IZBRANA KAKOVOST - IK
Pripravila: Martina Gomzi, mag. kmet.
Svetovalka za dopolnilno dejavnost in kmečko družino

Izbrana kakovost
• je nova nacionalna shema kakovosti,
• namenjena kmetijskim pridelkom in živilom s posebnimi
lastnostmi (lahko se nanašajo na sestavo, okolju prijazno
pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno
zdravstveno varstvo živali, način krmljenja, dolžino
transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin oz. čim
manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu)

PRAVNE PODLAGE
 Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)
 Pravilnik o shemah kakovosti kmetijskih pridelkov in živil

 Pravilnik o postopku priznanja označbe »izbrana kakovost«
(Uradni list RS, št. 79/15 z dne 23. 10. 2015)
 Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o postopku priznanja
označbe »izbrana kakovost« (Uradni list RS, št. 32/18 z dne 11.
5. 2018)
 Specifikacija za shemo kakovosti izbrana kakovost: za vsak
sektor posebej sprejeta in uradno objavljena – predlaga jo
posamezni sektor. Specifikacija natančno določeno kako poteka
pridelava in predelava živil ter vzreja živali.

Specifikacije
• Specifikacija IK za mleko in mlečne izdelke
(oktober 2019)
• Specifikacija IK za sveže sadje in predelane proizvode iz sadja
(oktober 2019)

• Specifikacija IK za goveje, prašičje in perutninsko meso (maj
2020)

Označba »izbrana kakovost«
Je namenjena označevanju kmetijskih pridelkov in
živil iz sektorjev:
• pridelave in predelave mleka,
• pridelave in predelave mesa,
• pridelave in predelave sadja,
• pridelave in predelave vrtnin,
• pridelave in predelave žit,
Še ni!
• pridelave in predelave oljnic,
• pridelave in predelave grozdja
• ter pridelave medu.

Komu je shema namenjena?
Pridelovalcem in predelovalcem govejega,
prašičjega in perutninskega meso.
Pridelovalcem in predelovalcem mleka in
mlečnih izdelkov.
Pridelovalcem in predelovalcem sadja in
predelanih izdelkov iz sadja.

Vlagatelj za priznanje označbe
»izbrana kakovost«
• je lahko združenje ali skupina pridelovalcev oz.
predelovalcev, ne glede na pravno organizacijsko
obliko ali sestavo;
• lahko je tudi pravna oseba javnega prava, ki ima na
podlagi zakona pooblastilo, da zastopa pridelovalce;
• lahko so tudi organizacije, ki na podlagi statutarnih
pooblastil zastopajo interese pridelovalcev oz.
predelovalcev sektorjev.

Celostna grafična podoba
“izbrana kakovost”

Zaščitni znaki - uporaba
• Zaščitni znak »izbrana kakovost« lahko uporabljajo samo tisti
pridelovalci oz. predelovalci, ki so od imenovanih certifikacijskih
organov pridobili certifikat o skladnosti kmetijskega pridelka in
živila s potrjeno specifikacijo.
• Uporaba zaščitnega znaka je obvezna pri trženju predpakiranih in
ne-predpakiranih kmetijskih pridelkov in živil.
• Pri trženju predpakiranih in ne-predpakiranih kmetijskih pridelkov in
živil, ki so pridelani in predelani v isti državi, se uporablja zaščitni
znak »izbrana kakovost« z navedbo te države.
• Podrobnejše informacije o zaščitnem znaku »izbrana kakovost« so
navedene v Pravilniku o postopku priznanja označbe »izbrana
kakovost« (Uradni list RS, št. 79/2015).

SHEMA „IZBRANA KAKOVOST“
KMETIJSKI PRIDELEK
ALI ŽIVILO IK JE
KMETIJSKI PRIDELEK
ALI ŽIVILO S
POSEBNIMI LASTNOST
Posebne lastnosti temeljijo na:
• merljivih
• objektivnih
• drugih merilih
Namen je slovenske
proizvode označevati
z zaščitnim znakom
IK Slovenija

PROIZVODI S POSEBNIMI
LASTNOSTMI
Postopek pridelave
ali predelave ali
kakovosti osnovnih
surovin
-

sestava
okolju prijazna pridelava
kakovost surovin
dobrobit živali
način krmljenja
kratke prevozne poti
hitra predelava surovin

Poreklo osnovne
surovine

Pridelava
in
predelava
znotraj iste
države

Pridelava
in
predelava
v različnih
državah

PRAVILO ODPRTOSTI SHEME
Shema je ODPRTA ZA VSE
PROIZVODE, katerih
- pridelava in predelava
poteka v isti državi
OZIROMA
- Pridelava in predelava
poteka v različnih državah

