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Številka:                 3314-4/2011-9 

Datum:  15. 11. 2012  

Zadeva:  Zapisnik 9. seje sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov 

 

Prisotni člani sveta:  Aleša Kandus Benčina, Anita Jakuš, Anton Jagodic, Marko Višnar, Tatjana 

Zagorc, Ivan Kure, Janja Kokolj-Prošek, Adrijana Bezeljak 

 

Ostali prisotni: Branko Ravnik, Luka Kočevar, Mira Kos Skubic, Lucijan Cencič, Štefi Videčnik 

 

Dnevni red:  

1. Seznanitev z novo sestavo sveta za promocijo (v nadaljevanju: svet) 

2. Izvolitev predsednika, podpredsednika ter sekretarja sveta 

3. Seznanitev z zamenjavo članov sektorskih odborov in njihovo imenovanje v skladu z 

določili 25. člena ZPKŽP 

4. Sprejem dnevnega reda 9. seje sveta in potrditev zapisnika 8. seje sveta  

5. Pregled opravljenega dela in plan (časovnica) za izvedbo promocije  

6. Predstavitev osnovnih izhodišč za sheme kakovosti in za prostovoljne označbe po 

ZPKŽP  

7. Priprava na prvi sestanek sveta s sektorskimi odbori (potrditev termina, dnevnega reda 

in gradiv, sprejem sklepa o priporočilih za delo sektorskih odborov) 

8. Razno 

 

Razprava:  

 

1) K 1. točki dnevnega reda:  

 

Ga. Kokolj Prošek je seznanila člane sveta z novo sestavo, ki jo je potrdila vlada RS na 

svoji seji 25. oktobra 2012. 

 

2) K 2. točki dnevnega reda:  

 

Člani sveta so soglasno podprli predlog izvolitve ge. Aleše Kandus Benčina za novo 

predsednico sveta, za namestnika predsednice je bil imenovan g. Ivan Kure. Na mesto 

sekretarke sveta je imenovana ga. Štefi Videčnik iz MKO.  

 

3) K 3. točki dnevnega reda:  

 
Svet se je seznanil s sestavo sektorskih odborov. Zaradi določenih kadrovskih sprememb 
so bili člani pozvani, da ponovno pregledajo seznam in do 14. 11. 2012 posredujejo 
imenovanja nadomestnih članov (namesto Kavška, Ježa in Kužnika). 
 
 

4) K 4. točki dnevnega reda:  



 

 

Člani so soglasno sprejeli predlog dnevnega reda 9. seje sveta. Svet je sprejel zapisnik 8. 

seje sveta. Predsednica Kandus Benčina ugotavlja, da so vsi sklepi iz 8. seje sveta 

realizirani.  

 

 

5) K 5. točki dnevnega reda:  

 

Gospa Kokolj Prošek in Bezeljak sta svetu predstavili opravljene aktivnosti na področju 

implementacije ZPKŽP: 

- Zaradi spremembe ZPKŽP je naloga izvajanja promocije prenesena na MKO  

- Vlada RS je imenovala nove - nadomestne člane sveta.  

- Na predlog KGZS so bile izvedene zamenjave posameznih članov strokovnih odborov 

- Na MKO je zaradi reorganizacije prišlo do prenosa pristojnosti nalog v zvezi z 

izvajanjem ZPKŽP iz Službe za odnose z javnostmi in promocijo v Službo za živilsko 

predelovalno industrijo in mednarodno medinstitucionalno sodelovanje, izvedena je bila 

tudi kadrovska okrepitve na tem področju. 

- Ga. Kokolj Prošek je povedala, da je MKO izvedel dva javna razpisa za izbor izvajalcev 

in sicer:   

o MKO je na javnem razpisu izbral zunanjega izvajalca za pripravo strateškega načrta 

promocije. Kot edini ponudnik je bilo izbrano podjetje Dialog. Rok za izdelavo načrta 

je 3. januarja 2013. Vrednost pogodbe je omejena na 40.000€. Ga. Kokolj-Prošek je 

poudarila, da je MKO obvezala izvajalca, da vsaka 2 tedna poroča o opravljenem 

delu in ima s tem vpogled in nadzor nad vsemi fazami izdelave projekta. Člani sveta 

so predlagali, da oba izvajalca na prvi naslednji seji sveta predstavita opravljeno 

delo in načrt dela na projektu.  

o MKO je na javnem razpisu izbral zunanjega izvajalca za pripravo izhodišč za 

oblikovanje prostovoljnih označb oz. shem kakovosti po ZPKŽP. Kot najcenejši je bil 

izbran izvajalec Brand Business School (Febbs d.o.o.). Vrednost pogodbe je 

omejena na 20.000€. Rok za izdelavo načrta je 30. november 2012. Ga. Kokolj 

Prošek je povedala, da bo zunanji izvajalec Brand Business School 12. novembra 

začel s izvajanjem intervjujev, kjer namerava povprašati za mnenje tako člane sveta, 

kot tudi določene gospodarstvenike, člane sektorskih odborov in predstavnike 

sektorjev. Intervjuji bodo potekali do 20. novembra. Ga. Kandus Benčina je želela, 

da imajo člani sveta prvi vpogled v vsebino vprašalnika pred ostalimi intervjuvanci. 

