidenco o obračunanem in plačanem prispevku,
iz katere morajo biti razvidni:
1. količina in vrsta odkupljenih kmetijskih proizvodov
(mleko, goveje in perutninsko meso), od katerih je bil
obračunan prispevek za kupca in za nosilca;

2. datum obračuna prispevka in datum poslanega
zbirnega obračuna na MKGP;
3. datum nakazila oz. plačila prispevka;
4. znesek, ki je bil obračunan kot prispevek;
5. seznam plačil prispevka po zavezancih v preteklem
mesecu/letu;
6. podatki o zavezancih: ime in priimek, naslov, firma,
sedež, KMG-MID, davčna številka

Podatke
o plačanih
prispevkih
je treba
hraniti tri
leta od plačila
prispevka.

Pri uradnem nadzoru mora vsak zavezanec za plačilo
prispevka omogočiti inšpektorju nadzor in predložiti
obračun in/ali tudi nakazilo prispevka za zadnja tri leta
do dne nadzora. Zavezanec ne sme ovirati dostopa
do evidence. Evidenca, ki jo vodi kupec, mora biti
vedno dokazljiva, zato je zavezanec dolžan hraniti
vse dokazno gradivo.

Kdoizvajanadzornadplačevanjem
prispevka?
Nadzor nad plačevanjem prispevka za promocijo izvaja
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo,
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Če inšpektor ugotovi
nepravilnosti (nepopolne evidence, neplačilo prispevkov
ipd.), kršiteljem v postopku naloži, da nepravilnosti
odpravijo. Če zavezanec kljub izdani odločbi ne izvrši
svojih plačilnih obveznosti, jih v izvršitvenem postopku
opravi Finančna uprava Republike Slovenije.

Pri ugotovitvi kršitve se lahko za pravne osebe uvede
tudi prekrškovni postopek. Globa za posamezni prekršek
je odvisna od velikosti podjetja in znaša od 500 do 5000
evrov za pravne osebe oziroma od 100 do 300 evrov
za odgovorne osebe.

Globa za
posamezni
prekršek:
od 500 do
5000 evrov
za pravne osebe
in od 100 do
300 evrov za
odgovorne
osebe.

Imepoglavja
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NOVA SHEMA »IZBRANA KAKOVOST«
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Kakojezastavljenashema
»izbranakakovost«
Nova shema kakovosti je namenjena označevanju
kmetijskih pridelkov in živil s posebnimi lastnostmi.
Proizvodi, ki so vključeni v shemo »izbrana kakovost«,
morajo izpolnjevati kriterije, ki so opredeljeni v t.i.
specifikaciji in se nanašajo:
1.
na pridelavo, predelavo in kakovost
osnovnih surovin, kamor prištevamo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

sestavo kmetijskega pridelka ali živila ali
okolju prijazno pridelavo ali
kakovost surovin ali
dobrobit živali ali
posebno zdravstveno varstvo živali ali
način krmljenja ali
kratke transportne poti ali
hitro predelavo surovin ali
čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju
in transportu.

2.
na poreklo osnovne surovine
Kriterij za pridobitev pravice do uporabe zaščitnega
znaka v okviru sheme »izbrana kakovost« je, da
proizvajalci izpolnjujejo splošne pogoje iz specifikacije
»izbrana kakovost«. V skladu s pravili EU je shema
»izbrana kakovost« namenjena za:
a) proizvode, za katere pridelava in predelava
osnovne surovine potekata v različnih državah,
b) proizvode, kjer pridelava in predelava
potekata znotraj ene države.

Le proizvodi,
ki so pridelani
in predelani
v Sloveniji,
so lahko
označeni
z zaščitnim
znakom
»izbrana
kakovost –
Slovenija«.

»IZBRANA KAKOVOST«
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Označevanjeporeklanaznaku
Shema »izbrana kakovost« ima glede na poreklo osnovne
surovine dva zaščitna znaka:

a)
Zaščitni znak »izbrana kakovost«, kjer država
pridelave oz. porekla osnovne surovine ni tudi država
predelave. To pomeni, da je osnovna surovina da je
osnovna surovina lahko pridelana v eni državi, proizvod
pa je izdelan v drugi državi. Proizvodi, označeni s tem
zaščitnim znakom, zagotavljajo posebne lastnosti
proizvodov in sledljivost osnovne surovine, vendar
ne zagotavljajo, da je proizvod pridelan in predelan
v isti državi.