Pridelava in predelava v
SLOVENIJI
• pri mleku in mlečnih
proizvodih - prireja in
predelava mleka v RS
• pri mesu in mesnih
proizvodih - reja, zakol
in predelava v RS
• pri sadju in predelani
proizvodi iz sadja –
pridelava in predelava v
RS

Shema mora biti dostopna vsem proizvajalcem
iz RS oz. drugih držav

Pridelava in
predelava poteka v
ISTI DRŽAVI

Pridelava in predelava
poteka v
RAZLIČNIH DRŽAVAH

Pridelano in
predelano v
SLOVENIJI

Pridelano in
predelano v
DRŽAVI X

Pridelano in
predelano v
AVSTRIJI

Zaščitni znak

Zaščitni znak
IZBRANA
KAKOVOST
DRŽAVE X

Zaščitni znak
IZBRANA
KAKOVOST
AVSTRIJA

IZBRANA
KAKOVOST
SLOVENIJA

Zaščitni znak
IZBRANA
KAKOVOST

KAJ JE SPECIFIKACIJA?
Potrjena specifikacija je uraden dokument, ki določa:
postopek pridelave/predelave/kakovost kmetijskih in živilskih proizvodov
POREKLO OSNOVNE SUROVINE
ki jih morajo izpolnjevati vsi pridelovalci in predelovalci, ki želijo svoje
proizvode certificirati in jih označiti

Potrjena
specifikacija je
objavljena na
spletni strani
MKGP

Pridelovalci in predelovalci si
SAMI DOLOČIJO posebne
lastnosti in zahteve glede porekla
Reprezentativna skupina določenega
sektorja mora zagotoviti širši konsenz
med pridelovalci in predelovalci

Omogoča
vstop v
shemo IK

POMEMBNA
JE AKTIVNA
UDELEŽBA

Prednosti vstopa v shemo “izbrana
kakovost Slovenija”
Pred vstopom v shemo kakovosti mora vsak pridelovalec oz.
predelovalec v okviru svoje proizvodnje oceniti prednosti in
obveznosti, ki jih prinaša uporaba zaščitnega znaka »izbrana
kakovost – Slovenija« in za katere proizvode želi vstopiti v
shemo.
Prednosti označenih proizvodov:
• potrošniku daje jasno zagotovilo, da je bil proizvod v celoti pridelan in
predelan v Sloveniji, da je kakovosten, da je proizvodnja pod rednim
nadzorom;
• z enotnim označevanjem slovenske kakovostne hrane si želimo povečali
njeno prepoznavnost na trgovskih policah;

Prednosti označenih proizvodov:
• ob povečanem povpraševanju lahko na dolgi rok ustvarjajo
rast prihodkov od prodaje;
• pridelovalcu, ki je vključen v shemo, daje možnosti za večji in
bolj predvidljiv odkup hrane, stabilnejšo ceno in
dolgoročnejše sodelovanje med pridelovalci in predelovalci;
• krepitev slovenske agroživilske verige z zagotavljanjem odkupa
od slovenskih pridelovalcev in predelovalcev;
• dolgoročno večanje proizvodnje v določenih sektorjih s
slovenskimi osnovnimi surovinami.

Pridobitev certifikata „Izbrana kakovost“
• razumevanje specifikacije in parametrov oz. posebnih
lastnosti proizvodov, ki jih mora zagotavljati pridelovalec oz.
predelovalec v svojem proizvodnem procesu,
• zagotavljanje osnovne surovine, ki mora biti pridelana in
predelana v Sloveniji,
• vodenje evidenc,
• sprotno izvajanje lastne notranje kontrole, ki zagotavlja
izpolnjevanje vseh zahtev iz specifikacije,
• enkrat letno certificiranje s strani certifikacijskega organa,
• strošek letnega certificiranja, ki ga krije vsak posamezen
pridelovalec oz. predelovalec.

Pridobitev certifikata „Izbrana kakovost“
• Pridelovalec oz. predelovalec lahko vstopi v shemo »izbrana
kakovost – Slovenija« za vse tiste proizvode, za katere so
potrjene specifikacije.
• Po odločitvi za vstop v shemo se proizvajalec odloči ali se
postopka certificiranja loti INDIVIDUALNO (posamezno
certificiranje) ali kot član skupine proizvajalcev za določen
sektor (SKUPINSKO certificiranje).
Certifikacijski organ pri izvajanju postopka kontrole na terenu
preverja zgolj tiste zahteve in parametre, ki so določeni v
specifikaciji za določen sektor in proizvode.

