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SVET ZA PROMOCIJO  

15.2.2019 je potekala 36. Seja sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov.  
Naslednja (37) seja bo 28.3.2019. Svet je  na 36. Seji bil seznanjen: 
 

- z izvedbo jesenskega vala 3-letne kampanje Naša super hrana aktivnosti 
katere so potekale v sklopu Aneksa št.5 k okvirnemu sporazumu s Futuro 
DDB in z vsebino izvajanja promocije zadnjega vala 3-letne kampanje Naša 
super hrana, ki poteka od marca do junija 2019, 
 

- z zbiranjem prispevkov za programsko obdobje 2019 do 2021, kjer se 
vključujejo trije sektorji (sektor mleka, sektor mesa in sektor sadja). Svet se 
je seznanil z začasno prekinitvijo plačevanja prispevka v sektorju mleka in 
mesa in s stanjem pobiranja prispevkov v sektorju sadja, 

 
- z notifikacijo specifikacij IK za mleko, meso in sadje pri Evropski Komisiji 

(EK) in izvedbo ukrepa M03, 
 

- s poročilom o spletnem komuniciranju na kanalih Naša super hrana, 
 

- z predvideno generično promocijo shem kakovosti IK in EKO jeseni 2019, 
 

- s potekom kampanje »Nori na jabolka«, 
 

- z aktivnostmi glede spremembe ZPKŽP, 
 

- z neupravičeno uporabo imena »izbrana kakovost«. 

Marec 2019 

 



Izvedba sektorske promocije prvega programskega obdobja 2016 - 2018 

JESENSKI VAL KAMPANJE (JESEN 2018) 
Jesenski val kampanje je trajal od 3.9.2018 do 25.11.2018 za sektor mleka (generika in IK) ter sektor mesa za goveje in 
perutninsko meso (generika in IK). 
V sklopu sektorskih generičnih promocij mleka in mesa smo vsebinsko izpostavljali kakovost lokalne pridelave in predelave,  
v  sklopu sektorske izbrane kakovosti pa kontrole, kakovost in poreklo.  
Vsi kazalci za kampanjo jesen 2018 kažejo, da so bili medijski rezultati doseženi in celo ponekod preseženi.  
 

SPOMLADANSKI VAL KAMPANJE (POMLAD 2019)  
S spomladanskim valom kampanje se zaključuje prvo programsko obdobje 2016 do 2019 za sektorja mleko in meso. Zadnji 
val kampanje 2016-2019 se bo začel predvidoma v marcu 2019 in bo trajal do konca junija 2019. Triletna pogodba s Futuro 
se bo zaključila po opravljeni zadnji javnomnenjski raziskavi takoj po končani pomladanski kampanji v medijih, ko bo znano, 
kakšne rezultate je agencija dosegla pri izvedbi kampanje. 

 

Generična promocija shem kakovosti »izbrana kakovost« in »ekološka pridelava in 
predelava« v letu 2019 

Jeseni 2019 bo ministrstvo izvedlo generično promocijo shem kakovosti (ni del sektorskih promocij in je v celoti financirano iz 
državnega proračuna) , kjer se bo potrošnike informiralo o dveh shemah kakovosti: »izbrani kakovost« in »ekološki pridelavi in 
predelavi«.  

Predvidoma v prvi polovici leta se bo tako pripravil javni razpis za generično promocijo shem kakovosti, s poudarkom na  IK in 
EKO, ki bo v medijih predvidoma jeseni  2019. Znotraj generične promocije shem kakovosti bomo promovirali 2 shemi: »izbrana 
kakovost« in »ekološka pridelava in predelava«. Za IK bomo nadaljevali doslej zastavljeno kampanjo, za EKO pa bomo na podlagi 
javnomnenjskih raziskav, ki so trenutno v pripravi, komunikacijo pripravili na novo,  vendar  usklajeno  s tem, kar imamo 
vzpostavljeno za komunikacijo za IK. Kampanja bo izvedena v CGP – obložene mize in pod  krovnim sloganom Naša super hrana, 
tako da bo kontinuiteta promocij MKGP jasna. Kampanjo bo potrebno priglasiti pri EK po skupinskih  izjemah.  
 

Nova triletna sektorska promocija 2020 – 2022 za sektorje mleka, mesa in sadja 

Predvidoma v drugi polovici leta 2019 se bo glede na sprejet strateški načet začel pripravljati javni razpis za novo triletno kampanjo 
2020 – 2022 za vse tri sektorje: sadje, mleko in meso. Pred tem je potrebno izvesti še vrsto pripravljalnih aktivnosti (vzpostavitev 
merskega sistema vrednotenja rezultatov kampanje, oblikovanje nabora vsebin komuniciranja za določitev ciljev). Shemo 
promocije za mleko in meso bo potrebno priglasiti pri Evropski komisiji, pridobitev odgovora lahko traja do 6 mesecev. 