POMEMBNO:
označevanje
poreklaprimesu

b)
Zaščitni znak »izbrana kakovost – država pridelave
in predelave«, ki jamči, da je država porekla osnovne
surovine tudi država proizvodnje izdelka. To pomeni,
da sta pridelava in predelava osnovne surovine potekali
v eni državi. Zaščitni znak »izbrana kakovost – Slovenija«
bo zagotavljal posebne lastnost proizvodov in to, da
sta pridelava in predelava potekali znotraj iste države.
Proizvodi iz surovin, ki so pridelane in predelane
v Sloveniji, so lahko označeni z zaščitnim znakom,
ki navaja Slovenijo kot državo pridelave in predelave.

Pri mesnih proizvodih obstaja izjema glede označbe
izvora mesa. Trditev oz. zagotovilo, da je osnovna
surovina iz Slovenija velja pod pogojem, da je govedo
v Sloveniji rejeno več kot 90 dni od dneva uvoza oz.
prihoda, perutnina pa več kot 15 dni (to pravilo velja
za vse države EU). Pri mesnih proizvodih bo zaščitni znak
z navedbo države Slovenije zagotavljal, da so bile
živali rejene v Sloveniji.
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Kajopredeljujespecifikacija?
Posebne lastnosti proizvodov in izvor osnovne surovine
so določeni v t.i. specifikaciji. To je uradni dokument, ki
za vsak posamezni sektor natančno določa, kaj je višja
kakovost kmetijskih in živilskih proizvodov oziroma
kakšne so zahteve glede načina njihove pridelave,
predelave ali kakovosti ter izvora osnovnih surovin.
Določa torej lastnosti proizvodov, ki jih morajo
zagotoviti vsi pridelovalci in predelovalci, ki želijo svoje
proizvode certificirati in jih označiti z zaščitnim znakom
»izbrana kakovost» oziroma »izbrana kakovost –
Slovenija«.

Potrjena specifikacija omogoča pridelovalcem in
predelovalcem, da se vključijo v postopek certificiranja
in pridobijo certifikat, ki jim dovoljuje uporabo
zaščitnega znaka »izbrana kakovost« oziroma »izbrana
kakovost – Slovenija« pri trženju certificiranih
proizvodov.

Specifikacije za vse sektorje, ki jih potrdi MKGP,
so objavljene na spletnih mestih: www.mkgp.gov.si
in www.lokalna-kakovost.si v rubriki »Za pridelovalce
in predelovalce«.

i

Kdodoločamerila,opredeljena
vspecifikaciji?
Posebne lastnosti v specifikaciji »izbrane kakovosti«
določijo sami pridelovalci in predelovalci, ki so združeni
v reprezentativno skupino določenega sektorja.
Ta mora zagotoviti širši konsenz med pridelovalci in
predelovalci znotraj sektorja glede vseh zahtev, ki so
na koncu vključene v specifikacijo »izbrane kakovosti«
za določeni sektor.

Aktivna udeležba vseh zainteresiranih skupin pri
pripravi specifikacije je ključnega pomena, saj lahko
ravno člani skupin s svojimi predlogi in izkušnjami
prispevajo k pripravi dobre specifikacije. Vsaka
specifikacija je dana v javno obravnavo, prouči pa
jo tudi strokovna komisija. V skladu z mnenjem
strokovne komisije MKGP izda odločbo, s katero potrdi
specifikacijo in jo objavi na svojih spletnih straneh.

Aktivna
udeležba vseh
zainteresiranih
skupin
pri pripravi
specifikacije
je ključnega
pomena, saj
lahko člani
skupin s svojimi
predlogi in
izkušnjami
prispevajo k
pripravi dobre
specifikacije.

»IZBRANA KAKOVOST«
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Kdajpridobimzaščitniznak
inkakogalahkouporabim?
Pred pridobitvijo in uporabo zaščitnega znaka sheme
mora pridelovalec oziroma predelovalec od imenovanega
certifikacijskega organa prejeti certifikat za zaščitni
znak »izbrana kakovost – Slovenija« oziroma »izbrana
kakovost«. Po pridobitvi certifikata mora pridelovalec

oziroma predelovalec svoje certificirane proizvode
označevati in tržiti pod zaščitnim znakom »izbrana
kakovost – Slovenija«, če je osnovna surovina pridelana
in predelana v Sloveniji (pridelava), ali z znakom
»izbrana kakovost«, če osnovna surovina ni bila
pridelana v Sloveniji (predelava).