Certifikacijski organi

BUREAU VERITAS
Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana
Tel: (01) 47 57 600

IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM Inštitut za kontrolo in certifikacijo v
kmetijstvu in gozdarstvu Maribor
Pivola 8, 2311 Hoče
Vinarska ulica 22, 2000 Maribor
Tel: (02) 613 08 31
Tel: (02) 2284952
E-mail: info@kon-cert.si

Mleko in mlečni izdelki z znakom 'izbrana
kakovost - Slovenija'

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=xjglDrQ5Vew&t=167s

Specifikacija – MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
PODROČJE UPORABE:
za mleko in mlečne izdelke iz sektorja pridelave in predelave:
• kravjega,
• ovčjega in/ali
• kozjega mleka, za katere je osnovna
surovina pridelana in predelana v določeni državi.
»izbrana kakovost« predstavljajo živilo s posebnimi lastnostmi,
ki se nanašajo na pridelavo oz. predelavo in poreklo osnovne
surovine.

Znak “izbrana kakovost –
Slovenija” na mleku in
mlečnih izdelkih zagotavlja

Kravje mleko
≤ 80.000 SŠMO/ml
Ovčje in kozje mleko
≤ 300.000 SŠMO/ml

Mleko za predelavo je iz lastne kmetije ali
dokupljeno od največ 15 -ih kmetij z
območja v radiusu do 25 km.

Meso z znakom 'izbrana kakovost - Slovenija'

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=3wsJGZo96kc

Specifikacija - za sveže, ohlajeno in zmrznjeno
goveje, piščančje in perutninsko MESO
V shemo IZBRANA KAKOVOST se na podlagi prostovoljne
odločitve vključujejo:
• pridelovalci in predelovalci mesa – rejci in predelovalci na
kmetijah, klavnice in mesno predelovalni obrati, ki v
proizvodnih postopkih zagotavljajo zahteve Specifikacije
(pridobijo certifikat za Izbrano kakovost in na podlagi certifikata pravico do
označevanja mesa z znakom Izbrana kakovost).

• Specifikacija predpisuje tudi posebne zahteve za prodajo
mesa z oznako Izbrana kakovost, v certifikacijsko shemo
morajo biti vključena tudi trgovska podjetja, ki tržijo meso
Izbrana kakovost.

Posebne zahteve
Temeljijo na objektivnih in merljivih kriterijih – nanašajo se na:






Na način vzreje in dobrobit živali
Transportne omejitve
Zahteve v postopkih zakola in proizvodnji mesa
Nadzor nad skladnostjo pridelave in predelave
Transportno vodenimi količinami mesa IZBRANA KAKOVOST

Posebne zahteve za vzrejo živali in predelavo mesa ter način označevanja
mesa, mesnih izdelkov in mesnih pripravkov so podrobno opredeljene za
vsak sektor (goveje meso, prašičje meso, perutninsko meso) ločeno in
posebne zahteve za trženje mesa Izbrana kakovost!

Goveje meso (govedina, teletina)
Z znakom IZBRANA KAKOVOST in navedbo države pridelave in
predelave je dovoljeno označevati sveže, ohlajeno in zamrznjeno
goveje meso
če so vsi proizvodni postopki izvedeni v državi
porekla surovine!
Živali so:

rojene

rejene

zaklane

V isti državi

razsekane

Posebne lastnosti:

Pogoji za vključevanje mesnih izdelkov in
mesnih pripravkov v shemo IK
 Je dovoljena, če osnovna surovina v izdelku izključno meso,
ki ustreza kriterijem za Izbrano kakovost za goveje meso

MERILA ZA PRESOJO:
dokazovanje ustreznosti surovin na podlagi izdelave MESNIH
BILANC, ki so predmet presoje v postopkih nadzora
Predelovalci na kmetiji ali mesno predelovalni obrati morajo
voditi količinske evidence o proizvodnji, nabavi in prodaji mesa
in o količinah proizvedenih in prodanih mesnih izdelkov in
mesnih pripravkov.

Prašičje meso
• Dovoljeno je označevati sveže, ohlajeno in zmrznjeno
piščančje meso, če so vsi proizvodni postopki izvedeni v državi
porekla surovine!

