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Navodila vključujejo vse informacije vezane na prispevek za promocijo v sektorju sadja in bodo 

v pomoč posameznim zavezancem za plačilo prispevka. 

Vsebine so povzete po Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (v nadaljevanju: 

ZPKŽP; Uradni list RS št. 26/11 in 57/12) in Uredbi o določitvi višine in začetku plačevanja 

obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja 

pridelave in predelave sadja (v nadaljevanju: Uredba; Uradni list RS št. 81/16 in 10/18).  
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1. SPLOŠNO O ZPKŽP IN PROMOCIJI 

 

Dejavnosti skupne splošne promocije in promocije shem kakovosti za pospeševanje prodaje in 

porabe kmetijskih in živilskih proizvodov so ustaljena praksa javnih politik razvitih držav. To 

področje v Sloveniji ureja Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. Ključni cilj ZPKŽP 

je promocija široko zastopane nacionalne sheme kakovosti »izbrana kakovost« ter tako 

označenih proizvodov. S pomočjo tovrstne promocije se potrošnika informira o pomenu in 

prepoznavnosti proizvodov iz shem kakovosti kot tudi o različnih načinih pridelave in predelave, 

prehranskih koristih in priporočeni rabi ter sledljivosti in zagotavljanju varnosti kmetijskih in 

živilskih proizvodov. Poleg tega pa se s promocijo v širši javnosti in med potrošniki tudi ustvarja 

pozitivna podoba kmetijskega in živilskega sektorja. 

 

Za učinkovito promocijo (oglaševanje, tiskani material, promocijski dogodki itd.) je potrebno 

zagotoviti dovolj finančnih sredstev. Skladno z zakonodajo s področja državnih pomoči je 

potrebno del finančnih sredstev zagotavljati tudi s prispevkom pridelovalcev in predelovalcev iz 

posameznih sektorjev. ZPKŽP ureja načrtovanje in izvajanje skupne splošne promocije in 

promocije shem kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov v Sloveniji ter vzpostavlja temelje za 

evropsko primerljiv model izvajanja promocije in informiranja potrošnikov. Hkrati opredeljuje tudi 

način pobiranja prispevka za promocijo s strani zavezancev za plačilo v določenem sektorju. 

 

Prav tako je v zakonodaji opredeljen nadzor nad izvajanjem zahtev, predvsem na področju 

plačila prispevkov s strani zavezancev.  

 

Sektorji se preko svojih predstavnikov v Sektorskih odborih samostojno odločajo o vstopu v 

takšno »nacionalno« promocijo, vstopu v shemo »izbrana kakovost« kot tudi o višini prispevka 

za promocijo. Nato skupaj z ministrstvom pripravijo triletni Program promocije, ki opredeljuje 

cilje promocije in način njihovega doseganja na slovenskem trgu.  
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2. SPLOŠNE INFORMACIJE 

2.1 Sadne vrste za katere se plača prispevek 

 

Na podlagi sklepa sektorskega odbora za sadje in Uredbe o določitvi višine in začetku 

plačevanja obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance 

sektorja pridelave in predelave sadja (Uradni list RS, št. 81/16 in 10/18) se:  

 

Prispevek plača za VSE SADNE VRSTE (koščičarji, pečkarji, jagodičevje, lupinarji, ipd.), ki se 

pridelujejo v Sloveniji. 

 

 

 

2.2 Od česa se plačuje prispevek? 

 

Na podlagi 11. člena Zakona o promociji (uradni list RS, št. 26/11 in 57/12) se prispevek v 

sektorju sadja plača od: 

 

-  ha kmetijskih površin intenzivnega sadovnjaka (za pridelovalce sadja)  

 

in  

 

- od količine odkupljenega v RS pridelanega sadja namenjenega predelavi (za 

predelovalce sadja). 

 

POMEMBNO: Zavezanec, ki je v vlogi pridelovalca in predelovalca je dolžan plačati prispevek 

od ha kmetijskih površin intenzivnega sadovnjaka in od količin predelanega v  RS pridelanega 

sadja. 

 

2.3 Zavezanci za plačilo prispevka 

 

V skladu z 10. in 11. členom Zakona o promociji so zavezanci za plačilo prispevka: 

 

- Pridelovalci sadja -  so v vlogi nosilca kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarja s 

primarno kmetijsko proizvodnjo sadja v RS. 

