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Poziv ministrstvu, da začasno ustavi projekt »Primerjalnik cen osnovnih 

živil« in začne dialog z vsemi ključnimi deležniki 

Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) je ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano gospo Ireno Šinko dne 20. 9. 2022 opozorila na ugotovljene nepravilnosti in 

napake, ki nastajajo v okviru projekta »Primerjalnik cen osnovnih živil«, ki ga v 

sodelovanju z izbranim zunanjim izvajalcem izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano (MKGP). Nepravilnosti in napake, na katere opozarjajo trgovci, 

se kažejo kot primerjava med seboj neprimerljivih izdelkov, napačni so popisi cen, 

napačne so slikovne oznake, in še bi lahko naštevali. Vse našteto se že zdaj odraža v 

obliki nepopravljive škode, ki nastaja trgovskim družbam. Obenem potrošniki dobivajo 

napačne, tudi zavajujoče informacije, ki potencialno vplivajo na njihovo nakupno 

odločitev. Da bi preprečili nove nepravilnosti in napake smo z MKGP že dogovorili 

sestanek, v okviru katerega bomo proučili strokovna vprašanja, kamor med drugim 

sodi izbrana metodologija in poznavanje blagoznanstva. Tudi na ta način bomo lahko 

z našo pomočjo izboljšali pristop k izvajanju monitoringa oziroma spremljanju cen 

med seboj primerljivih izdelkov. Naš cilj je namreč isti: ublažiti in obvladati draginjo, 

ki poslabšuje položaj slovenskega gospodarstva in potrošnikov, s tem pa ogroža 

blaginjo v celotni družbi.  

TZS je v dopisu, naslovljenem na ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano gospo Ireno 

Šinko, opozorila na zaskrbljujoče odzive trgovskih družb, ki jih je MKGP vključilo v projekt 

»Primerjalnik cen osnovnih živil« (https://www.nasasuperhrana.si/primerjava-cen/) in »Gov.si-

Draginja«. Trgovske družbe so opozorile na napake pri popisovanju ciljnih živil, na napačne 

slikovne oznake, napačno navedene cene in še bi lahko naštevali. Zagotovitev med seboj 

primerljivih izdelkov je ključna, izpostavljajo trgovci. Pri primerjavi cen z drugimi državami je 

potrebno upoštevati različne stopnje davka na dodano vrednost. Kot primer so na primer 

testenine, za katere potrošniki v Italiji plačajo 4-odstoten davek na dodano vrednost, na 

Hrvaškem 25-odstotnega, v Sloveniji pa je, kot vemo, davek na dodano vrednost 9,5-odstoten. 

To vse kaže na potrebo po pravilni interpretaciji cen.  

Trgovske družbe z zaskrbljenostjo ugotavljajo, da jim zaradi neustreznega pristopa v projektu 

popisa cen ciljnih živil nastaja nepopravljiva škoda. Hkrati potrošniki dobivajo napačne, tudi 

zavajujoče informacije, ki potencialno vplivajo na njihovo nakupno odločitev. Z vsem naštetim 

smo ministrico že seznanili. Dodajamo, da se na TZS zavedamo zaostrenega položaja in stiske, 

v katero draginja potiska tudi naše potrošnike. Pri tem je potrebno izpostaviti, da so 

maloprodajne cene le eden od kazalnikov, saj je treba upoštevati razmerja v celotni dobavni 
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verigi, vključno z vhodnimi (nabavnimi) cenami, ki pri trgovcih niso enake, imajo pa vpliv na 

končne maloprodajne cene.  

Ukrepi za boj proti draginji morajo biti po našem prepričanju torej premišljeni in strokovno 

utemeljeni. Ministrstvo naj jih oblikuje v dialogu z vsemi ključnimi deležniki, med katere spadajo 

tudi predstavniki trgovinske panoge. Naš cilj je namreč isti: ublažiti in obvladati draginjo, ki 

poslabšuje položaj slovenskega gospodarstva in potrošnikov, s tem pa ogroža blaginjo v celotni 

družbi.  
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