Prednostiinobveznosti,kijihprinaša
uporabazaščitnegaznaka»izbrana
kakovost-Slovenija«
Pred vstopom v shemo kakovosti mora vsak pridelovalec
in pridelovalec pretehtati prednosti, ki jih prinaša uporaba
zaščitnega znaka »izbrana kakovost − Slovenija«, in se
odločiti, katere proizvode bo vključil v shemo.

GLAVNE PREDNOSTI:
• Označevanje z enotnim zaščitnimi znakom
»izbrana kakovost – Slovenija« daje izdelkom
ob intenzivnejši promociji večjo prepoznavnost
in vidnost na trgovskih policah in ustvarja primerjalno
prednost pri slovenskem potrošniku,
• proizvodi z dodano vrednostjo ob hkratnem povečanem
povpraševanju lahko na dolgi rok prispevajo
k rasti prihodkov od prodaje,
• dolgoročno se lahko poveča proizvodnja v nekaterih
sektorjih, kjer se uporabljajo slovenske osnovne surovine.

GLAVNE OBVEZNOSTI
Pridelovalec in predelovalec morata:
• upoštevati zahteve in parametre, zapisane
v specifikaciji
• voditi zahtevane evidence,
• poskrbeti za vsakoletno certificiranje,
ki ga izvaja certifikacijski organ,
• in kriti stroške letnega certificiranja.
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Individualnoaliskupinskocertificiranje?
Po odločitvi za vstop v shemo se se mora proizvajalec
odločiti ali se bo v postopek certificiranja prijavil kot
posameznik (individualno certificiranje) ali kot član
skupine proizvajalcev (skupinsko certificiranje).
Za pridobitev zaščitnega znaka »izbrana kakovost
– Slovenija« svetujemo skupinsko certificiranje.
To pomeni, da se posamezni proizvajalci predhodno
dogovorijo, da se bodo certificirali kot skupina v okviru
obstoječe pravne strukture (npr. društva, GIZ, zadruge,
KGZS). Skupine proizvajalcev bodo pri certifikacijskem
organu v postopek certificiranja prijavile vse svoje člane
(pridelovalce in predelovalce).

Certifikacijski organ na terenu preverja izpolnjevanje
zahtev in parametrov, ki so zapisani v specifikaciji
za določeni sektor.
Če certifikacijski organ med kontrolo na terenu ne
ugotovi kršitev zahtev in parametrov specifikacije,
izda certifikat skupini proizvajalcev oziroma
posameznemu proizvajalcu.
Certifikat daje proizvajalcem pravico, da svoje
proizvode tržijo opremljene z zaščitnim znakom
»izbrana kakovost – Slovenija« oziroma »izbrana
kakovost«. Proizvode morajo označevati v skladu
s predpisano celostno grafično podobo.

Pri skupinskem certificiranju certifikacijski organ preveri
določen del članov skupine (del pridelovalcev na terenu
in vse glavne predelovalne obrate, ki so člani skupine).

Individualno
certificiranje

CERTIFIKAT

SPECIFIKACIJA

izda ga
certifikacijski organ

vsak sektor si
jo določi sam

ZAŠČITNIZNAK
»izbrana kakovost –
Slovenija«, uporabljen
na proizvodih

Skupinsko
certificiranje

Pridelovalec oziroma predelovalec lahko vključi
v shemo »izbrana kakovost – Slovenija« vse proizvode,
ki ustrezajo merilom, opredeljenim v specifikaciji,
in zanje prejme certifikat.

