REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
SLUŽBA ZA PODPORO ŽIVILSKO PREDELOVALNI INDUSTRIJI
IN PROMOCIJO KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PROIZVODOV
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
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23. 4. 2015
Zapisnik 21. seje sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov

Datum seje:
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Prisotni člani sveta:
odsoten:
Prisotni ostali MKO:
Zunanji:

T: 01 478 91 27
F: 01 478 90 13
E: pr.mkgp@gov.si
www.mkgp.gov.si

21. 4. 2015 od 14:00 do 16:30
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, soba 533
Dunajska 22, Ljubljana
Aleša Kandus, Anton Jagodic, Janja Kokolj-Prošek, Anita Jakuš,
Tatjana Zagorc, Marko Višnar
Ivan Kure, Adrijana Bezeljak,
državna sekretarka mag. Tanja Strniša, Tadeja Kvas, Štefi Videčnik,
Ana Le Marechal, Darija Valančič
Darja Teržan, Barbara Rupnik

Dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda 21. seje sveta in potrditev zapisnika 20. seje sveta
2. Pregled sklepov 20. seje sveta
3. Vstop sektorja za mleko v sektorsko promocijo za obdobje 2016 do 2018
a. obravnava predloga sektorskega odbora (SO) za mleko za vstop sektorja za mleko
v sektorsko promocijo z letom 2016
b. obravnava predloga začetka in obdobja plačevanja prispevka za promocijo za
sektor mleka (začetek 1. 1. 2016, obdobje plačevanja prispevka od 1. 1. 2016 do
31.12. 2018)
c. obravnav predloga višine prispevka za sektor mleka (0,5 € na 1000l in sicer 0,25€
na 1000 l za kupca in 0,25€ na 1000l za kmeta)
d. obravnava predloga določitve najmanjšega odstotka proizvodnje mleka v shemi
izbrana kakovosti kot minimalni prag za začetek izvajanja sektorske promocije
(20% mleka v shemi)
e. v pregled osnutek uredbe o določitvi višine in o začetku plačevanja obveznega
prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja
pridelave in predelave mleka.
4. Poročilo s sestanka ministra s prašičerejci na temo specifikacije za shemo kakovosti
»izbrana kakovost«
5. Poročilo z razprave s predsedniki SO glede vključevanja trgovcev in TBZ v shemo »izbrana
kakovost«
6. Izvajanje pomladnega dela kampanje generične promocije
7. Poročilo o delu za leto 2014 in plan dela za 2015 na področju izvajanja zakona o promociji
8. Oblikovanje skupnih večletnih izhodišč za promocijske kampanje
9. Razno
a. Sporočilo tajnice SO za meso, da štirje člani ne sodelujejo v SOM, zato predlagajo,
da se jih razreši.
b. Predlog imenovanja dveh članov s strani KGZS v SO za meso
c. Sprememba članstva v SO za mleko

Sejo je vodila predsednica sveta, ga. Kandus.
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Razprava:
AD1 in 2) Sprejem dnevnega reda 21. seje sveta in potrditev zapisnika 20. seje sveta
Svet je potrdil dnevni red 21. seje in pregledal zapisnik in sklepe 20. seje sveta. Vsi sklepi so bili
realizirani.

