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Številka:                 3314-4/2011-1 

Datum:  16.5. 2011  

 

Zadeva:  Zapisnik 1. seje Sveta za promocijo  

 

Prisotni: minister, državna sekretarka, Branko Ravnik, Božidarka Vrabič, Anita Jakuš, Luka 

Kočevar, Marko Višnar, Anton Jagodic, Ciril Smrkolj,  Toni Balažič, Tatjana Zagorc, Janja Kokolj 

Prošek, Ana Le Marechal, Vlasta Grašek, Adrijana Bezeljak. 

 

 

 

Sklepi:  

 

1. Prisotni člani sveta so soglasno sprejeli predlog dnevnega reda 1. seje  Sveta za 

promocijo, z izjemo 5. točke, ki se jo zaradi podvajanja črta. 

2. K 1. točki dnevnega reda: 

Svet je obravnaval predlog poslovnika o delu Sveta za promocijo. Svet je soglasno   

potrdil, da se vanj vključi naslednje popravke teksta: 

-  2. člen se glasi:  

                               (1) Svet o svojem delu obvešča širšo javnost. 

                               (2) Obveščanje javnosti je v pristojnosti predsednika sveta. 

 -  9. člen se glasi : Svet s sklepom lahko začne postopek imenovanja sektorskih         

odborov in/ali posvetovalnega odbora.  

             -  Vse člene od drugega 9. člena se ustrezno preštevilči.    

-  1. točka 13. člena se glasi: Na seje sveta se poleg članov sveta vabi tudi predstavnika        

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  

             

Čistopis poslovnika se predloži kot gradivo za naslednjo sejo in se ga takrat tudi  

sprejme. 

3. K 2. točki dnevnega reda: 

Svet je s 7 glasovi ZA in enim vzdržanim za predsednika Sveta potrdil g. Tonija  

Balažiča.  

Svet je soglasno potrdil za namestnika predsednika Sveta g. Cirila Smrkolja in za 

sekretarko Sveta ga. Adrijano Bezeljak.   

 4.    K 3. točki dnevnega reda:  

G. Branko Ravnik je Svet seznanil z aktivnostmi, ki že potekajo za izvajanje zakona o 

promociji.      

Svet za promocijo na naslednji seji obravnava Načrt dela (časovnica) in izhodišča za 

vsebinsko razpravo za pripravo strateškega načrta, ki ju pripravi g. Balažič, v 

sodelovanju s člani Sveta. Splošna razprava na naslednji seji Sveta bo definirala 

natančno vsebino oziroma izhodišča strateškega načrta za javni razpis za izbiro 

izvajalca strokovnih nalog in 27. člena zakona o promociji in bo služila kot usmeritev za 



 

svetovalca za pripravo javnega razpisa.  Altus, d.o.o., ki je izbrani svetovalec, se 

udeleži naslednje seje Sveta.  

 

 

Do naslednjega zasedanja sveta vsak član razmisli in na naslednji seji pove, kakšna je 

njegova vizija promocije ter kakšna naj bo vsebina javnega razpisa za strokovnega 

izvajalca.   

5. K 4. točki dnevnega reda:  

Svet se je seznanil s postopki za imenovanje strokovnih in posvetovalnih odborov in  s  

sestavo teh odborov. 

Svet je sprejel sklep, da se lahko začne postopek imenovanja sektorskih odborov in   

posvetovalnega odbora, in sicer tako, da ga. Bezeljak pripravi vabilo za imenovanje 

predstavnikov v strokovne in posvetovalni odbor, ter ga po potrditvi Sveta in podpisu 

predsednika Sveta pošlje spodaj navedenim institucijam, da v določenem roku 

predlagajo določeno število članov iz svojih vrst. 

 

Člane sektorskih odborov predlagajo: 

 

A) Sektor pridelave in predelave mleka:  
- Kmetijsko Gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Zveza rejcev 

govedi rjave pasme Slovenije, Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, 
Društvo rejcev govedi črnobele pasme v Sloveniji, Zveza društev rejcev drobnice, 
Združenje malih sirarjev, Zveza združenj ekoloških kmetij, vsak po enega člana,  

- Gospodarsko interesno združenje mlekarstva, Gospodarska zbornica Slovenje-
Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, vsaka po 
dva člana.  