POMEMBNO:
vstopvshemo

»IZBRANA KAKOVOST«
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Izvajalcicertificiranja

i

Certificiranje bodo izvajali trije certifikacijski organi,
zato se je za informacije glede o poteku postopka in
potrebni dokumentaciji potrebno obrniti na enega
izmed njih:

Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu
in gozdarstvu Maribor (Inštitut KON-CERT)
Vinarska ulica 14 , 2000 Maribor
T: (02) 228 49 00
www.kon-cert.si

Bureau Veritas
Linhartova cesta 49A, 1000 Ljubljana
T: (01) 4757 661
www.bureauveritas.si

Inštitut za kontrolo in certifikacijo
Univerze v Mariboru (IKC UM)
Pivola 8, 2311 Hoče
T: (02) 613 08 31
www.ikc-um.si/ikc-um

Kdovsemorabiticertificiran,dasolahko
proizvodioznačenizzaščitnimznakom
»izbranakakovost–Slovenija«?
Certificirati
se morajo
vsi člani
v verigi
proizvodnje
določenega
izdelka.

Zaščitni znak
mora biti
nameščen na
osrednjem
vidnem delu
embalaže.

Certificirati se morata tako pridelovalec kot
predelovalec oziroma vsi vsi, ki sodelujejo pri
proizvodnji določenega izdelka. To pomeni, da mora
vsak predelovalec, ki želi svoje proizvode tržiti pod
zaščitnim znakom »izbrana kakovost – Slovenija«,
osnovno surovino odkupovati od pridelovalcev, ki so
certificirani za shemo »izbrana kakovost – Slovenija«,

ki jo dokazujejo s pridobljenim certifikatom. Obenem
pa se mora tudi sam predelovalec certificirati za zaščitni
znak »izbrana kakovost – Slovenija«. V okviru določene
skupine proizvajalcev se lahko certificira celotna veriga
ali pa vsak član posamezno. Način izvajanja certificiranja
je odvisen od organizacije konkretne živilske verige.
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Stroškicertificiranjaoz.sodelovanje
vshemi
Stroški certificiranja so za posameznika lahko različni
in odvisni od tega, ali se certificira kot posamezni
proizvajalec ali kot član skupine proizvajalcev. V primeru
skupinskega certificiranja se stroški porazdelijo na vse
udeležence skupinskega certificiranja, kar pomeni tudi
manjši znesek na posameznega člana.
Ker certificiranje povzroča dodatne letne stroške, bodo
nosilci kmetijskih gospodarstev za prvih pet let od
vstopa v shemo kakovosti lahko uveljavljali pravico
do povračila stroškov kontrole pri ukrepu M03 »Sheme
kakovosti za kmetijske proizvode in živila« Programa
razvoja podeželja 2014−2020.

Upravičenci za povračilo stroškov so:
• posamezna kmetijska gospodarstva, ki na novo
vstopajo v shemo kakovosti,
• skupine proizvajalcev, ki vlagajo vlogo za kmetijska
gospodarstva, ki so na novo vstopila v shemo.
Višina podpore: do 3000 evrov na kmetijsko
gospodarstvo; višina je odvisna od dejanskih stroškov,
nastalih v določeni shemi kakovosti. Pri letnih stroških,
ki znašajo do 300 evrov, bo nosilec lahko dobil povrnjene
le dejanske stroške, torej 300 evrov.

Po petletnem obdobju bo ta pomoč ukinjena, saj se
domneva, da se je kmetijsko gospodarstvo v tem času
prilagodilo novim zahtevam sheme kakovosti, stabiliziralo
svojo proizvodnjo in začelo dosegati višje cene proizvoda.

POMEMBNO:
povračilo
stroškov
veljapetlet.

Omejitvevelikostiinpoložajzaščitnega
znakanaembalažioz.etiketi
Proizvodi morajo biti označeni z znakom tako, da bodo
skladni s celostno grafično podobo. Najmanjša velikost
znaka je 10 mm. Pri izredno majhni embalaži se znak
lahko zmanjša na velikost 8 mm.

10 mm

8 mm

Zaščitni znak mora biti nameščen na osrednjem vidnem
polju embalaže ali etikete, da ga potrošnik zlahka opazi
in nemudoma prepozna značilnosti in ime proizvoda.

Dovoljene so le povečave in pomanjšave celotnega
zaščitnega znaka.
Zaščitni znak v vseh oblikah, primernih za uporabo
pri trženju, ter celostna grafična podoba so dostopni
na spletnem mestu MKGP ter na spletnem mestu
www.lokalna-kakovost.si v rubriki »Za pridelovalce
in predelovalce«.
Uporaba zaščitnega znaka je obvezna pri vseh
proizvodih, ki se tržijo v okviru sheme »izbrana
kakovost« in in so proizvajalci zanje pridobili
ustrezen certifikat.

