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Izbrana kakovost  j e  nova 
nacionalna shema kakovosti, ki je 
namenjena kmetijskim pridelkom 
oziroma živilom s posebnimi 
lastnostmi, ki se lahko nanašajo na 
sestavo, okolju prijazno pridelavo, 
kakovost surovin, dobrobit živali, 
posebno zdravstveno varstvo 
živali, način krmljenja, dolžino 

transportnih poti, predelavo, hitrost predelave surovin 
oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in 
transportu.

Z znakom Izbrana kakovost - Slovenija se označuje goveje 
in perutninsko meso, ki ustreza kriterijem iz te specifikacije 
in je kot informacija namenjen potrošnikom pri nakupnih 
odločitvah. Standardna pridelava in predelava mesa 
zahtevata visoko stopnjo skrbnosti, ta specifikacija pa 
vzpostavlja nadstandarde kakovosti, varnosti in nadzora.

Meso, označeno z znakom izbrana kakovost, predstavlja 
živilo s posebnimi lastnostmi, ki se nanašajo na pridelavo, 
predelavo, kakovost in poreklo osnovne surovine. Posebne 
lastnosti za pridelavo in predelavo govejega in perutninskega 
mesa, opredeljene v tej specifikaciji, temeljijo na objektivnih 
in merljivih  kriterijih, ki se nanašajo na način krmljenja, 
zdravstveno varstvo živali, kratke transportne poti in 
sledljivost mesa od rejca do potrošnika. Specifikacija uvaja 
posebne kriterije v postopkih pridelave in predelave 
govejega in perutninskega mesa in zahteve za:

- kakovost in varnost mesa, ki presega zakonsko določeno 

raven

- transparentnost in sledljivost porekla mesa od izvora do 

potrošnika

- nadstandardni nadzor z zagotavljanjem notranjih in 

neodvisnih kontrol

- posebne pogoje trženja mesa z oznako »Izbrana 

kakovost«.
V shemo Izbrana kakovost se na podlagi prostovoljne 
odločitve lahko vključujejo
pridelovalci in predelovalci govejega in perutninskega mesa - 
nosilci KMG, mali in veliki rejci, predelovalci mesa na 
kmetijah in mesno predelovalni obrati, ki v proizvodnih 

postopkih zagotavljajo pogoje iz te specifikacije.
Specifikacija sledi strateškim ciljem razvoja slovenskega 
kmetijstva in živilsko predelovalne industrije po 
zagotavljanju prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne 
ter kakovostne hrane in je v osnovi namenjena spodbujanju 
potrošnika k nakupu mesa slovenskih pridelovalcev in 
predelovalcev, z namenom uresničevanja dolgoročnih ciljev 
- razvoj slovenske živinoreje in podeželja, zagotavljanje 
samooskrbe z mesom in krepitev položaja domače mesno 
predelovalne industrije. 

Meso, označeno z Izbrana kakovost - Slovenija, je 
podvrženo dvostopenjskemu nadzoru nad skladnostjo 
predpisanih postopkov in proizvodov, ki so vključeni v 
shemo Izbrana kakovost: 

· prva stopnja nadzora je notranja kontrola v obratih 

pridelovalcev in predelovalcev, za katero so odgovorni 

pridelovalci in predelovalci (rejci, klavnice, razsekovalnice, 

proizvodni obrati), ki so vključeni v shemo Izbrana 

kakovost; 

· druga stopnja nadzora je neodvisna zunanja kontrola, ki jo 

v obratih certificiranih pridelovalcev in predelovalcev 

izvajajo neodvisne organizacije za ugotavljanje skladnosti 

(certifikacijski organi)  v skladu s pravili certifikacijske 

sheme. 
Pridelovalci in predelovalci mesa 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 - Slovenija nujen tudi nadzor pooblaščenih 
neodvisnih organizacij. 