AD 3) Vstop sektorja za mleko v sektorsko promocijo za obdobje 2016 do 2018
a. Svet je obravnaval predlog SO za mleko za vstop sektorja mleko v sektorsko
promocijo z letom 2016.
Ga. Teržan je predstavila delo SO za mleko, kot je navedeno v gradivu. Povedala je, da
si v sektorju mleka želijo, da bi v sektorsko promocijo z letom 2016 poleg sektorja mleka
obenem vstopil tudi sektor mesa.
G. Višnar je pohvalil konstruktivno delo SO za mleko.
Ga. Kandus je pohvalila sektor mleka za sprejeto odločitev sektorskega odbora za
mleko za vstop v sektorsko promocijo z letom 2016. Kljub določenim odprtim
vprašanjem sektorja za mleko in bojazni, da sektor še ni v celoti pripravljen podpira
odločitev, da sektor vstopi v sektorsko promocijo z letom 2016 in se izkoristi naslednjih
šest mesecev za intenzivno delo na interni komunikaciji znotraj sektorja za mleko.
Istočasno je poudarila pomembnost, da prispevek v sektorju mleka plačujejo vsi, tudi
tisti, ki izvažajo nepredelano slovensko mleko.
Ga. Strniša je poudarila, da je začetek sektorske promocije nujen, saj je bilo izvajanje
generične promocije po ZPKŽP pod drobnogledom Računskega sodišča. Računsko
sodišče je opozorilo, da se promocija po ZPKŽP ne izvaja v celoti, saj še ni
vzpostavljeno zbiranje prispevkov po zakonu, ki je predpogoj za začetek izvajanja
sektorske promocije. Z vključitvijo sektorja mleka v sektorsko promocijo se tako
vzpostavlja pravna podlaga za začetek pobiranja prispevka v sektorju mleka po ZPKŽP.
Svet je sprejel predlog sektorskega odbora za mleko o vstopu sektorja za mleko v
sektorsko promocijo po ZPKŽP in predlaga ministru, da sektor mleka vstopi v sektorsko
promocijo z letom 2016.
b. Svet je obravnaval predlog SO za mleko o začetku in obdobju plačevanja
prispevka za promocijo za sektor mleka (začetek plačevanja prispevka s 1. 1.
2016, obdobje plačevanja prispevka od 1. 1. 2016 do 31.12. 2018).
Ga. Teržan, predsednica SO za mleko je na tej točki obrazložila, da se je SO za mleko
strinjal glede vstopa v sektorsko promocijo z letom 2016, niso pa sprejeli uradnega
pisnega sklepa SO za mleko za začetek pobiranja prispevka s 1.1.2016. Ga. Teržan je
prosila Svet za promocijo, da počaka na uradno potrjen sklep SO za mleko glede
začetka in obdobja plačevanja prispevka. V začetku maja bo sklican SO za mleko, kjer
bodo sprejeli omenjen sklep. Predlagala je, da svet potrdi predlagan predlog SO s
pridržkom do prejetja njihovega sklepa.
Svet je sprejel predlog sektorskega odbora za mleko s pridržkom, da se v sektorju
mleka začne pobirati prispevek s 1.1.2016 za triletno obdobje od 1.1.2016 do
31.12.2018. Če sektorski odbor za mleko na seji uradno potrdi omenjen predlog, svet le
tega predlaga ministru.

c.

Svet je obravnaval predlog SO za mleko o višini prispevka za sektor mleka (0,5 €
na 1000l in sicer 0,25€ na 1000 l za kupca in 0,25€ na 1000l za kmeta).
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Svet je sprejel predlog sektorskega odbora za mleko o višini prispevka in predlaga
ministru sprejeto višino prispevka za mleko, ki znaša 0,5 € na 1000 l mleka oziroma
0,4854 € na 1000 kg mleka. Višina prispevka se obračuna do polovice vrednosti in
znaša 0,25 € na 1000 l mleka oziroma 0,2427 € na 1000 kg mleka za kupca in 0,25 €
na 1000 l mleka oziroma 0,2427 € na 1000 kg mleka za nosilca kmetijskega
gospodarstva.
d. Svet je obravnaval predlog določitve najmanjšega odstotka proizvodnje mleka v
shemi izbrana kakovosti kot minimalni prag za začetek izvajanja sektorske
promocije (20% mleka v shemi).
Ga. Teržan je zaradi formulacije sprejetega sklepa na seji SO za mleko prosila, da svet
počaka na novo formulacijo. Ostajajo pa na stališču, da je minimalni prag za začetek
sektorske promocije 20% proizvedenega mleka, ki je v shemi Izbrana kakovost.
Svet je sprejel predlog minimalnega praga 20% proizvedenega mleka, ki mora biti v
shemi izbrana kakovost kot prag za začetek izvajanja sektorske promocije. Svet bo
predlagal ministru formulacijo, ki jo bo posredoval SO za mleko po seji v prvi polovici
maja 2015.
e. Svet se je seznanil z osnutkom uredbe o določitvi višine in o začetku plačevanja
obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za
zavezance sektorja pridelave in predelave mleka.
Ga. Kokolj je povedala, da je uredba trenutno v usklajevanju s socialnimi partnerji in
mora biti sprejeta ter objavljena v uradnem listu do 31.6.2015. Izvedbeni dokument te
uredbe bodo Sektorska navodila za plačilo prispevka za sektor mleka, ki bodo osnova
za interno komuniciranje, saj bodo vsebovala vsa tehnična navodila in podrobnosti za
zavezance po ZPKŽP.