POMEMBNO:
obvezna
uporaba
znaka

»IZBRANA KAKOVOST«
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PRIMERDOBREPRAKSE
Aljoša Bončina
z Ekološke turistične
kmetije pri Lovrču, Čadrg,
govori o svoji izkušnji
vstopa v shemo kakovosti:

„V shemo kakovosti smo z ekološkimi izdelki vključeni
že od leta 2001, ko smo pridobili certifikat za ekološko
pridelavo. S sirom Tolminc smo v shemi zaščitene
označbe porekla od leta 2013. Zdi se nam pomembno,
da smo zaščitili sir Tolminc, saj s tem ohranjamo tradicijo
za naše potomce; ta sir se v naši vasi izdeluje že več
kot 700 let.
Zadovoljni smo, da smo se vključili v obe shemi, saj
jih potrošniki vse bolj prepoznavajo in cenijo, s tem
pa tudi naše izdelke. Gotovo imamo nekaj več dela
zaradi vključenosti v shemo, predvsem z administracijo
in kontrolo, kar bi v prihodnje morda veljalo nekoliko
poenostaviti. Absolutno pa smo za to, da kontrole
ostanejo in da se posledično dodelijo certifikati.

Seveda moramo za prepoznavnost in promocijo svojih
izdelkov delati tudi sami, da jih v sicer lepem, a odročnem
kraju, kjer se gostov in kupcev ne tare, lahko sploh
prodamo. Cen naših izdelkov še ne moremo dvigniti,
saj trg višjih cen trenutno ne prenese. Seveda pa smo
z ustrezno promocijo in kakovostnimi izdelki, označenimi
z omenjenimi znaki kakovosti, tržno uspešni.”

Spletnestrani,dokumenti,kontaktneosebe

DODATNE INFORMACIJE

i
www.lokalna-kakovost.si
Rubrika: »Za pridelovalce in predelovalce«

Na spletni strani za pridelovalce in predelovalce so dostopni:
• gradiva in dodatne informacije o promociji, obveznem prispevku in shemi »izbrana kakovost«
• kratko on-line izobraževanje o načinu obveznega zbiranja prispevka in shemi kakovosti »izbrana kakovost«
• navodila za plačevanje prispevka za zavezance in ostale pravne podlage
• obrazci: izjava o načinu plačevanja prispevkov, zbirni obračun
• priročnik: celostna grafična podoba za uporabo zaščitnega znaka sheme »izbrana kakovost«
• zaščitni znak v različnih grafičnih oblikah za uporabo v praksi

Pravne podlage:
• Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP)
(Uradni list RS, št. 26/11 z dne 8. 4. 2011, št. 57/12 z dne 27. 7. 2012)
• Strateški načrt promocije kmetijskih in živilskih proizvodov 2013-2018
www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/zakonodaja/Promocija_kmetijskih_in_zivilskih_proizvodov/
nacrtpromocije2013.pdf
• Odredba o vključitvi sektorja mleka v program promocije in določitvi odstotka proizvodnje za začetek izvajanja
promocije sheme izbrana kakovost (Uradni list RS, št. 78/15)
• Uredba o določitvi višine in o začetku plačevanja obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih
proizvodov za zavezance sektorja pridelave in predelave mleka (Uradni list RS, št. 55/15)
• Odredba o vključitvi sektorja pridelave in predelave mesa za goveje in perutninsko meso v program promocije
(Uradni list RS, št. 98/15)
• Uredba o določitvi višine in začetku plačevanja obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov
za zavezance sektorja pridelave in predelave mesa za goveje in perutninsko meso (Uradni list RS, št. 103/15)
• Odredba o Programu promocije za obdobje od 2016 do 2018 (Uradni list RS, št. 21/16)
• Pravilnik o postopku priznanja označbe »izbrana kakovost« (Uradni list RS, št. 79/15)
• Navodila za plačilo prispevka za zavezance iz sektorja mleka
• Navodila za plačilo prispevka za zavezance iz sektorja mesa
• Priročnik Celostna grafična podoba za zaščitni znak »izbrana kakovost«
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Kratko in jedrnato