Kokolj-Prošek je pojasnila, da mora o tem govoriti z izvajalcem projekta, o čemer bo 

MKO obvestil člane sveta pred začetkom izvajanja intervjujev.  

- Pripravljene so okvirne usmeritve za vzpostavitev nacionalne sheme kakovosti/ 

prostovoljne označbe, ki bodo predmet razprave in odločitev po sektorjih.  

- Državni sekretar, g. Branko Ravnik je poudaril, da bodo odločitve glede shem kakovosti 

ali prostovoljne oznake odločitve na dolgi rok, kar je potrebno ustrezno skomunicirati z 

javnostmi. Naloga sveta je pomagati vladi pri izvedbi tega projekta. Ker pa nimamo 

vseh potrebnih znanj, smo določene naloge poverili zunanjim strokovnjakom. Glede 

odločitve o načinu promocije je najpomembnejše komuniciranje s sektorskimi odbori. 

Mnenje odborov bo pomembno, zato je potrebno sestanke z odbori začeti čim prej.  

- Ga. Zagorc je želela podrobnejšo informacijo, kdo vse bo plačeval prispevke na primer 

za področje mesa. Gospa Kokolj Prošek je predstavila tabelo simulacij zbiranja 

sredstev, ki je izdelana po posameznih sektorjih. Ga. Kandus Benčina je predlagala, da 

MKO posreduje tabele simulacij zbranih sredstev vsem članom sveta. Ga. Kokolj-

Prošek je prosila člane sveta, da pregledajo tabelo podrobneje za posamezne sektorje 

in skuša oceniti, kakšna bi bila realna višina plačila prispevka po posameznem sektorju 

in opozorijo MKO, če opazijo pomanjkljivosti v tabeli glede na predpise v zakonu. 

 



 

6) K 6. točki dnevnega reda:  

 

Ga. Kos Skubic je svetu predstavila gradivo z osnovnimi izhodišči za sheme kakovosti in 

za prostovoljne označbe po ZPKŽP.   

 

 

7) K 7. točki dnevnega reda:  

 

Člani sveta so določili datum srečanja sveta s sektorskim odbori (30.11. ob 11h). MKO 

informira sektorske odbore o datumu, dnevni red tega srečanja se določi na naslednji seji 

sveta, ki bo 20.11. ob 12h.  

 

8) K 8. točki dnevnega reda:  

 

G. Jagodic je opozoril, da je potrebno po spremembi ZPKŽP ponovno pregledati ustreznost 

poslovnika sveta. MKO bo pri pravni službi ponovno preverila ustreznost poslovnika. 

 

Sklepi: 

 

A. MKO pozove GZS-ZKŽP in ZZS, da do 14.11.2012 imenujeta nadomestne člane v 

sektorske odbore. 

B. Na prvo naslednjo sejo sveta se povabi oba zunanja izvajalca (za pripravo strateškega 

načrta promocije in za pripravo izhodišč za oblikovanje prostovoljnih označb oz. shem 

kakovosti), da predstavita dosedanje delo in načrt izvedbe prevzetih nalog. V primeru, 

da izvajalca že imata pripravljena gradiva, naj jih pošljeta članom sveta pred naslednjo 

sejo.  

C. Individualni intervjuji s strani Brand Business School naj se najprej izvedejo s 

predstavniki sektorskih odborov. Ga. Kandus Benčina je predlagala, naj člani sveta prvi 

pregledajo vsebino vprašalnika do 7. novembra. O tem bo predhodno govorila ga. 

Kokolj-Prošek z izvajalcem. 

D. MKO vsem članom sveta za promocijo posreduje tabele simulacij zbranih sredstev na 

podlagi ZPKŽP. Člani pregledajo tabele in skušajo oceniti, kakšna bi bila ustrezna višina 

prispevka po posameznem sektorju in opozorijo MKO, če opazijo pomanjkljivosti v tabeli 

glede na predpise v ZPKŽP.  

E. MKO pri svoji pravni službi ponovno preveri ustreznost poslovnika sveta glede na 

spremembe ZPKŽP.  

 

 

  

Zapisala:  

Štefi Videčnik 

            Aleša Kadus Benčina 

Predsednica sveta za promocijo 

kmetijskih in živilskih proizvodov 