Ga. Strniša je predlagala, da se na seji sveta za kmetijstvo 13.5.2016 predstavi sklepe o vstopu
sektorja mleko v promocijo. Gradivo pripravi SŽPIP.
G. Višnar je izrazil nezadovoljstvo, da v sektorju prašičjega mesa mali prašičerejci blokirajo
vstop prašičjega mesa v shemo izbrana kakovost in posledično izključujejo ta sektor iz
sektorske promocije po ZPKŽP. Kot član KGZS ne razume, da KGZS, ki zastopa vse rejce
(celoten primar) odloči v prid malih prašičerejcev in da negativno soglasje na specifikacijo za
sektor mesa. Poudaril je, da SO za meso že dve leti poskuša dobiti konsenz z vsemi deležniki v
prašičerejskem sektorju. Po številnih poskusih in neuspehih je v postopek pridobitve konsenza
bil vključen tudi MKGP, ki je sklicalo skupen sestanek. Na sestanku z ministrom so vsi
predstavniki prašičerejskega sektorja prišli do skupnih stališč katera so vsa zapisana v
zapisniku omenjenega sestanka. Kljub temu so zasebni prašičerejci naslednji dan vse sprejete
sklepe na sestanku pri ministru ovrgli. Zato sprašuje kako sploh priti do konsenza v sektorju
prašičjega mesa, če KGZS na specifikacijo ne bo dala soglasja.
Ga. Strniša je potrdila besede g. Višnarja in predlagala možnost organiziranja ponovnega
sestanka, mogoče z glavnimi deležniki oziroma odločevalci, da se ugotovijo pravi razlogi zakaj
KGZS na omenjeno specifikacijo ne da pozitivnega mnenja.
G. Jagodic je opozoril, da se z vstopom sektorja mleka v sektorsko promocijo po ZPKŽP odpira
veliko področje, ki bo moralo biti podprto z močno interno promocijo vseh akterjev in tudi s
strani JSKS. Zato bi bilo potrebno v programu dela javne službe povečati sredstva za
svetovanje KSS na področju ZPKŽP. Prav tako je izrazil bojazen, da je v PRP na razpolago
premalo sredstev za povrnitev stroškov kontrole v okviru ukrepa M-03.
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Finančno konstrukcijo ukrepa M03 je po njegovem mnenju in mnenju ga. Jakuš potrebno
ponovno pregledati in prilagoditi dejanskim potrebam. Prav tako je treba ponovno razmisliti o
možnostih glede vlaganja zahtevkov za povračilo stroškov certificiranja, kjer pravilnik o
skupinah proizvajalcev, ki ga pripravlja MKGP, ni primeren za vlaganje zahtevkov po shemi
izbrana kakovost, posledično bo treba popraviti tudi PRP 2014 -2020 v teh točki. Ga. Jakuš je
poudarila pomen učinkovite interne promocije ob sprejeti odločitvi sektorja mleko za promocijo.