 

- Predelovalci sadja - so v vlogi kupca in predelujejo v Sloveniji pridelano sadje. 

Predelovalci sadja so lahko: 

o kmetijska gospodarstva, ki opravljajo dopolnilno dejavnost predelave v Sloveniji 

pridelanega sadja 

o predelovalni obrati (fizična ali pravna oseba), ki se ukvarjajo s predelavo v 

Sloveniji pridelanega sadja 

 

2.4 Obdobje plačevanja prispevka in začetek zbiranja prispevkov 

 

Prispevek se plačuje za VSE SADNE VRSTE (koščičarji, pečkarji, jagodičevje, lupinarji, ipd.) za 

obdobje, ki je enako obdobju sprejetega Programa promocije sektorja sadja in sicer od 2018 -

2020. 
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Prispevek se od 1.1.2019 plačuje za programsko 
obdobje od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2020. 

 

 

 
Začetek zbiranja prispevkov: 
 

Evropska komisija je izdala Sloveniji Sklep o združljivosti sheme državne pomoči za promocijo 

in informiranje v sektorju pridelave in predelave sadja. Slovenija je na podlagi prejetega 

sklepa EK objavila Naznanilo o pridobitvi sklepa Evropske komisije o združljivosti sheme 

državne pomoči za promocijo s Pogodbo o delovanju EU v Uradnem listu RS (Uradni list 

RS, št. 82/2018 z dne 21.12.2018). 

 

Na podlagi objavljenega Naznanila se s 1.1.2019 začne pobirati prispevek v sektorju sadja za 

programsko obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2020. 
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3. NAVODILO ZA PRIDELOVALCE SADJA 

3.1 Zavezanci za plačilo prispevka 

 

Zavezanci za plačilo prispevka so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s 

primarno kmetijsko proizvodnjo sadja, ter so vpisani v Register kmetijskih gospodarstev (RKG). 

Identifikacijska številka KMG je KMG-MID. 

 

3.2 Plačilo prispevka 

 

Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki prideluje sadje plača prispevek od kmetijskih 

površin, ki se uporabljajo za intenzivne sadovnjake.  

 

Nosilec prejme odločbo o odmeri prispevka od kmetijskih površin intenzivnih 

sadovnjakov s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge za razvoj podeželja 

(v nadalje vanju: ARSKTRP) – enkrat letno za prejšnje koledarsko leto (za leto 2018 bodo 

nosilci kmetijskih gospodarstev prejeli odločbo v letu 2019, po objavi naznanila). 

 

3.3 Višina prispevka oz. od česa se plačuje prispevek? 

 

Višino prispevka za promocijo za sektor sadja je predlagal sektorski odbor za sadje. Vlada je na 

podlagi sklepa sektorskega odbora in Sveta za promocijo z Uredbo določila višino in začetek 

plačevanja prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za vse zavezance iz 

sektorja sadja (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7177). 

 

3.3.1 Višina prispevka za pridelovalca sadja 

Višina prispevka za nosilca kmetijskega gospodarstva je 20 €/ha intenzivnega 

sadovnjaka, ki ga ima v uporabi in se obračuna letno. 

 

3.4 Kako se izvaja plačilo prispevka? 

 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) enkrat letno posreduje 

nosilcu kmetijskega gospodarstva odločbo o odmeri prispevka od vseh kmetijskih 

površin (intenzivnih sadovnjakov) v uporabi za prejšnje koledarsko leto.  

 

Po objavi Naznanila v UL RS z dne 21.12.2018, lahko ARSKTRP s 1.1.2019 začne izdajati 

odločbe o odmeri prispevka nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki prideluje sadje v 

intenzivnih sadovnjakih. 

 

ARSKTRP tako nosilcem pošlje odločbe v obdobju od 1.1.do 30.4. v tekočem letu za prejšnje 

koledarsko leto na stanje površin na dan 31.5. za prejšnje koledarsko leto. ARSKTRP bo tako 

pošiljala odločbe: 

- Za leto 2018 do 30.4.2019 - odločbe bodo nosilci kmetijskih gospodarstev za leto 

2018 začeli prejemati v letu 2019 in sicer do 30.4.2019. Za leto 2018 bo ARSKTRP 

vzela stanje hektarjev intenzivnih sadovnjakov na dan 31.5.2018. 

