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Številka:                 3314-4/2011/ 

Datum:  26.4.2016. 2015 

Zadeva:  Zapisnik 24. seje sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov 

 

Datum seje:    19.4.2016 od 11:00 do 13:30 

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

 Dunajska 22, Ljubljana 

Prisotni člani sveta:   Aleša Kandus, Janja Kokolj-Prošek, Anita Jakuš, Tatjana Zagorc, 

Adrijana Bezeljak,  

odsoten:   Ivan Kure, Janez Rebec, Anton Jagodic 

Prisotni ostali MKO:  Štefi Videčnik, Jernej Kovač, Vlasta Grašek, Tadeja Kvas Majer, 

Alenka Kavčič 

 

 

Dnevni red: 

1. Sprejem dnevnega reda 24. seje sveta in potrditev zapisnika 23. seje sveta 
2. Pregled sklepov 23. seje sveta 
3. Sprejetje sklepov sektorskega odbora za sadje o vključitvi sektorja za pridelavo in 

predelavo sadja v sektorsko promocijo z letom 2017 
4. Seznanitev z javnim razpisom za izbor izvajalca 3-letne promocijske kampanje po zakonu 

o promociji  
5. Seznanitev s tekočimi aktivnostmi in s stanjem izvajanja nalog MKGP na področju 

promocije po zakonu.   
a. Izvedene aktivnosti do aprila 2016 
b. Planirane aktivnosti od aprila do konca leta 2016 

6. Razno 

 

 

Sejo je vodila predsednica sveta, ga. Kandus.   

 

Razprava:  

AD1 in 2)  Sprejem dnevnega reda 24. seje sveta in potrditev zapisnika 23. seje sveta 

  

Svet potrdi dnevni red 24. seje in pregleda zapisnik in sklepe 23. seje sveta. Podani so bili 

popravki zapisnika 23. seje sveta v tekstu pod AD9. Drugi odstavek se glasi: »Svet za 

promocijo je sprejel predlog sektorskega odbora za mleko, da se g. Marko Ocepek zamenja z g. 

Primožem Pevcem, kot predstavnikom Zveze društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije, da 

se izključi institucijo Zveza združenj ekoloških kmetij (zaradi neodzivnosti) in da se število 

imenovanj za OZS zmanjša iz dveh članov na enega.« 

Ga. Kokolj Prošek poroča glede izpolnjevanja sklepov:  

Sklep I: Združenje rejcev črno-bele pasme je zamenjalo svojega člana v sektorskem odboru.  

Sklep K: Prišlo je do zamika pri začetku delovanja info točk zaradi vzpostavitve sistema zbiranja 

prispevkov. Prvo srečanje z info točkami bo 22. aprila na MKGP.  

Ostali sklepi so bili realizirani.  
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AD3) Sprejetje sklepov sektorskega odbora za sadje o vključitvi sektorja za pridelavo in 

predelavo sadja v sektorsko promocijo z letom 2017 

 
Svet se je seznanil s predlogom sektorskega odbora za sadje, ki je na svoji drugi 
korespondenčni seji sprejel odločitev o vstopu v promocijo z letom 2017. Svet za promocijo je 
sprejel predlagane sklepe sektorja za pridelavo in predelavo sadja. Svet za promocijo tako 
predlaga ministru: 

- da sektor sadja vstopi z vsemi sadnimi vrstami v sektorsko promocijo z letom 2017;  

- da se v sektorju sadja prispevek pobira za vse sadne vrste za triletno obdobje od 1.1.2017 do 

31.12.2019. Prispevek  se začne pobirati s 1.1.2017 oziroma prvi dan naslednjega meseca po 

objavi obvestila o pridobitvi sklepa Evropske Komisije o združljivosti sheme državne pomoči za 

promocijo, vendar ne prej kot 1.1.2017; 

- višino prispevka od kmetijskih površin se obračuna letno in za intenzivne sadovnjake znaša za  

nosilca kmetijskega gospodarstva 20€/ha in za površine zasajene z lupinarji oziroma 

jagodičevjem znaša za nosilca kmetijskega gospodarstva 100 €/ha. Za površine zasajene z 

lupinarji in jagodičjem se upošteva, da je 0,2 ha površin zasajenih z lupinarji in jagodičjem 

primerljivo z 1 ha površin intenzivnega sadovnjaka; 

- višino prispevka od sadja za predelavo, ki za kupca sadja na tono sadja za predelavo za vse 

sadne vrste znaša 1,50 €/tono; 

- da se promocija sheme izbrane kakovosti izvaja pod pogojem, da je v shemo izbrana kakovost 

vključenih 15 odstotkov površin od vseh površin intenzivnih sadovnjakov v Republiki Sloveniji. 