Za nosilce kmetijskih gospodarstev
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Igor Hrovatič

KGZS
Gospodinjska ulica 6
1000 Ljubljana

(01) 51 36 94

igor.hrovatic@kgzs.si

Gabrijela Salobir

KGZS
Gospodinjska ulica 6
1000 Ljubljana

(01) 513 66 34

gabrijela.salobir@kgzs.si

Gorenjska regija
Milena Črv

KGZS Zavod Kranj
Cesta Iva Slavca 1
4000 Kranj

(04) 280 46 28

milena.crv@kr.kgzs.si

Del notranjsko-kraške,
goriška in obalno-kraška regija
Srečko Hrovat

KGZS Zavod Nova Gorica
Sejmiška 1a
6210 Sežana

(05) 731 28 53

srecko.horvat@go.kgzs.si

Osrednjeslovenska,
del notranjsko-kraške
in zasavska regija
Vladka Turk Mate

KGZS Zavod Ljubljana
Škrabčev trg 19
1310 Ribnica

(01) 837 32 54

vladka.turk-mate@lj.kgzs.si

Dolenjska, spodnje Posavje
in Bela Krajina
Ana Nuša Kunej

KGZS Zavod Novo mesto - izp. Krško
Cesta krških žrtev 52
8270 Krško

(07) 490 22 10

ana.kunej@siol.net

Savinjska in koroška regija
Polona Starc

KGZS Zavod Celje
Trnoveljska cesta 2
3000 Celje

(03) 490 75 88

polona.starc@ce.kgzs.si

Del podravske regije
Breda Friškovec

KGZS Zavod Maribor
Vinarska 14
2000 Maribor

(02) 228 49 46

breda.friskovec@kmetijski-zavod.si

Del podravske regije
Slavica Strelec

KGZS zavod Ptuj
Ormoška cesta 28
2250 Ptuj

(02) 749 36 45

slavica.strelec@kgz-ptuj.si

Pomurska regija
Robert Jelen

KGZS zavod Murska Sobota
Ulica Štefana Kovača 40
9000 Murska Sobota

(02) 539 14 42

r.jelen@gov.si

(01) 244 13 60

info@zzs.si
anita.jakus@zzs.si

Za zadruge
Mag. Anita Jakuš

Zadružna zveza Slovenije, z.o.o.
Miklošičeva 4
1000 Ljubljana

Za živilskopredelovalna podjetja
Barbara Rupnik
Sekretarka Sektorskega odbora
za mlekarstvo

Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva ulica 13
1504 Ljubljana

(01) 589 82 92

barbara.rupnik@gzs.si

Ana Ahčin
Sekretarka Sektorskega odbora
za meso

Gospodarsko interesno združenje mesne
industrije
Dimičeva ulica 9
1000 Ljubljana

(01) 565 92 45

giz.mi@siol.net

Iris Ksenija Brkovič
Sekretarka Sekcije živilskih
dejavnosti pri OZS

Obrtna zbornica Slovenije
Celovška cesta 71
1000 Ljubljana

(01) 583 05 66

iris.brkovic@ozs.si
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KAJJEPOMEMBNOZAUSPEŠNOIZVEDBO
SKUPNEGAPROJEKTAPROMOCIJE?

1.
Vse zavezance pozivamo k doslednemu in
pravilnemu nakazovanju prispevka za promocijo.
2.
Kmetje in predelovalci, svetujemo vam, da
čim več vaših proizvodov vključite v shemo
»izbrana kakovost – Slovenija«.
3.
Uporabljajte znak »izbrana kakovost – Slovenija«
na vseh certificiranih proizvodih na vidnem delu embalaže
in v promocijskih gradivih.
4.
Izkoristite vsako srečanje s potrošniki za to,
da jim predstavite prednosti svojih proizvodov,
označenih z zaščitnim znakom »izbrana kakovost – Slovenija«.
5.
Kmetje, predelovalci in trgovci, aktivno se vključite
v promocijo in sodelujte med seboj tako, da skupaj nastopite
na različnih javnih ali strokovnih dogodkih in prireditvah.
Odprite vrata svojih kmetij in predelovalnih obratov!
Potrošnike povabite, naj poskusijo vaše
proizvode in vas bolje spoznajo.