- Za leto 2019 do 30.4.2020 - odločbe bodo nosilci kmetijskih gospodarstev za leto 

2019 prejeli do 30.4.2020. Za leto 2019 bo ARSKTRP vzela stanje hektarjev 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7177
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intenzivnih sadovnjakov na dan 31.5.2019. 

- Za leto 2020 do 30.4.2021 - odločbe bodo nosilci kmetijskih gospodarstev za leto 

2020 prejeli do 30.4.2021. Za leto 2020 bo ARSKTRP vzela stanje hektarjev 

intenzivnih sadovnjakov na dan 31.5.2020. 

Pri izračunu prispevka za določeno koledarsko leto, ARSKTRP vzame stanje vseh kmetijskih 

površin (intenzivnih sadovnjakov) v uporabi na dan 31.5. za tisto koledarsko leto. 

POMEMBNO: Nosilec kmetijskega gospodarstva v RS sam ne obračunava, ker odmero 

prispevka zanj naredi Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja z izdajo odločbe enkrat 

letno za prejšnje koledarsko leto (16. člen Zakona o promociji kmetijskih in živilskih 

proizvodov). 

 

POMEMBNO: 

Višina prispevka je določena za obdobje sprejetega Programa promocije sektorja sadja od 

2018-2020. Višina prispevka velja do preklica ali določitve drugačne višine.  

 

Plačilo prispevka je OBVEZNO za VSE zavezance ne glede na to ali vstopijo v shemo 

kakovosti »izbrana kakovost« ali ne. 

 

IZJEME: 

 - prispevek od kmetijskih površin NOSILEC NE PLAČA če skupni prispevek od vseh površin 

znaša manj kot 10 eurov. Pri višini določenega prispevka (20 €/ha) to pomeni, da vsi nosilci, ki 

imajo v uporabi manj kot 0,5 ha intenzivnih sadovnjakov NISO zavezanci za plačilo 

prispevka. 

 

3.5 Roki za plačilo 

 

Prispevek odmerjen z odločbo ARSKTRP mora nosilec kmetijskega gospodarstva plačati v roku 

20 dni od prejema odločbe o odmerjenem znesku prispevka za promocijo sektorja sadja (17. 

Člen Zakona o promociji). 
 

3.6 Izterjava neplačanih prispevkov 

 

Na podlagi petega odstavka 16. člena ZPKŽP  izvršbo prispevka določenega z odločbo 

ARSKTRP opravi FURS po predpisih, ki urejajo izvršbo davkov. Na podlagi ugotovljenega 

stanja neplačanih prispevkov ARSKTRP naroči izvršbo FURSu. 

 

3.7 Primer obračuna prispevkov pri pridelovalcu sadja 

 

Tabela 1: Primer obračunanih višin zneskov za promocijo pri NOSILCU od kmetijskih površin v 

letu 2018 – ODLOČBA ARSKTRP se izda v letu 2019 najkasneje do 30.4.2019 

Kmetijske površine v letu 2018, ki 

jih ARSKTRP vzame iz RKG na 

dan 31.5.2018– ha intenzivnega 

sadovnjaka 

Višina prispevka za 

promocijo nosilcu na 

kmetijsko površino (v € 

na ha) 

Odmerjen prispevek z 

odločbo v letu 2019 za 

prejšnje koledarsko leto 

(leto 2018) (v €) 

1 20,00 20,00 
8 20,00 160,00 

15 20,00 300,00 
30 20,00 600,00 
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3.8 Nakazilo prispevka 

 

Prispevek se nakaže z obrazcem UPN ali s plačilom po elektronski poti, kot je določeno na 

odločbi. Papirni obrazec UPN je lahko izpolnjen računalniško ali ročno. Podatki se morajo 

vpisati v posamezna ustrezna polja s temno modro ali črno barvo. Vsi podatki na obrazcu 

UPN so obvezni, razen tistih za katere je posebej navedeno, da so neobvezni1. 

 

Plačila so možna tudi z uporabo e-bančnih poti – uporaba spletnega bančništva (kot primer 

navajamo: NLB Klik, SKB net, Abanet, Hyponet, Spletna banka Dh-Plus, DBS NET in drugih 

bank). 

