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Številka:                 3314-4/2011-20 

Datum:  7. 1. 2014 

Zadeva:  Zapisnik 20. seje sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov 

 

Datum seje:    6. 1. 2015 od 14:00 do 16:00 

Kraj sestanka:  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, soba 533 

 Dunajska 22, Ljubljana 

Prisotni člani sveta:   Aleša Kandus, Ivan Kure, Janja Kokolj-Prošek, Adrijana Bezeljak, Anita 

Jakuš, Tatjana Zagorc, Marko Višnar 

odsoten:   Anton Jagodic 

Prisotni ostali MKO:  minister mag. Dejan Židan, državna sekretarka mag. Tanja Strniša, 

Luka Kočevar, Marjeta Bizjak, mag. Štefi Videčnik 

Zunanji:  Ana Ahčin, sekretarka sektorskega odbora za meso po zakonu o 

promociji 

 

 Dnevni red: 

1. Sprejem dnevnega reda 20. seje sveta in potrditev zapisnika 19. seje sveta 

2. Pregled sklepov 19. seje sveta 

3. Predstavitev rezultatov vmesne analize delovanja kampanje »Kakovost nam je blizu 

2014/2015« 

4. Seznanitev sveta z rezultati razpisa za sofinanciranje projektov promocije lokalnih 

kmetijskih in živilskih proizvodov 2014-2015 

5. Seznanitev z delovanjem sektorskih odborov, predstavitev stanja v sektorskem odboru za 

meso 

6. Razprava na temo vključevanja trgovcev in s tem TBZ v shemo kakovosti »izbrana 

kakovost« 

7. Razno 

 

Sejo je vodila predsednica sveta, ga. Kandus.   

 

Razprava:  

1) Nagovor ministra mag. Dejana Židana 

Uvodoma je predsednica dala besedo ministru mag. Židanu, ki je prisotne informiral o 

načrtovanih aktivnostih MKGP za leto 2015. V kontekstu promocije hrane je poudaril pomen 

aktivnosti, ki jih načrtuje Slovenija na področju sodelovanja z LR Kitajsko ter možnosti 

povečanja izvoza slovenske hrane in pijač v LR Kitajsko. Predstavil je načrtovane sejemske 

promocijske aktivnosti MKGP v 2015 (Grüne Woche, Narava, zdravje, AGRA in Expo).  
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2) K 5. točki dnevnega reda:   

 

Ga. Ahčin je predstavila stanje na področju priprav specifikacij za shemo kakovosti »Izbrana 

kakovost« v sektorskem odboru za meso. Zaradi težav pri doseganju kompromisa, v 

podsektorju prašičjega mesa, je ga. Ahčin prosila svet za promocijo in ministra za 

posredovanje, da se doseže napredek na tem področju. Minister je predlagal sklic skupnega 

sestanka s prašičerejci in predstavniki sektorskega odbora za meso, imenovanega na podlagi 

zakona o promociji, ki bo potekal na MKGP v ponedeljek, 16. 2. 2015 ob 14.30 uri.  

 

   

3) K 1. in 2. točki dnevnega reda:   

 

Svet je potrdil dnevni red 20. seje in pregledal zapisnik in sklepe 19. seje sveta. Vsi sklepi so bili 

realizirani.  

  

4) K 3. točki dnevnega reda:   

 

Ga. Kokolj Prošek je povedala, da je v času jesenskega dela kampanje »Kakovost nam je 

blizu« MKGP prejelo različna mnenja glede ustreznost oglasov, zato je po končanem 

jesenskem delu kampanje naročilo izdelavo kvantitativne raziskave, s katero se izmeri 

učinkovitost oglasov. Svet se je seznanil z rezultati raziskave, ki bodo podlaga za adaptacijo TV 

oglasa za pomladni del promocijske kampanje in pohvalil pristop MKGP, da izdela tovrstne 

analize. Člani sveta so izrazili željo po večjem vključevanju v ta del nalog. Ga. Kokolj Prošek je  

člane sveta povabila, da se udeležijo sestanka med MKGP in podjetjem Futura d.o.o., ki bo v 

ponedeljek, 12. 1. 2015 ob 13:30 uri na MKGP, kjer bo tekla razprava o adaptaciji TV oglasa za  

spomladanski del kampanje.  

    

5) K 4. točki dnevnega reda:   

 

Svet se je seznanil z rezultati razpisa za sofinanciranje projektov promocije lokalnih kmetijskih 

in živilskih proizvodov 2014-2015.  

  

6) K 6. točki dnevnega reda:   

 

Na zahtevo članov sveta je na tokratni seji potekala razprava na temo vključevanja trgovcev, in 

s tem TBZ, v shemo kakovosti »Izbrana kakovost«. Razprava je pokazala, da imajo člani sveta 

različna menja o vključevanju trgovcev in TBZ v novo shemo kakovosti. Prav tako so stališča 

različna po posameznih sektorjih. Pri vključevanju trgovcev bi bilo smiselno uvesti masne 

bilance. Svet je sklenil, da se na to temo opravi razprava s predsedniki sektorskih odborov.  

 

7)  K 7. točki dnevnega reda:   

 

Svet je sklenil, da bo naslednja seja sveta marca 2015.  

  

 

Sklepi:   

A. Svet je sprejel dnevni red 20. seje in potrdil zapisnik 19. seje sveta. Vsi sklepi so bili 

realizirani. 

B. Ministrstvo skliče v ponedeljek, 16. 2. 2015 ob 14.30 uri sestanek ministra s prašičerejci 

in predstavniki sektorskega odbora za meso, kjer se skuša doseči dogovor o vsebini 

specifikacije za shemo kakovosti »Izbrana kakovost« za področje prašičjega mesa. 
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C. Svet se je seznanil z rezultati merjenja učinkovitosti oglasov, ki je bilo izvedeno po 

končanem jesenskem delu kampanje z namenom ugotoviti potrebo po adaptaciji oglasa 

za spomladanski del.  

D. Člani sveta so vabljeni na sestanek med MKGP in podjetjem Futura D.D.B., na katerem 

bo tekla razprava o adaptaciji TV oglasa za spomladanski del kampanje.  

E. Svet se je seznanil z rezultati razpisa za sofinanciranje projektov promocije lokalnih 

kmetijskih in živilskih proizvodov za obdobje 2014-2015. 

F. Svet je sklenil, da se s predsedniki sektorskih odborov opravi razprava na temo 

vključevanja trgovcev in TBZ v shemo kakovosti.  

 

 

 

 

 

Zapisala:  

mag. Štefi Videčnik 

                                            Aleša Kandus  

Predsednica sveta za promocijo kmetijskih in    

                   živilskih proizvodov 


