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Dosedanje kampanje in prvi rezultati

Pretekle promocijske kampanje : od 2013…

• „Bodite pozorni na lokalno kakovost“ 

• „Bodite pozorni na lokalno poreklo“ 

• "Kakovost nam je blizu„ 

• „Eno jabolko na dan“

• „Lokalno mleko in mlečni izdelki“ 



Dosedanje kampanje in rezultati

• Želja po hrani slovenskega porekla: 
• vedno pogosteje kupijo SLO hrano (66%) ali pa bi najraje kupovali le hrano 

slovenskega porekla (73%) 

• Preverjanje porekla in deklaracij : 
• v večji meri preverjajo poreklo živil (slovenska surovina) (54%)

• več kot polovica potrošnikov preverja sestavo živil

• Kakovost : „Slovenski pridelki in živila so kakovostni in okusni“

• Cena: manjša se prepričanje „Domači proizvodi so dragi“ 

vsak drugi pripravljen plačati več za slovenska živila

• Zaupanje : Okrepljeno zaupanje v domače proizvode zaradi učinkovitega 
sistema nadzora hrane

• Zavedanje širše dobrobiti : z nakupom hrane SLO porekla 
prispevam k ohranitvi delovnih mest in razvoju podeželja   80%

• Aktiviranje deležnikov : trgovine, gostinci, javni zavodi  



Pridelovalci in 
predelovalci

Promocija po zakonu o promociji

Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov � promocija = SKUPNI
projekt pridelovalcev in predelovalcev ter države

1) Dolgoro čna, sistemati čna promocija:

• 6-letna strategija

• 3-letni program promocije za posamezen sektor 

• Določeni cilji, ciljne skupine, vsebine za 
komuniciranje itd.

• Merjenje javnega mnenja in spremljanje 
doseganja ciljev skozi kampanjo

2) Financiranje: sektor + država 
• Samostojna odločitev za promocijo, višino in 

začetek zbiranja prispevka

• Več sredstev = večja intenziteta in učinkovitost 
oglaševanja ter pozitivni učinki na spreminjanje 
nakupnih navad potrošnikov

Država



IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJA

nova shema kakovosti zagotavljamo, da je proizvod:

• v celoti pridelan in predelan v Sloveniji (pri govejem in 
perutninskem mesu so živali vsaj rejene in meso 
predelano v Sloveniji);

• višje kakovosti , saj je bil pridelan ali predelan na način, 
da prispeva k boljši kakovosti samega proizvoda ali pa da 
je večja skrb posvečena dobrobiti živali in okolju;

• redno dodatno kontroliran s strani neodvisnih 
akreditiranih certifikacijskih organov.

1. Certificiranje � vsi členi v verigi proizvodnje
2. Obvezno ozna čevanje proizvodov � večja vidnost in prepoznavnost
3. Informiranje potrošnika in promocija proizvodov � povečuje možnost 

nakupa v trgovini



- mlečni proizvodi
- perutninsko meso
- goveje meso



3-letna kampanja  2016 -2018

- Splošna promocija 
- Promocija sheme izbrana kakovost
- Promocija sektorja mleka
- Promocija sektorja mesa



Promocijske aktivnosti: 

SPLETNA STRAN:    www.nasasuperhrana.si (članki)

FB  lokalnakakovost-

nasasuperhrana

druge spletne strani - advertorial



Promocijske aktivnosti: 

- DEGUSTACIJE ozna čenih proizvodov

- OSVEŠČANJE o pomenu sheme IK



AKTIVACIJE in nagradne igre

- naša super ve čerja  (radio city)
- informiranje o IK

Magazin o izbrani kakovosti - priloga nedeljskega dn evnika

Izobraževanje novinarjev

OUTDOOR KAMPANJA





TV KAMPANJA

RADIJSAKA KAMPANJA









SINERGIJE z aktivnostmi ve č resorjev 

Ministrstvo za okolje 
in prostor

Ministrstvo za 
gospodarstvo 
in tehnologijo

Prednosti lokalnega � Kratke transportne 
poti, manjši vpliv na okolje (ogljični odtis, hrup, 
embalaža…)

Ministrstvo 
za zdravje

Ministrstvo za 
izobraževanje, 

znanost in šport

Prednosti lokalnega � ohranjanje delovnih 
mest v agroživilski industriji, večja stabilnost 
gospodarstva in enakomernost regionalnega 
razvoja…

• Prednosti lokalnega � večja svežina, hranilna 
vrednost in okusnost izdelkov

• Sodelovanje pri pripravi vsebin: Prehranska vrednost 
in koristi uživanja živil kot del zdravega in 
uravnoteženega prehranjevanja 

Projekti:
• Dan slovenske hrane, Tradicionalni slovenski 

zajtrk
• Javno naročanje lokalnih živil v šolah
• Vključevanje tem prednosti lokalnega v šolske 

dejavnosti



Hvala za pozornost
mag. Štefi Videčnik, Služba za podporo živilskopredelovalni industriji in promocijo 
kmetijskih in živilskih proizvodov
stefi.videcnik@gov.si, 01/478 9019