 

B) Sektor pridelave in predelave mesa: 
- Kmetijsko Gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Zveza društev 

rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, Društvo rejcev govedi za meso Slovenije, Zveza 
društev rejcev drobnice, Zveza združenj rejcev prašičev Slovenije, Združenje rejcev 
konj slovenske hladnokrvne pasme skupaj s Slovenskim združenjem rejcev konj pasme 
posavec, Združenje rejcev divjadi v oborah, Združenje predelovalcev mesa na kmetijah, 
Zveza združenj ekoloških kmetij, vsak po enega člana,  

- Gospodarsko interesno združenje meso, Gospodarska zbornica Slovenje-Zbornica 
kmetijskih in živilskih podjetij, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, Združenje 
predelovalcev mesa na kmetijah, vsak ima po tri člane 

 

C) Sektor pridelave in predelave sadja: 
- Kmetijsko Gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Zveza združenj 

ekoloških kmetij, vsak po enega člana,  
- Sekcija za sadjarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenje, Zbornica kmetijskih in živilskih 

podjetij, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, vsaka po enega člana,  

 

D) Sektor pridelave in predelave vrtnin: 
- Kmetijsko Gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Slovensko 

združenje za integrirano in ekološko pridelavo zelenjave, Zveza združenj ekoloških 
kmetij, vsak po dva člana,  

- Gospodarska zbornica Slovenje-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Obrtno 
podjetniška zbornica Slovenije, vsaka po enega člana,  

 

E) Sektor pridelave in predelave žit: 
- Kmetijsko Gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Zveza združenj 

ekoloških kmetij, vsaka po dva člana,  
- Gospodarska zbornica Slovenje-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Obrtno 

podjetniška zbornica Slovenije, vsaka po enega člana,  

 



 

F) Sektor pridelave in predelave oljk:  
- Kmetijsko Gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Združenje 

oljkarskih društev Slovenije, Zveza združenj ekoloških kmetij, vsaka po dva člana,  
- Gospodarska zbornica Slovenje-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Obrtno 

podjetniška zbornica Slovenije, vsaka po enega člana,  

 

G) Sektor pridelave in predelave grozdja za vino:  
- Kmetijsko Gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, Združenje 

družinskih vinogradnikov in vinarjev, Zveza društev vinogradnikov Slovenije in vinarjev 
Slovenije vsak po enega člana,  

- Vinska družba Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenje-Zbornica kmetijskih in 
živilskih podjetij, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, vsaka po enega člana,  

 

H) Sektor pridelave medu: 
- Čebelarska zveza Slovenije, Kmetijsko Gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza 

Slovenije, Zveza združenj ekoloških kmetij, vsak po enega člana,  
- Gospodarska zbornica Slovenje-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Obrtno 

podjetniška zbornica Slovenije, vsaka po enega člana,  

 

Člane posvetovalnega odbora predlagajo: 
  
- Trgovinska zbornica Slovenije, dva člana 
- Radiotelevizja Slovenje, enega člana 
- Potrošniške organizacije, dva člana 
- Slovenska oglaševalska zbornica in Društvo za marketing Slovenije, vsaka po enega 

člana 
- Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Primorska univerza, skupaj 3 člane  
- Združenje občin Slovenije, enega člana 
- Turistična zveza Slovenije, Slovenska turistična organizacija, Zbornica za turizem in 

gostinjstvo Slovenije, vsak po enega člana  

 

 

6) K 6. in 7. točki dnevnega reda:  

Predsednik sveta je obravnavo 6. in 7. točke dnevnega reda preložil na naslednjo sejo sveta.   

 

7) K 8. točki dnevnega reda:  

Ga. Bezeljak pripravi kontaktne podatke udeležencev sej Sveta za promocijo. 

 

Naslednja seja Sveta  je 2.6. ob 12.00 uri.   

 

 

 

Zapisala:  

 

Adrijana Bezeljak 

Višja svetovalka 