AD 4) Poročilo s sestanka ministra s prašičerejci na temo specifikacije za shemo kakovosti
»izbrana kakovost«
Svet se je seznanil s poročilom s sestanka ministra s prašičerejci, ki je potekal 6.2.2015. Ga.
Kandus je izrazila obžalovanje, da so se kljub sprejetim sklepom na sestanku pri ministru mali
prašičerejci ponovno odmaknili od usklajenih stališč in neutemeljeno vztrajajo pri svojih
zahtevah. Ga. Strniša je pojasnila, da je bil sklican sestanek na ministrstvu z namenom
uskladitve vseh nesoglasij, kar je po večurnem sestanku bilo doseženo. Poudarila je, da so bili
vsi sprejeli sklepi tako v prid večjim rejcem kot manjšim rejcem. Sklepi so omogočali nadgradnjo
sistema, sploh kar se tiče pogoja glede rojenih pujskov.
Na MKGP ne razumemo odmika malih rejcev od sprejetih stališč, ki so bili narejeni tudi njim v
prid. Na ministrstvu bi želeli razumeti odločitev KGZS, da na specifikacijo za meso ne da
soglasja, saj specifikacija vključuje vse sprejete sklepe s skupnega sestanka na katerem so bili
prisotni tudi predstavniki KGZS.
Ga. Strniša je predlagala, da MKGP skliče sestanek z vsemi deležniki (GIZ, KGZS in GZS), ki
na specifikacijo za meso morajo priložiti soglasje po Pravilniku o izbrani kakovosti.
G. Jagodic je povedal, da je pristojnost sveta za promocijo potrjevanje sprejetih odločitev
sektorskih odborov, ki morajo biti usklajeni znotraj sektorja, ne pa razprava o posameznih
interesih znotraj sektorjev.
AD 5) Poročilo z razprave s predsedniki SO glede vključevanja trgovcev in TBZ v shemo
»izbrana kakovost«
Svet se je seznanil s poročilom z razprave s predsedniki SO glede vključevanja trgovcev in TBZ
v shemo »izbrana kakovost«, kjer je minister povzel naslednje sklepe z razprave:
- Sektorski odbor za meso, sektorski odbor za mleko, GZS, KGZS in ZZZS so proti uporabi
znaka Izbrana kakovost na proizvodih TBZ trgovcev.
- Vsak sektor v svoji specifikaciji definira zahteve in pogoje glede izključitve TBZ iz sheme
Izbrana kakovost.
- Dopušča se možnost naknadnih sprememb specifikacij glede uporabe TBZ, če se izkaže
potreba in interes sektorja, da vključi TBZ v shemo izbrana kakovost.

AD 6) Izvajanje pomladnega dela kampanje
Ga. Kokolj Prošek je predstavila aktivnosti in potek pomladnega dela kampanje generične
promocije »Kakovost nam je blizu« 2014/2015. Povedala je, da bo končno poročilo o rezultatih
kampanje na voljo konec maja, ko bo izdelana tudi raziskava o nakupnih navadah potrošnikov
na ciljni skupini.

AD 7) Poročilo o delu za leto 2014 in plan dela za 2015 na področju izvajanja zakona o
promociji
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Svet se je seznanil s poročilom o delu za leto 2014 in planom dela MKGP za 2015 na področju
izvajanja zakona o promociji. Svet je sklenil, naj MKGP za naslednjo sejo pripravi tabelo
finančnega poročila za 2014 in finančnega plana za 2015 na področju izvajanja promocije po
ZPKŽP, ki bo vključeval natančne aktivnosti in proračun tako za eksterno promocijo kot interno
komuniciranje.

AD 8) Oblikovanje skupnih večletnih izhodišč za promocijske kampanje
Ga. Kokolj je povedala, da MKGP namerava izdelati skupna izhodišča, ki bodo enotna za vse
kampanje v naslednjem triletnem obdobju, saj bo s tem zagotovljena povezava vseh kampanj in
lažja prepoznavnost - enotna vizualna podoba. Za pripravo dolgoročnih izhodišč se MKGP
posvetuje s člani sektorskih odborov, ki vstopijo v promocijo in svetom za promocijo.
Ga. Teržan je opozorila, naj MKGP pregleda pogodbe in naj bo pozorna pri pravicah do
uporabe znaka ter ostalih kreativnih idej, ki naj bodo sklenjena vsaj za 10 let ali več.

AD 9) Razno
Svet se je seznanil:
 s sporočilom tajnice SO za meso, da štirje člani ne sodelujejo v SOM, zato predlagajo,
da se jih razreši.
 s Predlogom KGZS o imenovanju dveh članov KGZS v SO za meso, vendar je sprejem
imenovanja prestavil na naslednjo sejo
 s predlogom spremembe članstva v SO za mleko.

