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Številka:                 3314-4/2011-6 

Datum:  22.11. 2011  

 

Zadeva:  Zapisnik 6. seje Sveta za promocijo  

 

Prisotni: Branko Ravnik, Luka Kočevar, Anita Jakuš, Anton Jagodic, Ciril Smrkolj, Toni Balažič, 

Tatjana Zagorc, Ana Le Marechal, Adrijana Bezeljak, Janja Kokolj Prošek, Lucijan Cencič. 

 

 

Sklepi:  

 

1) K 1. točki dnevnega reda:  

 

 Pripombe na dnevni red 6. seje Sveta za promocijo: 6. točka dnevnega reda 6. seje 

Sveta za promocijo se obravnava pod 2. točko, ostale točke se obravnavajo v 

nadaljevanju.  

 Na zapisnik 5. seje Sveta so bile podane naslednje pripombe, ki se jih upošteva: 

- Predsednik Sveta za promocijo ob zaključku razprave na vsako točko 

dnevnega reda oblikuje jasen sklep, ki je sestavni del zapisnika.  

- Gradiva za svet morajo biti v skladu s poslovnikom članom sveta posredovana  

vsaj 10 dni pred sejo sveta. 

- Javnost o zaključkih, sprejetih na sejah, lahko obvešča samo predsednik Sveta. 

 G. Smrkolj meni, da v dosedanjem času ni pravega učinka delovanja Sveta. Sklene se, 

da morajo biti zadolžitve enakovredno porazdeljene med vse člane sveta. 

 

 

2) K 2. točki dnevnega reda:  

 

 Glede mnenja komisije za preprečevanje korupcije v zvezi s konfliktom interesov 

ponudnika Dialog d.o.o. s skupino soponudnikov, za katero je zaprosil naročnik, je g. 

Balažič predstavil del mnenja, ki se nanaša na potencialno spornost njega, kot člana 

komisije za izbor izvajalca. G. Balažič namreč kot član komisije za izbor izvajalca po 

Zakonu o integriteti nastopa kot uradna oseba, pri čemer obstaja možnost, da z 

vplivanjem na izbiro izvajalca, potencialno lahko vpliva na korist GZS-ja, ki ga zastopa v 

Svetu za promocijo. 

 V skladu z mnenjem protikorupcijske komisije se g. Balažič izloči iz komisije o izboru 

izvajalca.   

 Svet za promocijo (pravna služba MKGP) pripravi člen, ki se ga v vključi v poslovnik 

Sveta v smislu, da so se člani sveta dolžni izogibati nasprotju interesov zaradi 

zmanjšanja korupcijskih tveganj ter iz splošnih etičnih razlogov, ki terjajo pošteno 

razpolaganje z javnimi sredstvi, in se torej izločiti iz postopkov odločanja o izbiri ter 

sklenitvi in izvedbi javnega naročila, če so na kakršenkoli način povezani s 



 

ponudnikom, ki kandidira za pridobitev sredstev na tem razpisu oziroma za izvedbo 

tega naročila.  

 

3) K 3. točki dnevnega reda:  

 

 G. Ravnik je povedal, da terminski plan ostaja isti. Izvajajo se naloge sveta, do izbire 

izvajalca pa stojijo naloge, ki bi jih moral izvajati izvajalec.   

 

4) K 4. točki dnevnega reda:  

 

 Dopolnjena gradiva pripravljalci še enkrat pošljejo članom sveta -  pošljite Adrijani 

Bezeljak, da razpošlje, in sicer najkasneje do torka 29. novembra 2011.  

 Vsa gradiva, ki bodo predstavljena sektorskim odborom na prvem sestanku, člani Sveta 

še enkrat preučijo, pripombe pošljejo predsedniku Balažiču na mail do ponedeljka, 5. 

decembra.   

 Prvi uvodni sestanek z vsemi osmimi sektorskimi odbori je v petek 16.12.2011, vendar 

le v primeru, da je do takrat že izbran izvajalec strokovnih nalog, sicer se določi nov 

termin. Tatjana  Zagorc v ta namen zagotovi dvorano A na GZS.  

 Predstavitev sektorskim odborom bo potekala po naslednjem protokolu: 

o Uvodni pozdrav predsednika Sveta in predstavitev zakona na način, 

da se jih motivira za izvajanje zakona (Gradiva, ki jih pripravi g. 

Ravnik: ZPKŽP, povzetek resolucije, razvojni cilji po posameznih 

kmetijskih panogah, stanje po panogah in analitični del Zelenega 

poročila po panogah); 

o Predstavitev označb (Gradiva, ki jih pripravita ga. LeMarechal in g. 

Cenčič: osnovna ideja označb, + in – pri shemah kakovosti in pri 

prostovoljnih označbah; zakaj prostovoljna označba in pravne 

podlage zanje s primeri)  

o Priporočila za delo sektorskih odborov 

 

 

5) Obravnavanje točk: Pregled izvajanja terminskega načrta ZPKŽP in Določitev 

zadolžitev  glede PR kampanje za ZPKŽP se prenese na naslednjo, 7. sejo Sveta.  

 

 

 

 

 

Zapisala:  

 

Adrijana Bezeljak 

Višja svetovalka 