 

Zavezanci plačajo obračunan znesek prispevka na podračun  
(AKTPR JFP – PROMOCIJA): 

 
SI56  0110  0845  0181 514 

 
 

Navodilo za  izpolnjevanje UPN obrazca za NOSILCA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA 

(na podlagi prejete odločbe o odmerjenem prispevku s strani ARSKTRP) - Posamezna polja 

obrazca UPN morajo biti izpolnjena na naslednji način: 

 

Predel PLAČNIK 

 Ime in naslov: vpiše se ime in naslov plačnika oziroma naziv zavezanca. 

 Koda namena: TAXS – plačilo davkov 

 Namen plačila: SADJE-PRISPEVEK ZA PROMOCIJO 

 Nujno: neobvezen podatek, označi se z znakom »X«, kar pomeni, da bo nalog izvršen 

kot nujno negotovinsko kreditno plačilo. 

 Podpis plačnika (neobvezno žig): podpis plačnika je obvezen, žig plačnika je neobvezen 

Predel PREJEMNIK 

 Znesek: vpiše se znesek plačila v evrih s centi; če znesek ni vpisan v posamezna 
okenca se med evre in cente vpiše vejica, če je znesek vpisan v posamezna okenca 
med evre in cente ni potrebno vpisati vejice; pred znesek se vpiše znak * ali =. 

 IBAN oz. vplačilni račun: SI56  0110  0845  0181 514 

 Referenca: SI11 23310-7111380-ID partnerja CRS 

 

Naziv: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP)  

Naslov: Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana  

MOD
EL 

Šifra proračunskega 
uporabnika (AKTRP) Konto ID partnerja CRS  

SI11 23310 7111380 xxxxxxx 

 

                                                      
1 Vir: http://www.ujp.gov.si 
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4. NAVODILO ZA PREDELOVALCE SADJA 

 

4.1 Zavezanci za plačilo prispevka 

 

Zavezanci za plačilo prispevka so KUPCI (predelovalci sadja) primarnih kmetijskih 

proizvodov sadja, ki se ukvarjajo s predelavo v Sloveniji pridelanega sadja. Kupci (predelovalci 

sadja) so lahko: 

 

o kmetijska gospodarstva, ki opravljajo dopolnilno dejavnost predelave v 

Sloveniji pridelanega sadja (v tem primeru je kmetijsko gospodarstvo tudi v 

vlogi PREDELOVALCA - KUPCA). 

 

o predelovalni obrati (fizična ali pravna oseba), ki se ukvarjajo s predelavo v 

Sloveniji pridelanega sadja (KUPEC). 

 

Kupci so v tem navodilu fizične ali pravne osebe, ki opravljajo dejavnost predelave (KMG z 

dopolnilno dejavnostjo predelave sadja oz. predelovalni obrat za predelavo sadja) in imajo 

sedež ali stalni naslov v Sloveniji. 

 

4.2 Plačilo prispevka 

 

Predelovalec (kupec) zase obračuna in plača prispevek od predelanih količin v Sloveniji 

pridelanega sadja. Predelovalec (kupec) lahko plačuje mesečno ali letno. Za način plačila se 

odloči z izjavo* še pred prvim plačilom prispevka in po objavi naznanila.  

*Opomba: Od leta 2021 se podatki vnašajo v elektronsko Aplikacijo EZPP (dostopna na povezavi: 

https://storitve-mkgp.gov.si/EZPP-zunanji/) 

 

V primeru predelave na kmetiji, ko nosilec kmetijskega gospodarstva sam predela svoje sadje, 

ali sadje kupi še od drugega nosilca kmetijskega gospodarstva iz RS, z namenom nadaljnje 

predelave je nosilec kmetijskega gospodarstva v vlogi NOSILCA  in PREDELOVALCA - 

KUPCA: 

- Kot nosilec kmetijskega gospodarstva plača prispevek na podlagi prejete odločbe o 

odmeri prispevka s strani ARSKTRP – enkrat letno za prejšnje koledarsko leto 

(podrobnejša navodila v tretjem poglavju, kjer so Navodila za pridelovalce sadja). 

 

- Kot predelovalec - kupec obračuna, nakaže in plača prispevek na podlagi predelanih 

vseh količin sadja, ki jih je predelal na svoji kmetiji (mesečno ali letno). 