Svet je sklenil, da na naslednji seji ponovno pregleda imenovanja in institucije, ki imenujejo
člane v sektorske odbore, zato MKGP predloži svetu v ponovni pregled sklep prve seje sveta,
na kateri je bilo določeno razmerje števila članov in institucij, ki imenujejo svoje člane v
posamezne sektorske odbore ter predloži seznam potrjenih članov vseh SO.

Sklepi:
A. Svet za promocijo sprejme dnevni red 21. seje in potrdi zapisnik 20. seje sveta. Vsi
sklepi so bili realizirani.
B. Svet za promocijo sprejme predlog sektorskega odbora za mleko in predlaga ministru,
da sektor mleka vstopi v sektorsko promocijo z letom 2016.
C. Svet za promocijo s pridržkom sprejme predlog sektorskega odbora za mleko in
predlaga ministru, da se v sektorju mleka začne pobirati prispevek s 1.1.2016 za triletno
obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2018. Potrditev sklepa bo sporočil SO za mleko v
začetku maja.
D. Svet za promocijo sprejme predlog sektorskega odbora za mleko in predlaga ministru
višino prispevka, ki znaša 0,5 € na 1000 l mleka oziroma 0,4854 € na 1000 kg mleka.
Višina prispevka se obračuna do polovice vrednosti in znaša 0,25 € na 1000 l mleka
oziroma 0,2427 € na 1000 kg mleka za kupca in 0,25 € na 1000 l mleka oziroma 0,2427
€ na 1000 kg mleka za nosilca kmetijskega gospodarstva.
E. Svet za promocijo sprejme predlog sektorskega odbora za mleko in predlaga ministru,
da se sprejme predlagan minimalni prag 20% za začetek izvajanja sektorske promocije.
Končna formulacija predlaganega predloga sporoči SO za mleko v začetku maja.
F. Svet se je seznanil z osnutkom uredbe o določitvi višine in o začetku plačevanja
obveznega prispevka za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance
sektorja pridelave in predelave mleka.
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G. MKGP poskrbi, da bodo na seji sveta za kmetijstvo 13.5.2015 predstavljeni sklepi sveta
za promocijo o vstopu sektorja mleko v promocijo in predlog Uredbe o določitvi višine in
o začetku plačevanja prispevka za sektor mleka. Gradivo pripravi SŽPIP.
H. Svet se je seznanil s poročilom sestanka ministra s prašičerejci na temo specifikacije za
shemo kakovosti »izbrana kakovost« ter kasnejšimi odločitvami prašičerejcev.
I. MKGP poskrbi, da bodo na seji sveta za kmetijstvo 13.5.2015 predstavljeni sklepi
sestanka prašičerejcev z ministrom z dne 6.2.2015 in odločitev KGZS, da na
specifikacijo za sektor mesa ne da soglasja. Gradivo pripravi SŽPIP.
J. Svet se je seznanil s poročilom z razprave s predsedniki SO glede vključevanja
trgovcev in TBZ v shemo »izbrana kakovost«.
K. Svet se je seznanil s poročilom o izvajanju pomladnega dela kampanje generične
promocije »Kakovost nam je blizu« 2014/2015.
L. Svet se je seznanil s poročilom o delu za leto 2014 in plan dela za 2015 na področju
izvajanja zakona o promociji.
M. MKGP do naslednje seje sveta pripravi tabelo finančnega poročila za 2014 in finančni
plan za 2015 na področju izvajanja promocije po ZPKŽP.
N. Svet se je seznanil s predlogi SO glede članstva v SO:
 s sporočilom tajnice SO za meso, da štirje člani ne sodelujejo v SOM, zato
predlagajo, da se jih razreši,
 Predlog novih članov SO za meso svet ni sprejel, ker želi najprej pogledati
sestavo odbora, kot je bila določena na prvi seji sveta za promocijo.
 s predlogom spremembe članstva v SO za mleko, kar je svet tudi sprejel.
O. MKGP na naslednjo sejo sveta predloži v ponovni pregled sklep prve seje sveta, na
kateri je bilo določeno razmerje števila članov in institucij, ki imenujejo svoje člane v
posamezne sektorske odbore ter predloži seznam potrjenih članov vseh SO.

Zapisala:
mag. Štefi Videčnik
Aleša Kandus
Predsednica sveta za promocijo kmetijskih in
živilskih proizvodov
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