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Številka:                 3314-4/2011-4 

Datum:  13.9. 2011  

 

 

Zadeva:  Zapisnik 4. seje Sveta za promocijo  

 

Prisotni: Branko Ravnik, Anita Jakuš, Marko Višnar, Anton Jagodic, Toni Balažič, Tatjana 

Zagorc,  Ana Le Marechal, Adrijana Bezeljak, Darja Valančič. 

 

 

Sklepi:  

 

1) K 1. točki dnevnega reda:  

 

 Potrjen je dnevni red 4. seje Sveta za promocijo. Na zapisnik 3. seje Sveta ni bilo 

pripomb.  

 Glede izvedbe nalog iz 6. točke zapisnika 3. seje je g. Ravnik povedal, da je za 

simulacijo prispevkov po posameznih sektorjih treba najprej pridobiti ustrezno evidenco, 

šele nato se lahko izdela simulacija.   

 Glede izvedbe nalog iz 2. in 3. točke zapisnika 3. seje, kjer naj bi se preverilo možnost 

oglaševanja v kulinaričnih oddajah na RTV Slovenija in izvedba javnega natečaja za TV 

spot, je ga. Bezeljak povedala, da se je MKGP odločil za promocijo, ki ne zajema 

kulinaričnih oddaj. Možnost realizacije javnega razpisa za TV spot je šele v letu 2012, 

če bodo za to razpoložljiva sredstva.  

 

 

2) K 2. točki dnevnega reda:  

 

 G. Ravnik je predstavil opravljeno delo in nadaljnje predloge izvajanja terminskega  

plana ZPKŽP. 

 Izvajalec bo moral do 31.12. 2011 pripraviti vsa gradiva  za prostovoljno označbo.   

 

 

3) K 3. točki dnevnega reda:  

 

 Potrjen je odbor za meso. V sektorski odbor za žito se imenuje še ga. Jana Ramuš.   

 Strokovni odbori morajo sodelovati pri pripravi predloga strategije z izbranim izvajalcem.  

 Uvodni sestanek sektorskih odborov skupaj z izbranim izvajalcem se skliče prvi teden v 

novembru.  

 Prvi sestanek sektorskih odborov je skupen, vsem se predstavi zadeve, ki se tičejo 

vseh, nato se jih skliče ločeno, da se jim predstavi samo informacije, ki se tičejo 

vsakega posameznega odbora.  



 

 Na prvi skupni prezentaciji se komunicira zakon, predstavi časovnico, izhodišča za 

pripravo shem kakovosti, ter se jim jasno pove, kaj od njih pričakujemo. Dobiti morajo 

navodila za njihovo delovanje, imeti moramo tudi pripravljene prezentacije zanje. Za 

odbore se pripravi naslednje gradivo: razvojne priložnosti, poročilo o stanju v sektorju, 

strateški dokumenti po sektorjih. 

 Izvajalec se mora nato konec novembra, začetek decembra ločeno sestati z vsakim 

odborom posebej, in izvede s posameznim odborom 2 diskusiji: v zvezi s kriteriji za 

sheme kakovosti in  v zvezi s strategijo promocije.   

 Navodila za delo sektorskih odborov pripravi MKGP, kjer so definirana izhodišča za 

njihovo delo (programske usmeritve) in izhodišča za pripravo shem kakovosti - 

navodila, kaj je treba za potrditev prostovoljne označbe. Pri pripravi sledimo usmeritvi, 

da gre za prostovoljno označbo, ki je  enotna  za vse kar povezujemo z zakonom, nato 

pa sledijo sektorske izpeljanke označb.  

 Določiti je treba mejni odstotek proizvodov za vstop v shemo. Formira se delovna 

skupina za pripravo metodologije in način izračuna, da se lahko določi, katera shema 

pade pod določbe ZPKŽP.   

 

4) K 4. točki dnevnega reda:  

 

 Glede Javnega razpisa za izbiro izvajalca strokovnih nalog po ZPKŽP je g. Ravnik 

povedal, da se 10.10. 2011 ob 11.00 izteče rok za oddajo ponudb, 10.10. 2011 ob 

13.00 uri je odpiranje prispelih vlog. Predvidoma do konca  meseca oktobra bi lahko bil 

znan izvajalec strokovnih nalog.  

 V komisijo za izbiro izvajalca se imenujejo naslednji člani: g. Toni Balažič, g. Luka 

Kočevar, ga. Adrijana Bezeljak. Na odpiranju je prisotna tudi predstavnica svetovalnega 

podjetja Altus, d.o.o., ga. Vesna Plajk.  

 

 

5) K 5. točki dnevnega reda:  

 

 Ga. Bezeljak je predstavila s strani ministra potrjene promocijske aktivnosti za leto 

2011. Glede kampanje v tiskanih medijih so priporočila Sveta naslednja:  Uvodni stavek 

naj bi se fokusiral na sporočilnost celega teksta (Npr. Hvala, ker nas oskrbujete s svežo 

lokalno hrano). Zahvalili naj bi se tudi potrošniku (Npr. Hvala, ker jeste lokalno).    

 

6) K 6. točki dnevnega reda:  

 

 Naslednja seja Sveta  je v sredo, 26. oktobra 2011 ob 13.00 uri v sejni sobi 212.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisala:  

 

Adrijana Bezeljak 

Višja svetovalka 


