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Zadeva: Pripombe na Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o kakovosti mesnih izdelkov in mesnih 

pripravkov oz. tako imenovani »Pravilnik o rezervaciji imen za meso mesne izdelke in mesne 

pripravke« 

 

 

Spoštovani,  

 

V zvezi s t.i. pravilnikom o rezervaciji imen za meso mesne izdelke in mesne pripravke, podajamo 

pripombe in predloge, kot sledijo v nadaljevanju. 

 

V povezavi z 1. členom Pravilnika 

 

Pravilnik v 1. členu uvaja novoto v Pravilniku o kakovosti mesnih izdelkov in mesnih pripravkov (3. člen), 

ki pomeni prepoved uporabe imen, ki se nanašajo na pravna imena, ki jih predpisuje pravilnik, ime 

živalske vrste ali skupine, morfologijo živali, običajnih imen splošno uveljavljenih za poimenovanje mesa, 

mesnih izdelkov in pripravkov, imen živil živalskega izvora, reprezentativnih za komercialno uporabo ter 

imen, ki se uporabljajo v splošni terminologiji v povezavi z mesnicami ali ribarnicami, za predelana živila, 

ki vsebujejo nemesne beljakovine.  Izjema velja za izdelke, ki niso nadomestki za mesne izdelke, če so 

na trgu prisotni najemanj 30 let, kot npr. sojini polpeti. Dodatno se s 6. odstavkom 1. člena prepoveduje 

uporaba tovrstnih imen tudi kot vsaka napačna uporaba, posnemanje, tudi, če je navedena prava 

sestava oz. če se besede uporabljajo z dodatnimi izrazi »kot«, »imitacija«, »rastlinsko« ali podobno, 

tudi, kadar so ti proizvodi uporabljeni kot sestavina. 

 

Pravo bi izrazili iskreno razočaranje, da se v Republiki Sloveniji tudi v današnjem času splošnega 

pomanjkanja, energijske krize in propada okolja, na podzakonski ravni sprejemajo ukrepi s takimi 

daljnosežnimi posledicami, ter da smo ena redkih držav, ki sploh pomisli na sprejemanje takih 

nesmiselnih ukrepov, ki so bili zavrnjeni tudi na ravni EU. Gre za reševanje neobstoječega problema, 

umetno ustvarjenega, ki na koncu škoduje le posameznikom in podjetjem, ki želijo delovati v sožitju z 

naravo, okoljem in živalmi, prav tako pa dodatno zmede potrošnike. Obstoj nemesnih (vegetarijanskih, 

veganskih) alternativ mesnim izdelkom ni nov, gre za izdelke, ki so na trgu že več kot stoletje, navadno 

se od mesnih izdelkov razlikujejo le po vsebnosti mesa, medtem ko so začimbe, ostale sestavine, 

priprava, okus in vizualna slika zelo podobna, ravno zaradi česar uporabljajo tovrstna imena, ki na to 

implicirajo. Vendar šele, ko so tovrstne alternative postale del prodajnega programa vseh (večjih) 

trgovin, ne le produkt, ki ga lahko najdeš v »zdravih trgovinah« in je prodaja teh porasla, so se pojavili 

interesi po prepovedi poimenovanja oziroma rezervacije določenih izrazov za mesno industrijo.  

 

Naj poudarimo, da gre s spremembo navedenega Pravilnika za poseg na področje delovanja podjetij, 

ki predeljujejo rastlinsko prehrano (tudi) v alternativne izdelke mesnim in njihova dejavnost ne temelji 

na izkoriščanju živali (tudi ali izključno) iz razlogov osebnega prepričanja, ohranjanja okolja, biotske 

raznovrstnosti, posebnosti krajine in trajnostnega razvoja, kar bi bilo potrebno ustrezno nasloviti, saj se 

bodo zahteve po »izumljanju« novih besednih skovank za vrsto let obstoječih alternativnih proizvodov, 

ponovno pakiranje (in dizajn), dodatno oglaševanje, dodatne zahteve po prikazih uporabe in priprave 

teh »na novo imenovanih« izdelkov ter posledični stroški padli na te pridelovalce in predelovalce hrane. 