 

Programsko obdobje 2019-2021: Zbiranje prispevkov v letu 2019 

V programskem obdobju 2019 do 2021 se vključujejo v program promocije trije sektorji: sektor sadja, sektor mleka in sektor mesa 
za goveje, perutninsko in prašičje meso. 

Stanje glede zbiranja prispevkov v sektorju mleka in mesa v letu 2019 
Strateški načrt promocije kmetijskih in živilskih proizvodov 2019 do 2025 je bil sprejet s sklepom vlade dne 20. 12. 2018. Na podlagi 
sprejetega novega Strateškega načrta 2019 do 2025 in Zakona o promociji je ministrstvo začelo z usklajevanje pripravljenih pravnih 
podlag: 

- Odredbi o vključitvi sektorja mleka in sektorja mesa v program promocije 2019-2021,   
- Uredbi za plačilo prispevka v sektorju mleka in mesa ter  
- Odredba o Programu promocije sektorja mleka in mesa za obdobje 2019 do 2021.  

 

Šele sprejete in v Uradnem listu objavljene omenjene odredbe in uredbi bodo podlaga za priglasitev sheme državne pomoči EK za 
promocijo v sektorju mleka in mesa za obdobje 2019 do 2021. Takoj, ko bodo omenjene pravne podlage sprejete, bo ministrstvo 
priglasilo državno pomoč pri Evropski komisiji. Postopek priglasitve sheme državne pomoči pri EK traja od 4 do 6 mesecev. V 
postopku priglasitve sheme državne pomoči ne pričakujemo večjih pripomb s strani EK, saj smo v programskem obdobju 2016 do 
2018 priglasili podobno shemo.  



Dokler država ne prejme sklepa EK o priglašeni shemi državne pomoči za sektorja mleka in mesa za novo programsko 
obdobje 2019 do 2021 in ker je priglašena shema državne pomoči za promocijo v sektorju mleka in mesa za obdobje 
2016 do 2018 prenehala z 31. 12. 2018, smo bili dolžni začasno prekiniti plačevanje prispevka v sektorju mleka in mesa. 
Ko bo država prejela sklep EK o priglašeni shemi državne pomoči za sektorja mleko in meso za obdobje 2019 do 2021, se bo 
ponovno nadaljevalo zbiranje prispevka v obeh sektorjih (predvidoma v drugi polovici leta 2019). 

MKGP je v začetku januarja poslalo dopis o prekinitvi plačila vsem klavnicam ter vsem mlekarjem razen malim kmečkim sirarjem, ki 
plačujejo letni prispevek. Informacija o prekinitvi plačila je bila objavljena tudi na spletni strani »Naša super hrana«: 
https://www.nasasuperhrana.si/clanek/obvestilo-o-ustavitvi-placila-prispevka-za-promocijo-v-sektorjih-meso-in-mleko/. 
Prispevek s strani sektorja mleka in mesa se bo na PP predvidoma ponovno začelo zbirati šele v drugi polovici leta 2019, kar 
pomeni, da se bo lahko začela izvajati sektorska promocija mleka in mesa v letu 2020. 
V vmesnem času bo ministrstvo izvajalo generično obliko promocije sheme IK pri potrošnikih, kar bo spodbuda za večanje ponudbe 
na trgovskih policah s proizvodi označenimi z znakom IK-SLO.  

Stanje glede zbiranja prispevkov v sektorju sadja v letu 2019 
Sektor sadja ima priglašeno shemo državne pomoči s strani Evropske komisije, kar je MKGP objavilo z Naznanilom o prejetju sklepa 
EK o združljivosti državne pomoči s Pogodbo o delovanju EU v Uradnem listu RS, št. 82/2018 z dne 21. 12. 2018. Na podlagi 
objavljenega naznanila se je začel pobirati prispevek v sektorju sadja s 1. 1. 2019. V sektorju sadja se plačuje prispevek na dva 
načina, in sicer pridelovalci sadja plačujejo na ha intenzivnih sadovnjakov, predelovalci pa na količino predelanega, v Sloveniji 
pridelanega sadja. 