Pravica do znaka Izbrana kakovost - Slovenija je 
pridobljena pravica na podlagi: 

· zagotovljene pridelave/predelave mesa skladno s kriteriji 

te specifikacije 

·  u g o t o v l j e n e  s k l a d n o s t i  p r i  c e r t i f i c i r a n i h 

pridelovalcih/predelovalcih v postopkih notranjega 

nadzora 

·  u g o t o v l j e n e  s k l a d n o s t i  p r i  c e r t i f i c i r a n i h 

pridelovalcih/predelovalcih v postopkih neodvisnega 

zunanjega nadzora (certificiranje).
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Fizični in pravni subjekti, ki pridobijo pravico do uporabe 

znaka Izbrana kakovost - Slovenija, morajo znak Izbrana 

kakovost - Slovenija uporabljati skladno s pravilnikom o 

postopku priznanja označbe Izbrana kakovost (Ur. list RS 

79/15).
Pravico do označevanja mesa z znakom Izbrana kakovost - 
Slovenija imajo pridelovalci in predelovalci govejega in 
perutninskega mesa, ki so pridobili certifikat IZBRANA 
KAKOVOST. Certificirani predelovalci smejo uporabljati 
znak Izbrana kakovost - Slovenija samo za meso živali iz 
certificirane reje. 
Predelovalci, ki nimajo certifikata Izbrana kakovost - 
Slovenija, ne smejo označevati mesa z znakom Izbrana 
kakovost - Slovenija, tudi če so pridobili meso živali iz 
certificirane reje. 
Certificirani pridelovalci na KMG, ki imajo registrirano 
dopolnilno dejavnost za predelavo mesa na izvoru (in 
prodajo), lahko označujejo meso z Izbrana kakovost - 
Slovenija, če so certificirani tudi kot predelovalci. 

Specifikacija opredeljuje prostovoljni sistem zagotavljanja 
nadstandardne kakovosti in označevanja mesa in mesnih 
izdelkov z oznako Izbrana kakovost - Slovenija za sveže, 
ohlajeno in zmrznjeno goveje in perutninsko meso, ki 
ustreza kriterijem iz specifikacije. 

Določila iz specifikacije veljajo za pridelovalce (rejce) in  
predelovalce (klavnice, razsekovalnice), govejega in 
perutninskega mesa, ki so pridobili certifikat Izbrana 
kakovost in ga smiselno uporabljajo pri trgovanju z mesom 
in mesnimi izdelki, ki so označeni z oznako Izbrana 
kakovost – Slovenija, skladno s posebnimi pogoji trženja, 
ki so del te specifikacije.

V to shemo izbrane kakovosti se s svojimi rejci vključuje tudi 
KZ Ptuj. Informacije in navodila bomo vsem rejcem 
posredovali takoj, ko bomo izbrali organizacijo, ki bo 
certificirala naše rejce.

Uredniški odbor

Kmetijska zadruga Ptuj deluje že 116 let. Povezujemo kmete 

in njihovo proizvodnjo z območij Dravskega polja, 

Ptujskega polja, Korene, Pesnice, Haloz in Ormoža. 

Zaradi naravnih danosti, rodovitne zemlje in možnosti 

namakanja, je ravno območje Ptujsko-Dravskega polja 

idealno za pridelavo zelenjave in krompirja. V dolgoletni 

tradiciji organiziranja pridelave in trženja, danes že blizu 40 

različnih vrst zelenjave, se v zadrugi Ptuj trudimo poiskati 

vedno nove priložnosti na poteh trženja in komunikacije s 

potrošnikom.  Zato smo se odzvali tudi pobudi Zadružne 

zveze Slovenije, ki je s poslovnim sistemom Mercator 

sklenila dogovor, da v letošnjem oktobru zainteresirane 

slovenske zadruge izvedemo večjo promocijo svojih 

proizvodov v Mercatorjevih trgovskih centrih po vsej 

Sloveniji.  Iz skupine Kmetijska zadruga Ptuj se v okviru 

tega projekta v Mercatorjevih centrih v oktobru kupcem 

promocijsko predstavlja tudi Oljarna Fram, ki je najstarejša 

oljarna v Sloveniji, saj njeni začetki segajo v daljno leto 1750. 

V Oljarni Fram prodajamo jedilna olja visoke kakovosti, 

pridelana na tradicionalen način. Prav na stebrih te tradicije 

in majhnih skrivnosti predelave bučnih semen, ki se 

prenašajo iz generacije v generacijo, ustvarjamo odločno 

Štajersko-prekmursko bučno olje, ki se ponaša s 

certifikatom za živilo z geografsko označbo. 

V Zadrugi Ptuj smo z veseljem izrabili ponujeno možnost, 

da se kupcem promocijsko predstavimo v Mercatorjevih 

hipermarketih v Mariboru, Velenju, Ljubljani, Celju, Kranju 

in na Ptuju. Nekaj utrinkov s promocij je na pričujočih 

fotografijah.
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