 
 

 
 

S tem gre za poseg v gospodarsko svobodo (74. člen Ustave Republike Slovenije), način izvrševanja 

ustavnih pravic ali omejitve teh pa lahko predpiše le zakon. Kmetijam in podjetjem, ki predeljujejo [zgolj] 

rastlinsko prehrano oziroma se ukvarjajo z njihovo predelavo, je že tako dejavnost otežena, saj ne 

morejo kandidirati pri mnogih javnih razpisih in dodeljevanju subvencij, ki so namenjene predvsem 

netrajnostnim praksam ali živinorejcem, zato je nalaganje dodatni zahtev in omejitev nepravično in 

nepošteno omejuje konkurenco. Negativna spodbuda, ki jo navedena sprememba oziroma prepoved 

prinaša, pa posega tudi na področje potrošnikov, saj bodo taki izdelki lahko postali za njih bolj 

kompleksni za prepoznavo in uporabo, kar je v nasprotju z vsemi sodobnimi smernicami in ugotovitvami 

zdravstvenih organizacij, ki priporočajo zmanjšanje vnosa mesnih izdelkov.  

 

Leta 2020 je Evropski parlament imel priložnost glasovati o predlogu tovrstne prepovedi uporabe 

določenih imen za nemesne izdelke, kot ga vsebuje predlog pravilnika, pri čemer je bil rezultat 

glasovanja na ravni Evropske unije proti sprejemu tovrstne omejitve. Namreč, takšna odločitev 

negativno vpliva na prodajo veganskih in ostalih nemesnih izdelkov, ki pa so že vrsto let prisotni na 

policah trgovcev, kupci so že navajeni na takšno poimenovanje in bi uveljavitev takšne prepovedi 

koristila samo nekaterim velikim podjetjem v mesnopredelovalni industriji, prav tako pa bi na ravni EU 

povzročila zmedo in dodatna upravna bremena za vse deležnike, ki proizvajajo, prodajajo in uporabljajo 

tovrstne izdelke. Gre za nerazumne ukrepe, ki ni jasno komu služijo, razen temu, da se dodeli 

živinorejskemu sektorju monopol nad določenimi imeni v slovarju. Prav tako je evropska Komisija jasno 

povedala, da nasprotuje restriktivnim praksam, pri označevanju izdelkov. L. 2016 je odgovorni komisar 

Vytenis Andriukaitis jasno poudaril, da Evropska komisija ne vidi potrebe po dodatni regulaciji, saj 

obstoječe določbe nudijo zadostno pravno podlago za zaščito potrošnikov pred zavajanjem1.  
 

Tedaj so organizacije in institucije že na globalni ravni razčiščevale morebitne argumente proti oziroma 

za tovrstno prepoved, ki pri sprejemanju naslovnega pravilnika kljub ogromnim implikacijam, ki bi jih 

sprejem prinesel, niso bile pretresene in upoštevane, pri čemer je bilo izpostavljeno sledeče: 

- Vpliv tovrstnega ukrepa na podjetniško svobodo in interese potrošnikov bi bil obsežen 

- Prepoved bi nasprotovala pravici državljanov EU, da so obveščeni o načinu uživanja izdelkov 

in bi preprečevala dostop osebam, ki iščejo brezmesne možnosti, kar so prednosti, ki jih je 

prinesla regulacija EU o jasnem označevanju izdelkov, ki zahteva, da morajo podatki o hrani 

omogočiti potrošnikom, da identificirajo in ustrezno uporabijo hrano (pri čemer uporaba »mesnih 

imen« k temu prispeva, saj napeljujejo k načinu priprave in uporabe izdelka). 