Pridelovalci sadja (nosilci kmetijskih gospodarstev) so v januarju prejeli odločbe o letni odmeri prispevka od kmetijskih površin od 
AKTRP. ARSKTRP je izdalo 1.403 odločb, kjer je bilo odmerjenega prispevka za plačilo v skupni vrednosti 77.274 EUR, in sicer za 
3.863,7 hektarjev površin. Odločbe so bile izdane 1.360 fizičnim osebam (kmetijam) in 43 pravnim osebam, torej podjetjem. 
Podatki po hektarjih, za katere je bil odmerjen prispevek (pavšal 20 EUR na hektar), so nalednji: 

- od 0,5 do 1 ha = 561 odločb (višina odmerjenega prispevka v odločbi znaša od 10 – 20 EUR) 
- od 1 do 2 ha = 440 odločb (višina odmerjenega prispevka v odločbi znaša od 20 – 40 EUR) 
- od 2 do 5 ha = 264 odločb (višina odmerjenega prispevka v odločbi znaša od 40 – 100 EUR) 
- od 5 do 10 ha = 96 odločb (višina odmerjenega prispevka v odločbi znaša od 100 – 200 EUR) 
- od 10 do 50 ha = 36 odločb (višina odmerjenega prispevka v odločbi znaša od 200 – 400 EUR) 
- nad 50 ha = 6 odločb (višina odmerjenega prispevka v odločbi znaša nad 400 EUR) 
 
Konec februarja je ARSKTRP poslalo 430 opominov pred izvršbo v vrednosti od 10 € do 605€ in sicer: 
- 181 zavezancev je dobilo opomine v vrednosti do 20 € (kmetijska gospodarstva, ki imajo do 1 ha intenzivnih sadovnjakov) 
- 119 zavezancev je dobilo opomine v vrednosti od 20 € do 40 € (KMG od 1 ha do 2 ha) 
- 52 zavezancev je dobilo opomine v vrednosti od 40 € do 60 € (KMG od 2 ha do 3 ha) 
- 37 zavezancev je dobilo opomine v vrednosti od 60 € do 100 € (KMG od 3 do 5 ha) 
- 25 zavezancev je dobilo opomine v vrednosti od 100 € do 150 € (KMG od 5 ha do 7,5 ha) 
- 7 zavezancev je dobilo opomine v vrednosti od 150 € do 200 € (KMG od 7,5 ha do 10 ha) 
- 5 zavezancev je dobilo opomine v vrednosti od 200 € do 400 € (KMG od 10 ha do 20 ha) 
- 2 zavezanca je dobilo opomine v vrednosti od 400€ do 600 € (KMG od 20 do 30 ha) 
 
Na dan 15.3.2019 je ostalo skupaj 116 neplačanih odločb v skupni višini 4.229,33 € in sicer: 
- 81 zavezancev v skupnem znesku 1.461,62 € z višino odločb od 10 do 29 € 
- 13 zavezancev v skupnem znesku 490,29 € z višino odločb od 30 do 50 € 
- 14 zavezancev v skupnem znesku 978,57 € z višino odločb od 51 do 100 € 
- 8 zavezancev v skupnem znesku 1.298,85 € z višino odločb od 101 do 224 € 
 
Sadjarji so slabo informirani in ne razumejo namena plačevanja prispevka v situaciji, ko je  prodaja slovenskih jabolk  slaba. 
Prispevek si razlagajo kot dodaten davek države od katerega ne vidijo koristi. Sadjarjem je potrebno razložiti pomen promocije za 
celoten sektor ter, da je bila odločitev o vstopu v sektorsko promocijo za sadje njihova. Ministrstvo na podlagi njihove odločitve 
začne vse postopke priprave zakonodaje, zbiranja prispevka do vzpostavitve vseh mehanizmov za dejansko izvajanje sektorske 
promocije 
 
Predelovalci sadja pa so dolžni za predelano, v Sloveniji pridelano sadje sami plačati prispevek od 1. 1. 2019. MKGP je v začetku 
januarja poslalo dopis z obrazci in pojasnitvami o plačilu prispevka v sektorju sadja 56 večjim predelovalcem sadja v RS. Obvestilu o 
začetku plačevanja prispevka z vsemi pojasnili, obrazci in pravnimi akti so bili v začetku januarja objavljeni tudi na spletni strani 
»naša super hrana«. 