 

IZJEMA:  

Kupec (predelovalni obrat) je lahko v vlogi posrednika, če sadje kupi od nosilca kmetijskega 

gospodarstva in ga proda direktno naprej, brez obdelave. V tem primeru ni zavezanec in ne 

plača prispevka. Čim kupec opravi eno fazo predelave (tipizacija, termična obdelava, 

kalibracija, pakiranje) je zavezanec za plačilo prispevka in se ga obravnava kot kupca po 

ZPKŽP.  

Posrednik je pravna ali fizična oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki kupi sadje 

in ga ne predela (ne opravi nobene faze predelave sadja), temveč ga proda naprej kupcu 

oziroma proda končnemu potrošniku. Če posrednik kupi sadje in ga proda za predelavo kupcu, 

je prispevek za sadje dolžan zase na ustrezen podračun javno finančnih prihodkov nakazati 

kupec in ne posrednik2.  

                                                      
2 7. odstavek 13. člena ZPKŽP    
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4.3 Višina prispevka oz. od česa se plačuje prispevek? 

 

Višino prispevka za promocijo za sektor sadja je predlagal sektorski odbor za sadje. Vlada je na 

podlagi sklepa sektorskega odbora in Sveta za promocijo z Uredbo določila višino in začetek 

plačevanja prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za vse zavezance iz 

sektorja sadja (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7177 ). 

 

4.3.1 Višina prispevka za predelovalce sadja 

Višina prispevka za predelovalca sadja (kupca) je 1,50 € na tono v Sloveniji pridelanega 

sadja, ki se ga predela. 

 

4.4 Kako se izvaja plačilo prispevka? 

 

Predelovalec sadja (kupec) ZASE sam obračuna, nakaže in plača prispevek na podlagi 

odkupljenih in predelanih količin v Sloveniji pridelanega sadja. Prispevek plača enkrat letno ali 

mesečno (pred začetkom plačevanja prispevka se predelovalec - kupec z IZJAVO* opredeli o 

rokih plačevanja prispevka – mesečno ali letno).  

*Opomba: Od leta 2021 se podatki vnašajo v elektronsko Aplikacijo EZPP (dostopna na povezavi: 

https://storitve-mkgp.gov.si/EZPP-zunanji/) 

 

Predelovalec (kupec) celotni znesek obračunanega prispevka (1,50 €/tono odkupljenega sadja 

namenjenega predelavi) plača na ustrezen podračun javno-finančnih prihodkov (v 

nadaljevanju:JFP). 

 

Predelovalec (kupec), ki opravlja dejavnost proizvodnje živil in pijač iz sadja začnejo sami 

plačevati prispevek prvi dan naslednjega meseca po objavi naznanila, ki je bilo objaljeno 

21.12.2018. To pomeni, da se začne plačevanje prispevka od 1.1.2019 naprej. 

 

DDV - Prispevek se odšteje od končnega zneska, ki že vsebuje DDV 
 

Prispevek ne predstavlja plačila za opravljeno dobavo blaga ali storitev v skladu z Zakonom o 

davku na dodano vrednost in ne nastane obveznost obračuna DDV. 

 

 

POMEMBNO: 

Višina prispevka je določena za obdobje sprejetega Programa promocije sektorja sadja od 

2018-2020. Višina prispevka velja do preklica ali določitve drugačne višine.  

 

Plačilo prispevka je OBVEZNO za VSE zavezance ne glede na to ali vstopijo v shemo 

»izbrana kakovost« ali ne. 

 

IZJEME: 

- prispevek PREDELOVALEC - KUPEC ne plača za sadje, ki je bilo v RS uvoženo oziroma se 

zanj dokaže, da ni bilo pridelano v RS. 

- prispevek PREDELOVALEC -KUPEC ne plača za sadje, ki ga nepredelanega IZVOZI naprej 

kupcu v tujino. 

- prispevek PREDELOVALEC -KUPEC ne plača, če je v vlogi POSREDNIKA. 

 

Z zakonom ne nalagamo obveznosti predelovalcem (kupcem) v drugih državah EU ali tretjih 

državah. Zato predelovalni obrati (kupci) registrirani v tujini, ki jim bodo prodani primarni 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7177
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kmetijski proizvodi, pridelani v RS, ne bodo dolžni odvesti deleža prispevka s strani kupcev. 