Posebne zahteve:

V prilogi 1 so navedena posamična krmila, ki se jih ne sme uporabljati za IK

Izbrana kakovost -KMEČKI
je dovoljeno označevati:
• sveže, ohlajeno prašičje meso,
• mesne izdelke in mesne pripravke
pridobljene od živali, ki so bile rojene, rejene, razsekane in
predelane na kmetiji in zaklane v registriranem/odobrenem
obratu v isti državi.
Če kmetija za predelavo mesa Izbrana kakovost - kmečki
dokupuje živali z drugih kmetij, morajo biti tudi te rojene na
kmetijah in vzrejene pod pogoji za Izbrano kakovost.

POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE POREKLA
OSNOVNE SUROVINE
1. živali morajo biti od rojstva do zakola rejene pod pogoji za
Izbrano kakovost.
2. dokupljene živali iz certificirane reje, morajo biti ustrezno
označene (žival je rejena pod pogoji za Izbrano kakovost).
3. dokupljene živali iz necertificirane reje morajo biti ustrezno
označene (žival ni rejen pod pogoji za Izbrano kakovost).
4. obvezen je arhiv dokumentacije o nakupu/dokupu živali, ki
se na sedežu rejca hrani 5 let.

Perutninsko meso
Z znakom IZBRANA KAKOVOST in navedbo države pridelave in
predelave je dovoljeno označevati:
sveže, ohlajeno in zmrznjeno perutninsko meso - če so vsi
proizvodni postopki izvedeni v državi porekla surovine
Jate so:
izvaljene

vzrejene

zaklane

razkosane

V Prilogi 2 so navedena posamična krmila, ki se ne smejo uporabljati!

POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE SUROVINE
IZBRANA KAKOVOST
1. vzreja živali celotni življenjski ciklus poteka pod pogoji za
Izbrano kakovost;
2. dokupljene živali iz certificirane reje morajo biti ustrezno
označene (jata je izvaljena in vzrejena pod pogoji za Izbrano
kakovost) - način vzreje za Izbrano kakovost, po premiku jate
k drugemu rejcu, ne sme biti prekinjen;
3. dokupljene živali iz necertificirane reje ne smejo biti
vključene v Izbrano kakovost;
4. obvezen je arhiv dobavnic o nakupu dan starih živali (vsaka
jata ima svojo saržo, preko katere je sledljiva do matične jate,
valilnice in rejca).

Redne in dodate kontrole
Neodvisne kontrole so ključne za pridobitev pravice do uporabe
znaka »izbrana kakovost – Slovenija«. Redno se preverja celoten
pridelovalni in predelovalni proces:
• pri rejcu: poreklo živali, sestava krme in ustreznost krmnih obrokov,
ustreznost dokumentacije za odpremo živali;
• pri odkupovalcu: ustreznost transporta (največ 200 km in največ 8 h) in
transportne dokumentacije;
• pri predelovalcu: arhiv dokumentacije, ki spremlja žival v zakol, prepoved
mešanja mesa skozi celoten proizvodni postopek, prehodno in končno
označevanje klavnih trupov, ločeno šifriranje v postopku razseka in
porcioniranja mesa, poseben identifikacijski sistem za označevanje
predpakiranega in nepredpakiranega mesa;
• na prodajnih mestih: skrbnost ravnanja pri prevzemu, ločen razsek,
porcioniranje in prodaja (od ostalega mesa), ustreznost označevanja na
postrežnem mestu, ustreznost standardizirane oznake v trgovini, vodenje
evidenc, oznaka IK na maloprodajnem računu.

Specifikacija – sveže sadje in predelani
proizvodi iz sadja
Zaščitni znak IZBRANA KAKOVOST je namenjen označevanju
svežega sadja in predelanih proizvodov iz sadja, ki ustrezajo
kriterijem specifikacije in za katere je osnovna surovina
pridelana in predelana v isti državi.
• Vključevanje v shemo je prostovoljno
• Znak IK se ne sme uporabljati za trgovske znamke
• V shemo IZBRANA KAKOVOST se lahko vključi posameznik ali
skupina proizvajalcev

Posebne določbe
Pravico do označevanja svežega sadja in predelanih proizvodov iz
sadja z zaščitnim znakom IZBRANA KAKOVOST imajo pridelovalci,
predelovalci sadja, ki so pridobili certifikat IZBRANA KAKOVOST:
• Certificirani predelovalci sadja smejo uporabljati zaščitni znak IZBRANA
KAKOVOST samo za sveže sadje, ki ima pridobljen certifikat IZBRANA
KAKOVOST.
• Certificirani pridelovalci na kmetijskem gospodarstvu, ki imajo registrirano
dopolnilno dejavnost za predelavo sadja, lahko označujejo predelane
proizvode iz sadja z zaščitnim znakom IZBRANA KAKOVOST, če so
certificirani tudi kot predelovalci.
Pridelovalec lahko v shemo IZBRANA KAKOVOST vključi površine ene ali več
sadnih vrst. Vendar mora v shemo IZBRANA KAKOVOST vključiti vse površine
iste sadne vrste, na katerih prideluje sadje te sadne vrste v tekočem letu in so
te površine v njegovi lasti ali zakupu in je na njih vrisan GERK.