 
 

AD4 Seznanitev z javnim razpisom za izbor izvajalca 3-letne promocijske kampanje po zakonu 
o promociji  

 

Svet se seznani s projektno nalogo za javno naročilo »Zasnova in izvedba nacionalne kampanje 

za promocijo lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov 2016 – 2019«, s pogoji za ugotavljanje 

sposobnosti ponudnika ter sestavo strokovne komisije. 

Svet predlaga, da MKGP pozove vsej šest agencij, da podajo predloge na javni razpis.  

Glede kazni za nedoseganje rezultatov svet predlaga uporabo exponentnega povečanja kazni v 

primeru, če več ciljev ne bo doseženih.  

Ga. Kavčič je člane sveta informirala, da bodo imena članov komisije za izbor izvajalske 

agencije posredovana na KPK v skladu z zakonodajo.  

Svet odloči, da se vsem članom pošlje obrazec, v katerem se izjasnijo o sodelovanju v komisiji.  

 

Na vprašanje ge. Jakuš je pojasnjeno, da bo z izborom izvajalca MKGP odkupil tudi platformo 

kampanje, ki postane last MKGP.  

 
Svet potrdi projektno nalogo za javno naročilo in objavo javnega razpisa. 
 
  
AD5 Seznanitev s tekočimi aktivnostmi in s stanjem izvajanja nalog MKGP na področju 
promocije po zakonu 
 
Ga. Kokolj Prošek predstavi opravljene in planiranimi aktivnosti za leto 2016. V teku je javni 
razpis za izbor izvajalca 3-letne kampanje, pripravljena je brošura za spletno komuniciranje in  
izobraževalni modul na spletu, v pripravi je izobraževanje za info točke. Specifikaciji za mleko in 
meso sta  pripravljeni za javno obravnavo. 
 

Potrebno bo pripraviti vse dokumente za vstop sektorja sadja v promocijo do konca leta, 

zaključiti izbor izvajalca za 3-letno kampanjo, informirati zavezance za plačilo prispevka. 

 

AD 6)  Razno 
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Ga. Bezeljak opozori, da je potrebno imenovati skupino, ki bo nadzirala delo izvajalca 

promocijske kampanje. 

  

 

  

 

Sklepi:   
A. Svet sprejme dnevni red 24. seje in potrdi zapisnik 23. seje sveta s predlaganimi 

popravki. 
B. MKGP na spletni strani www.lokalna-kakovost.si objavi imena članov sektorskih 

odborov. 

C. Svet predlaga ministru, da sektor sadja vstopi z vsemi sadnimi vrstami v sektorsko 

promocijo z letom 2017. 

D. Svet predlaga ministru, da se v sektorju sadja prispevek pobira za vse sadne vrste za 

triletno obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2019. Prispevek se začne pobirati s 1.1.2017 

oziroma prvi dan naslednjega meseca po objavi obvestila o pridobitvi sklepa Evropske 

Komisije o združljivosti sheme državne pomoči za promocijo, vendar ne prej kot 

1.1.2017. 

E. Svet predlaga ministru višino prispevka za nosilca kmetijskega gospodarstva, ki znaša 

20€/ha intenzivnega sadovnjaka. 

F. Svet predlaga ministru višino prispevka za nosilce kmetijskega gospodarstva, ki imajo 

površine zasajene z lupinarji in jagodičevjem, ki znaša 100€/ha. Za površine zasajene z 

lupinarji in jagodičjem se upošteva, da je 0,2 ha površin zasajenih z lupinarji in 

jagodičjem primerljivo z 1 ha površin intenzivnega sadovnjaka. 

G. Svet predlaga ministru višino prispevka na tono sadja za predelavo, ki znaša za vse 

sadne vrste 1,50 €/tono sadja za predelavo. 

H. MKGP in sektorski odbor za sadje imata nalogo, da do konca leta 2016 v sodelovanju 

pripravita vse dokumente za vstop sektorja sadja v promocijo, zaključita izbor izvajalca 

za 3-letno kampanjo, informirata zavezance za plačilo prispevka 
I. Svet potrdi projektno nalogo za javno naročilo in objavo javnega razpisa za 3-letno 

promocijsko kampanjo, ki zajema generično promocijo ter promocijo v sektorju mleka in 
sektorju govejega ter perutninskega mesa.  

J. Svet se seznani z opravljenimi in planiranimi aktivnosti za leto 2016. 

K. MKGP vse člane sveta pozove, da imenujejo člane komisije za izbor izvajalske agencije.  

L. Člani sveta pošljejo na MKGP imena ljudi, ki bodo v imenu sveta za promocijo izvajali 

strokovni nadzor nad delom izbranega izvajalca 3-letne promocijske kampanje.  

 

 
 
 

 

 

Zapisala:  

mag. Štefi Videčnik 

 

                                            Aleša Kandus  

Predsednica sveta za promocijo kmetijskih in    

                   živilskih proizvodov 

http://www.lokalna-kakovost.si/