Prispevek s strani sektorja sadja bo na PP šele v drugi polovici leta 2019, kar pomeni, da se bo lahko začela izvajati sektorska 
promocija sadja v začetku leta 2020. 
 

https://www.nasasuperhrana.si/clanek/obvestilo-o-ustavitvi-placila-prispevka-za-promocijo-v-sektorjih-meso-in-mleko/
https://www.nasasuperhrana.si/clanek/obvestilo-o-ustavitvi-placila-prispevka-za-promocijo-v-sektorjih-meso-in-mleko/


Notifikacija specifikacij sheme »izbrana kakovost« za sektor sadja, mleka in 
mesa 

Evropska Komisija je začasno ustavila izplačevanje sredstev za ukrep M3 (povračilo stroškov certificiranja za novo vključitev v 
sheme kakovosti), ker dvomi v odprtost sheme "izbrana kakovost" za tuje proizvajalce in v same nadstandarde, navedene v 
potrjenih specifikacijah za posamezne sektorje. 

Iz tega razloga je bilo 25. 10. 2018 v Bruslju organizirano bilateralno srečanje predstavnikov Komisije in ministrstva. Komisija je 
predlagala, da Slovenija ponovno prouči nadstandarde v specifikacijah ter jih ustrezno dopolni in obrazloži. Hkrati je Komisija 
zahtevala tudi, da Slovenija vse potrjene specifikacije še notificira pri Evropski komisiji. Cilj postopka notifikacije je zagotavljati 
prosti pretok blaga, in sicer na način, da imajo Evropska komisija in druge države članice možnost dati pripombe na osnutke 
tehnične zakonodaje, ki jo pripravlja posamezna država članica.  

Sektorji mesa, mleka in sadja so tako dopolnili specifikacije, ki so bile v postopek notifikacije poslane 19. 12. 2018.  Rok mirovanja 
je bil do 19. 3. 2019. Do 19.3.2019 smo dobili pripombe in podrobno mnenje na specifikaciji za sektor sadja in sektor mleka. 
Komisija je rok mirovanja za specifikacijo za sadje podaljša še za tri mesece do 19.06.2019. Šele po uspešno zaključenem postopku 
notifikacije pri Komisiji, bo ministrstvo potrdilo nove verzije specifikacij za meso, mleko in sadje. Do potrditve novih verzij 
specifikacij veljajo sedaj potrjene specifikacije. 

Na področju shem kakovosti je še možnost izboljšanja sistema, zato bo MKGP predlagalo ustanovitev delovne skupine, ki bo med 
drugim po potrebi tudi predlagala nadgradnjo obstoječih shem  kakovosti. Po mnenju sveta je potrebna previdnost in postopnost 
pri nadgradnji obstoječih shem kakovosti, vsekakor pa je pomembno, da je specifikacija pred potrditvijo sheme pregledana 
strokovno. 

Izvajanje ukrepa M03  

Do zaključka postopka notifikacij specifikacij s strani EK velja prepoved objave novih javnih razpisov, s katerimi bi podprli 
upravičence, vključene v shemo kakovosti izbrana kakovost. Po zaključenem postopku notifikacije specifikacij bo potreben ponoven 
izračun zneskov pavšalov, sprememba PRP in sprememba nacionalne zakonodaje. Naslednji javni razpis za podukrep 3.1, v katerem 
bomo predvidoma podprli tudi upravičence vključene v shemo kakovosti izbrana kakovost,  je predviden za objavo ob koncu leta 
2019.  

Drugi ukrep EK v povezavi z omenjeno problematiko pa je začasna zaustavitev izplačil upravičencem, vključenih v shemo kakovosti 
izbrana kakovost, ki so prejeli pozitivno odločbo iz prvih dveh objavljenih javnih razpisov. V zvezi s tem v kratkem pričakujemo 
pismo EK, s katerim bodo odpravili začasno zaustavitev izplačil. 

Kampanja »Nori na jabolka izbrane kakovosti« 

V novembru 2018 je MKGP izvedlo generično promocijo jabolk iz sheme kakovosti "izbrana kakovost" do 18.3.2019. V okviru 
naročila se je do 18.3.2019 izvedlo: 

- promocijski video "zakaj je noro jesti jabolka izbrane kakovosti" – video je objavljen na youtube kanalu: 
https://www.youtube.com/watch?v=8-nXkHAFwow&t=89s 

- publikacijo "Nori na jabolka izbrane kakovosti" – dostopna tudi na spletu 
- facebook kampanjo "Nori na jabolka izbrane kakovosti"  
- degustacije med mladimi na fakultetah "promocija jabolk za mlade". 

 

Neupravičena uporaba imena »izbrana kakovost – Slovenija« 

Na terenu sta bila zaznana dva primera neustrezne in neupravičene uporabe besedne zveze »izbrana kakovost«. Poslano bo pisno 
opozorilo uporabnikom o neupravičeni uporabi besedne zveze izbrana kakovost. 
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