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Številka:                 3314-4/2011-7 

Datum:  3.02. 2012  

 

Zadeva:  Zapisnik 7. seje Sveta za promocijo  

 

Prisotni: Ciril Smrkolj, Branko Ravnik, Luka Kočevar, Anita Jakuš, Anton Jagodic, Marko Višnar, 

Tatjana Zagorc, Adrijana Bezeljak, Janja Kokolj Prošek, Lucijan Cencič. 

 

 

Sklepi:  

 

1) K 1. točki dnevnega reda:  

 

 Na zapisnik 6. seje Sveta za promocijo ni bilo pripomb.  

 Sprejme se dnevni red 7.seje Sveta za promocijo. 7. seja je bila sklicana  na poziv 

članov Sveta iz KGZS in ZKŽP, ZZS, da se člane Sveta informira o zaključku 

javnega razpisa za izbiro izvajalca strokovnih nalog. 

 7. sejo Sveta za promocijo vodi namestnik predsednika, Ciril Smrkolj.  

 Na podlagi predloga Cirila Smrkolja se sprejme sklep, da se na vsaki seji sprejme 

sklepe, določi njegovega nosilca za realizacijo, ki na naslednji seji tudi poroča, ali je 

bil sklep realiziran. Določi se tudi, če je pri določeni točki predvideno gradivo.  

 

2) K 2. točki dnevnega reda:  

 

 Branko Ravnik je povedal, da smo zaradi zaključka javnega razpisa brez izbire 

izvajalca v več kot pol letni zamudi s predvidenim terminskim planom.  

 Branko Ravnik je pojasnil, da je zaradi navskrižja interesov, ki ga je ugotovila 

protikorupcijska komisija v dopisu št.0311-97/2011-2  18/1, iz dne 18.11.2011 odstopil 

Toni Balažič kot član komisije za izbiro izvajalca strokovnih nalog. Nobena od vlog ni 

izpolnila v celoti razpisnih pogojev, zato se je razpis zaključil brez izbire izvajalca. 

Ministrstvo bo ponovilo razpis, vendar mora Vlada predhodno dati soglasje na začetek 

javnega naročila. Trenutno je razpis v vladnem postopku.  

 Svet se je seznanil z vsebino odgovora protikorupcijske komisije ter opravil razpravo o 

tem, kdo je lahko prijavitelj na  javni razpis in podal mnenja glede kolizije interesov:  

 

- Tatjana Zagorc je povedala, da pri prijavi na ponovni javni razpis, če se 

institucije GZS, KGZS spet prijavijo, pridejo v podobno situacijo domnevne 

kolizije interesov, kot je bila v pravkar zaključenem razpisu. 

- Anita Jakuš meni, da je treba opredeliti kriterije, da te institucije (KGZS, ZZS, 

ZKŽP) kot soponudniki ne bi bile izločene iz možnosti izbire. 

- Marko Višnar je bil mnenja, da ni logično, da skupina ljudi, ki zbira denar za 

promocijo, ne bi smela imeti vpliva na izvedbo promocije, in na razdelitev 



 

 

promocijskega denarja. Zato bi bilo prav, da skupina ljudi, ki je v svetu lahko 

odloča glede razdelitve sredstev in oblike promocije.  

- Anton Jagodic je menil, da pri ponovnem razpisu ne bi smeli biti člani komisije  

za izbiro izvajalca strokovnih nalog iz vrst Sveta za promocijo. 

- Branko Ravnik je povzel mnenje protikorupcijske komisije, da člani Sveta ne bi 

smeli vplivati na odločitev o izbiri izvajalca, to pomeni, da člani sveta ne bi 

smeli biti člani komisije, ki odloča o izbiri izvajalca, če so člani komisije 

posredno ali neposredno predstavniki ponudnikov na razpisu.    

 Anton Jagodica predlaga sklep: Svet za promocijo je storil vse, da bi bil zakon 

pravočasno implementiran v prakso in ne more prevzeti odgovornosti za nastalo 

zamudo pri implementacijo zakona. 

 Na 3 seji, dne 20.7. 2011 je bil MKGP zadolžen za pripravo simulacije prispevkov po 

posameznih sektorjih (koliko kmetov, koliko ŽPI,  koliko zadrug bo prispevalo v sistem 

zbiranja prispevkov) in koliko bo zbranih sredstev po sektorjih. Na 4. seji sveta 

13.9.2011 smo prejeli dodatno pojasnilo, da je za simulacijo prispevkov po posameznih 

sektorjih treba najprej pridobiti ustrezno evidenco, šele nato se lahko izdela simulacija. 