- Vključevanje tovrstnih imen v nemesne alternative (kot je burger, klobasa) je relevantno za 

potrošnike, da vedo kakšen okus ali teksturo pričakovati od posameznega produkta. Če bi bila 

potrebna uporaba na novo skovanih poimenovanj, bi morali potrošniki imeti podatke o izgledu, 

okusu, teksturi, pripravi itd., kar terja potrebo po dodatnem besedilu / slikah na pakiranju. To bi, 

brez stvarnega razloga, otežilo nakupovalni proces za potrošnika, ga omejevalo v zmožnosti 

sprejemanja odločitev o nakupu, prav tako pa bi to predstavljalo neutemeljeno in nesorazmerno 

breme za proizvajalce tovrstnih živil. Kakršnakoli omejitev temeljnih pravic pa mora spoštovati 

načelo sorazmernosti in slediti cilju javnega interesa.  

- Trditev, da poimenovanje nemesnih izdelkov z imeni, ki se večinoma uporabljajo za živila z 

živalskimi sestavinami, zmede potrošnike ni bila dokazana, niti ni podprta z nobenimi 

raziskavami ali dokazi. To je bilo dokazano tudi z reprezentativno študijo, ki jo je izvedla Zveza 

nemških potrošniških organizacij2, ki je dokazala, da je le 4% nemških potrošnikov kadarkoli 

zamenjala vegetarijanski produkt z mesnim ali obratno, kar je procentualno zelo nizka številka, 

 
1 Dostopno na: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-
003771&language=EN  http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-
008161&language=EN  
2 Dostopno na: https://www.vzbv.de/publikationen/veggie-bratwurst-und-veganer-kaese-
geschmacksinformation-oder-verbrauchertaeuschung  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-003771&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-003771&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-008161&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2016-008161&language=EN
https://www.vzbv.de/publikationen/veggie-bratwurst-und-veganer-kaese-geschmacksinformation-oder-verbrauchertaeuschung
https://www.vzbv.de/publikationen/veggie-bratwurst-und-veganer-kaese-geschmacksinformation-oder-verbrauchertaeuschung


 
 

 
 

primerljiva z zamenjava vrst hrane, ki so si podobne po izgledu, ne glede na to na kakšen način 

se hrana označuje na embalaži. 

- Oznake nemesnih alternativ (vegetarijansko, vegansko, rastlinsko) so v skoraj vseh primerih 

proizvajalcev teh proizvodov zelo jasne ter očitno označene na pakiranju, kjer je poudarjeno, da 

izdelek očitno predstavlja alternativo in ne vsebuje mesa. Potrošniki niso tako v ničemer 

zavedeni zaradi uporabe »mesnih imen«, saj jih ravno zaradi načina označevanja 

(vegeteriansko, vegansko, rastlinsko) izberejo, pri tem vedo kaj pričakovati ter tako vodijo nakup 

potrošnika na uporaben način, brez nevarnosti, da bi oseba uspela izdelek zamenjati kot 

»mesen«.  

- Določeni izrazi so v povezavi z nemesnimi alternativami so dlje časa v uporabi kot mesne 

različice (npr. vegi burger vs. piščančji burger). 

 
Naj na tem mestu opozorimo tudi, da s tovrstnimi posegi in dodatnimi nerazumnimi ukrepi na področju 

brezmesnih alternativ definitivno ne spoštujemo zavez in ciljev na globalni in evropski ravni po bolj 

trajnostnih in zdravih prehranjevalnih navadah in boju proti klimatskim spremembam. Kot je dejal član 
evropskega parlamenta ob propadli iniciativi, da bi se omejila uporaba embalaže in izrazov v povezavi 
z mlečnimi izdelki: "Industrija, ki temelji na rastlinski prehrani igra pomembno vlogo na področjih 
trajnostnega upravljanja okolja, človeškega zdravja in dobrobiti živali, zato mora EU spodbujati rast le-
te, ne jo zavirati." Menimo, da bi isto moralo veljati za državne ukrepe.  
 

 

 

 

 

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice 

Ostrožno pri Ponikvi - del 26  

3232 Ponikva 

            E-mail: info@osvoboditev-zivali.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