Prav tako ne bodo obdavčeni uvoženi proizvodi iz sadja oziroma uvoženo sadje. 

 

4.5 Roki za plačilo prispevka 

 

Predelovalec (kupec) se pred začetkom plačevanja prispevka z Izjavo* opredeli kako bo 

časovno obračunaval in plačeval prispevek zase (*Opomba: Od leta 2021 dalje se podatki vnašajo v 

elektronsko Aplikacijo EZPP (dostopna na povezavi: https://storitve-mkgp.gov.si/EZPP-zunanji/), skladno 

z 10. členom zakona o promociji. Možno je izbrati samo eno opcijo in sicer: 

 

 ENKRAT MESEČNO do 20. dne v mesecu za pretekli mesec ali 

 ENKRAT LETNO do 31. januarja za preteklo leto. 

 

Izjava, ki jo poda predelovalec (kupec) je zavezujoča in velja do preklica oziroma do javljene 

spremembe na MKGP (*Opomba: Od leta 2021 dalje se podatki vnašajo izključno v elektronsko 

Aplikacijo EZPP, ki je dostopna na povezavi: https://storitve-mkgp.gov.si/EZPP-zunanji/). 

Izjava je podlaga za določitev roka, od katerega pričnejo teči zamudne obresti v primeru 

zamude plačila. 

 

Izpolnjeno izjavo predelovalec (kupec) pošlje na MKGP pred PRVIM OBRAČUNOM in 

NAKAZILOM prispevka na naslov: 

 

MKGP, Služba za podporo živilsko predelovalni industriji in promocijo kmetijskih 

in živilskih proizvodov, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.* 

(*Opomba: Od leta 2021 dalje se vsi podatki vnašajo izključno v elektronsko Aplikacijo 

EZPP, ki je dostopna na povezavi: https://storitve-mkgp.gov.si/EZPP-zunanji/) 

 

4.6 Primer obračuna prispevkov pri predelovalcu sadja (kupcu) 

 

Tabela 2: Primer obračunanih višin zneskov za promocijo pri predelovalcu (kupcu) od količin 

odkupljenega in predelanega v Sloveniji pridelanega sadja 

Količina odkupljenega in 

predelanega sadja v tonah na 

mesec/leto 

Višina prispevka za 

promocijo kupcu sadja 

(v € za tono) 

Skupni obračunani in plačani 

znesek prispevka na 

mesec/leto (v €) 

5 1,50 7,50 
50 1,50 75,00 

500 1,50 750,00 

5.000 1,50 7.500,00 

 

4.7 Zbirni obračun 

 

Zbirni obračun izpolnjuje samo predelovalec (kupec) in sicer samo zase. 

 

Predelovalec (kupec) pripravi zbirni obračun, ki je skladno z izjavo o plačevanju prispevka lahko 

mesečni ali letni. Na zbirnem obračunu je potrebno navesti podatke kupca, obdobje, vse 

količine od katerih je obračunan prispevek za promocijo ter skupni znesek plačila.  

 

Rok za pošiljanje elektronskega zbirnega obračuna preko Aplikacije EZPP* je najkasneje do 

20. dne v mesecu za pretekli mesec ali enkrat letno do 31. januarja za preteklo leto. 

https://storitve-mkgp.gov.si/EZPP-zunanji/
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(*Opomba: Od leta 2021 dalje se podatki vnašajo izključno v elektronsko Aplikacijo EZPP, ki je 

dostopna na povezavi: https://storitve-mkgp.gov.si/EZPP-zunanji/ oziroma na spletni strani 

Naša super hrana: https://www.nasasuperhrana.si/)  

 

Na spletnem mestu: https://www.nasasuperhrana.si v rubriki »za pridelovalce in predelovalce« 

so na voljo: 

- Podrobnejše informacije o obračunavanju in nakazovanju prispevka za 

promocijo 

- E-izobraževalni modul 

- Izjava o načinu plačevanja* 

- Obrazec zbirnega obračuna za sadje* 

- Navodila za uporabnike aplikacije EZPP 

 

4.8 Evidenca predelovalca sadja (kupca) o obračunanem in plačanem 

prispevku 

 

Kupec oz. predelovalec sadja s sedežem ali stalnim naslovom v Sloveniji mora voditi lastno 

evidenco o obračunanem in plačanem prispevku, iz katere morajo biti razvidni: 

 

1. Količina sadja, od katerega je bil obračunan prispevek za kupca; 

2. Datum obračuna prispevka; 

3. Datum poslanega zbirnega obračuna na MKGP; 

4. Datum nakazila oziroma plačila prispevka; 

5. Znesek, ki je bil obračunan kot prispevek; 

6. Seznam plačil prispevka v preteklem mesecu/letu po zavezancih/posrednikih 

 

Predelovalec (kupec) je dolžan podatke iz evidence hraniti tri leta od plačila prispevka. 