 Na 4. seji dne 13.9.2011 smo odločili, da se določi mejni odstotek proizvodov za vstop v 

shemo, ter da se bo formirala delovna skupina za pripravo metodologije in način 

izračuna za odločitve, katera shema pade pod določbe ZPKŽP. Na 5. seji, 26.10.2011 

smo bili seznanjeni, da MKGP predvideva imenovanje delovne skupine za  določitev % 

proizvodov v shemi kakovosti (prostovoljni označbi), v skladu z določili prve točke 4. 

člena ZPKŽP. 

 Branko Ravnik je povedal, da v zvezi z zbiranjem prispevkov ni mogoče nič narediti 

preden ni izbran izvajalec.  

 Ciril Smrkolj predlaga, da MKGP članom Sveta za promocijo pripravi informacijo o  

izvedenih aktivnostih (vrsta promocije, izvajalec, cena) promocije za leto 2011. 

 

 

 

 

 

Sklepi: 

 

A) Na predlog Antona Jagodica se predlaga sklep: Svet za promocijo je storil vse, da bi bil 

zakon pravočasno implementiran v prakso in ne more prevzeti odgovornosti za nastalo 

zamudo pri implementacijo zakona. 

B) Pravna služba na MKO se opredeli, ali so lahko člani sveta za promocijo člani komisije za 

izbor izvajalca strokovnih nalog. Prav tako pravna služba ugotovi, ali so lahko člani sveta 

za promocijo iz vrst institucij, ki se prijavljajo na javni razpis za izbiro izvajalca.  

C) Pravna služba ugotovi, ali postopek izbora izvajalca po obstoječem zakonu ovira izvajanje 

zakona. V tem primeru pravna služba prouči možnost spremembe zakona, da se izvajanje 

zakona prenese na eno od obstoječih institucij (MKO, AKTRP;…). 

D) Pregleda se nerealizirane sklepe iz zapisnikov dosedanjih sej in ugotovi, kaj še ni bilo 

realizirano in kaj bi se lahko realiziralo, kljub temu, da še nimamo izvajalca strokovnih 

nalog. Izvede: Adrijana Bezeljak. 

E) Skličejo naj se sektorski odbori, ne glede na to, da še ni izbran izvajalec, čimprej po 

imenovanju nove vlade. 

F) Branko Ravnik še pred sklicem strokovnih odborov pripravi simulacijo obveznih prispevkov.  

G) Svet se sestane s sektorskimi odbori kljub temu, da ni izvajalca strokovnih nalog, da se ti 

opredelijo, ali bodo posamezni sektorji sploh prisotni v sistemu promocije.  

H) Na sestanku sektorskih odborov se lahko že pred izbiro izvajalca ugotovi odstotek surovine 

za shemo kakovosti iz 4. člen ZPKŽP.  



 

 

I) Dosedanjo promocijsko kampanjo MKGP: »Sveža hrana iz naše bližine« je treba 

nadaljevati in okrepiti. 

J) MKO Svet pisno obvesti, katere aktivnosti so bile izvedene v letu 2011 v okviru kampanje 

»Sveža hrana iz naše bližine« ter ostalih izvedenih aktivnostih (vrsta promocije, izvajalec, 

cena) iz proračunske postavke promocije za leto 2011. Izvede Luka Kočevar.  

K) Pri izvajanju promocijskih aktivnosti vseh udeleženih institucij (MKO, KGZS, ZZS, ZKŽP) je 

potrebno najti sinergijo. Vsaka od institucij (ZZS, MKP, ZKŽP, KGZS) Svetu predstavi plan 

dela za leto 2012, predvidena sredstva,  da bi lahko aktivnosti medsebojno uskladili. 

Izvedejo člani sveta vsak za  svojo institucijo. 

L) Preveri se, če Svet za promocijo lahko dobi na vpogled Sklep o neizbiri izvajalca, ki je bil 

izdan ponudnikom na javni razpis.  (Izvede Adrijana Bezeljak)  

M) Za nemoten potek sej sveta se na vsaki seji sprejme sklepe, določi njegovega nosilca za 

realizacijo, ki na naslednji seji tudi poroča, ali je bil sklep realiziran. Določi se tudi, če je pri 

določeni točki predvideno gradivo.  

 

 

 

 

 

Zapisala:  

 

Adrijana Bezeljak 

Višja svetovalka 

 