VSTOPNI KRITERIJI, KI IZKAZUJEJO IZBRANO
KAKOVOST
1. Doseganje optimalne stopnje topne suhe snovi svežega sadja
in zahteve glede vsebnosti vlage za lupinarje
2. Gnojenje
3. Omejitve vnosa čistega dušika v tla
4. Širina herbicidnega pasu
5. Varstvo rastlin
6. Določitev obiralnega okna za jabolka v skladu z napovedjo
7. Predelava sadja
Tehnološke surovine (sladkor, čokolada, kava, kokos, začimbe…), so lahko brez
certifikata IZBRANA KAKOVOST in ne smejo presegati 25 % masnega deleža
izdelka.

SISTEM NADZORA
Dvostopenjska kontrola:
1. Prva stopnja nadzora je lastna oziroma notranja kontrola v
obratih vseh deležnikov v verigi, ki so vključeni v shemo
IZBRANA KAKOVOST;
2. Druga stopnja nadzora je neodvisna zunanja kontrola, ki jo v
obratih certificiranih pridelovalcev in predelovalcev izvajajo
certifikacijski organi – v skladu s pravili certifikacijske sheme.
Pridelovalci in predelovalci sadja se z vstopom v shemo Izbrana kakovost
prostovoljno zavežejo k zagotavljanju nadstandardnih kriterijev, vendar je za
visoko stopnjo zaupanja potrošnikov v proizvode z oznako IZBRANA
KAKOVOST, nujen tudi nadzor pooblaščenih neodvisnih organizacij.

Zakaj potrebujemo promocijo?
GLOBALIZACIJA
 Večja izbira proizvodov na trgovskih policah (okusi, kakovost,
cene…)

VEČJA KONKURENCA
 Pritiski na zniževanje cen
 Zaostrovanje pogojev in nestabilnost poslovanja (nihanje cen,
količin odkupljenih proizvodov)

Zakaj potrebujemo promocijo?
POTROŠNIKI
 Izgubljajo kompetence pri izbiranju kakovostne hrane (preveč
netočnih informacij, premalo poznane označbe…)
 Ozaveščene skupine: pazljive pri izbiri hrane, jo povezujejo s
kakovostnim življenjem
 Večja občutljivost za varnost in kakovost hrane ter vpliv kmetijska
na okolje
VLAGANJE V PROMOCIJO IN INFORMIRANJE POTROŠNIKA
 Povečuje kompetence potrošnika in povpraševanje po kakovostni
domači hrani
 Spodbuja akterje agroživilske verige v povezovanje in sodelovanje
 Povečuje sinergijske učinke promocije države in
• promocije lastnih blagovnih znamk kmetij in
• podjetij

CILJ PROMOCIJE
Živilska industrija vključuje:
 700 podjetij
 12 tisoč zaposlenih
 uvozimo za 1,6 milijarde hrane
 z IK želimo zmanjšati uvoz in
povečati prodajo lokalne hrane na domačem trgu

 VEČJA PRODAJA LOKALNE HRANE DOMA IN
MANJŠI UVOZ

Koristi promocije za posameznika
POTROŠNIK
 Zaveda se prednosti lokalno pridelanih/predelanih proizvodov
 Razume označbe in deklaracije, prepozna poreklo in sestavo
surovin

 Prepoznava kakovost in se lažje odloča med proizvodi
 Zaradi zaupanja v slovenski sistem uradnega nadzora in
sledljivosti zaupa lokalno pridelani/predelani hrani

 Zaveda se prehranskih koristi mleka in mesa za kakovostno
življenje in dobro počutje
POVEČANO POVPRAŠEVANJE PO LOKALNIH PROIZVODIH

Koristi promocije za posameznika

 Bolj predvidljiv odkup
 Stabilnejša cena
 Dolgoročnejše sodelovanje in stabilnejše poslovanje
 Krepitev agroživilske verige
 Izvajanje dodatne promocije brez pomembnih stroškov za
posameznika

Hvala za
pozornost!