 

Predelovalec (kupec) mora dovoljevati dostop do evidence kmetijskemu inšpektorju in ostalim 

inšpekcijam, ki so pooblaščene za izvajanje nadzora nad plačevanjem prispevka po ZPKŽP. 

Evidenca kupca mora biti vedno dokazljiva, zato je kupec dolžan hraniti vso dokazno gradivo.  

 

4.9 Nadzor nad plačevanjem 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 FURS.  

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 € za pravne 

osebe oziroma od 100 do 300 € za odgovorne osebe. 

 

4.10 Nakazilo prispevka 

 

Prispevek se nakaže z obrazcem UPN ali s plačilom po elektronski poti. Papirni obrazec UPN je 

lahko izpolnjen računalniško ali ročno. Podatki se morajo vpisati v posamezna ustrezna polja s 

https://storitve-mkgp.gov.si/EZPP-zunanji/
https://www.nasasuperhrana.si/
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temno modro ali črno barvo. Vsi podatki na obrazcu UPN** so obvezni, razen tistih za 

katere je posebej navedeno, da so neobvezni3.  

**Opomba: Aplikacija EZPP vam bo po izpolnitvi zbirnega obračuna, kot pomoč, prikazala 

izpolnjen UPN obrazec).  

 

Plačila so možna tudi z uporabo e-bančnih poti – uporaba spletnega bančništva (kot primer 

navajamo: NLB Klik, SKB net, Abanet, Hyponet, Spletna banka Dh-Plus, DBS NET in drugih 

bank). 

 

Predelovalci (kupci) sadja plačajo obračunan znesek prispevka na 
podračun: 

 
SI56  0110  0845  0176  567 

 
 

Navodilo za izpolnjevanje UPN obrazca za predelovalca (kupca) - posamezna polja 

obrazca UPN morajo biti izpolnjena na naslednji način: 

 
Predel PLAČNIK 

 Ime in naslov: vpiše se ime in naslov plačnika oziroma naziv zavezanca. 

 Koda namena: TAXS – plačilo davkov 

 Namen plačila: SADJE-PRISPEVEK ZA PROMOCIJO 

 Nujno: neobvezen podatek, označi se z znakom »X«, kar pomeni, da bo nalog izvršen 

kot nujno negotovinsko kreditno plačilo. 

 Podpis plačnika (neobvezno žig): podpis plačnika je obvezen, žig plačnika je 

neobvezen 

Predel PREJEMNIK 

 Znesek: vpiše se znesek plačila v evrih s centi; če znesek ni vpisan v posamezna 
okenca se med evre in cente vpiše vejica, če je znesek vpisan v posamezna okenca 
med evre in cente ni potrebno vpisati vejice; pred znesek se vpiše znak * ali=. 

 IBAN oz. vplačilni račun: SI56 0110 0845 0176 567 

 Referenca: SI19  davčna številka zavezanca-32200-1220 

 

                                                      
3 Vir: http://www.ujp.gov.si 
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 Ime in naslov: vpiše se ime prejemnika oziroma naziv podračuna JFP 

MKGP, Dunajska 22, 1000 Ljubljana 

MOD
EL 

Podatek P1 (osemmestna 
številka) 

Podatek P2 (petmestna 
številka) 

Podatek P3  
(do sedemmestna 
številka) 

SI19 davčna številka 
obvezna dajatev s kontrolno 
številko ni obvezen podatek 

 

 PRIMER – MESEČNO PLAČEVANJE za kupce 

SI19 davčna številka 
32200 = PREDELAVA ZA 
sektor SADJA 

MMLL (mesecLETO) 
0219  
1220 

 PRIMER – LETNO PLAČEVANJE za kupce  

SI19 davčna številka 
32200= PREDELAVA ZA 
sektor SADJA 

LLLL 
2018 
2019 
2020 

 

 

 

5. PRILOGE (stari papirni obrazci) 

 
- IZJAVA ZA KUPCA (predelovalca) 

 

- ZBIRNI OBRAČUN ZA KUPCA (predelovalca) 

 

 

 

POMEMBNO:  Od leta 2021 dalje se podatki vnašajo izključno v elektronsko Aplikacijo EZPP, ki 

je dostopna na povezavi: https://storitve-mkgp.gov.si/EZPP-zunanji/ oziroma na spletni strani 

Naša super hrana: https://www.nasasuperhrana.si/). 

