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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)
KUPCI4 (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.

POSEBNOSTI

Prispevka se 
ne plačuje 
za živali, ki: 

4
 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«.

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).

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.
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SEKTOR MESA

Višinaprispevka

Višino prispevka5 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:

+

Kolikšendeležprispevkaplačanosilec
kmetijskegagospodarstva(rejec)
inkolikoplačakupec(predelovalec)mesa?

5
  Višina prispevka velja za 

obdobje od 1.1.2016 
do 31.12.2018 oz. do 
preklica ali določitve

 nove višine.

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

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

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

0,003€
za glavo
perutnine

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).

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. 

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€
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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 listini6. 

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.

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.

Kupnina za 
odkupljene živali

Obračun prispevka za promocijo 
za nosilca kmetijskega gospodarstva (pridelovalca)

Količina zaklanih živali 
(število glav živali)

Cena 
odkupljene živali 

(evri za glavo živali)
x Količina zaklanih živali 

(število glav živali)

Prispevek nosilca 
kmetijskega gospodarstva

(v evrih za glavo živali)

KUPNINA NAKAZANA 
nosilcu kmetijskega 

gospodarstva 
(v evrih)

x =

Količina  vseh 
zaklanih živali 

(število glav živali)

Višina prispevka 
za nosilca kmetijskega 

gospodarstva 
(v evrih za glavo živali)

Količina  vseh 
zaklanih živali 
(število živali)

Višina prispevka 
za kupca (v evrih 
za glavo živali)

NAKAZILO PRISPEVKA 
 na ustrezen podračun 

javnofinančnih prihodkov 
(v evrih)

 Pripravi in na MKGP pošlje 
ZBIRNI OBRAČUN

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

Obračun prispevka 
za promocijo za kupca

Skupna vrednost plačila 
prispevka (nakaže kupec)

x x =

FORMULAOBRAČUNAVANJAPRISPEVKA
ZANOSILCAKMETIJSKEGAGOSPODARSTVA

FORMULAOBRAČUNAPRISPEVKA
ZAKUPCA(KLAVNICA)

_

6
Termin listina, ki je 
uporabljen v tej brošuri, 
pomeni zapis o dogodku 
pravne narave; v našem 
primeru torej račun, 
obračun, potrdilo  
o plačilu itd.
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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.

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

+ =

+ =



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.

+ =

+ =
+ =