 

https://storitve-mkgp.gov.si/EZPP-zunanji/
https://www.nasasuperhrana.si/
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6. PRILOGA 1: IZJAVA ZA KUPCA  

 

Obrazec IZJAVA 
o načinu plačevanja prispevka – sektor SADJE  

za KUPCA (PREDELOVALCA) 

 

(številka sektorja 32200) 

 

Na podlagi 14. člena Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (ZPKŽP) 
 
Naziv zavezanca: 
 
Naslov zavezanca: 
 
Davčna številka zavezanca: 
 

 

IZJAVLJAM,  
 
 

da bom prispevek za sadje, obračunaval in plačeval  
(ustrezno obkroži): 

 
 
 

a) mesečno, do 20. v mesecu za pretekli mesec* ali 
 

b) enkrat letno, najkasneje do 31. januarja za preteklo leto 
 

c) NISEM ZAVEZANEC1 za plačilo prispevka po ZPKŽP, 
 

obrazložite:________________________________________________________________________________ 

 
   
(Kraj in datum) Žig (Podpis) 
 
* možno je obkrožiti samo en rok. 

** izjava je zavezujoča in velja do preklica oziroma do javljene spremembe na MKGP. 

 

1 V primeru, da ste obkrožili točko c) NISEM ZAVEZANEC za plačilo prispevka po ZPKŽP, to pojasnite. 

Inšpektorji bodo preverjali  dejansko stanje.  

V primeru, da postanete zavezanec, morate  z novo IZJAVO to takoj sporočiti na MKGP. 

 
Izpolnjeno izjavo poslati na naslov: MKGP, Služba za podporo živilsko predelovalni industriji 

in promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana 

 

* po vzpostavitvi elektronske evidence, bosta izpolnjevanje in oddaja potekala elektronsko. 
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7. PRILOGA 2: ZBIRNI OBRAČUN ZA KUPCA 
 
 

ZBIRNI OBRAČUN  
 
 

KUPCA (PREDELOVALCA) za SADJE  za mesec______________________ leto ____________ 
za obračunan in plačan prispevek na podlagi 10. člena Zakona o promociji kmetijskih in 

živilskih proizvodov ( Ur.l. št. 26/11 in 57/12) 
 
 

Podatki zavezanca 

Naziv:  

Naslov:  

Davčna 
številka: 

 

*Kontakt: 
(telefon, e-poštni 
naslov) 

 

 *Podatek se uporablja le za namen izvajanja Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov  

 

PRISPEVEK KUPEC 
Št. 
dobaviteljev 

 

KOLIČINA                                         
odkupljenega sadja 

v KG                           

Višina                                                          
prispevka v EUR/KG 

SKUPAJ                              
VIŠINA 

a) Kmetijska zadruga     0,0015   

b) Podjetje     0,0015   

c) Kmetija     0,0015   

A) Skupno 
odkupljeno:(a+b+c) 

  
  

0,0015   

 

        SKUPAJ OBRAČUNAN IN PLAČAN PRISPEVEK  
  

 
   
(Kraj in datum) Žig Podpis 

 
 
 
TRR: SI56 0110 0845 0176 567, referenca: SI 19 vaša davčna št.-32200-0117(mesecLETO) 

 
 
Seznam dobaviteljev z odkupljenimi količinami po posameznem dobavitelju morate hraniti v lastni evidenci. 

 

 

Izpolnjen zbirni obračun poslati na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Služba za podporo živilsko predelovalni industriji in promocijo kmetijskih in živilskih 

proizvodov, Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana.*  

 

* po vzpostavitvi elektronske evidence, bosta izpolnjevanje in oddaja potekala elektronsko. 

 

 


