REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
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Zapisnik 27. seje sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov

Datum seje:
Kraj sestanka:
Prisotni člani sveta:
upravičeno odsotna:
Prisotni ostali MKGP:
Zunanji udeleženci:

9.12.2016 od 8:00 do 10.30
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, soba 533
Dunajska 22, Ljubljana
Janja Kokolj-Prošek, mag. Anita Jakuš, Adrijana Bezeljak, Anton
Jagodic, Robert Serec, Danilo Potokar
Aleša Kandus, dr. Tatjana Zagorc
državna sekretarka, mag. Tanja Strniša, Ana Le Marechal, mag. Štefi
Videčnik, Tadeja Kvas
Barbara Rupnik namesto dr. Tatjane Zagorc, Andraž Zorko- Valicon

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sprejem dnevnega reda 27. seje sveta in potrditev zapisnika 26. seje sveta
Pregled sklepov 26. seje sveta
Seznanitev s potekom promocijske kampanje in opravljenimi aktivnostmi
Predstavitev izvedenih aktivnosti interne komunikacije
Aktualne informacije ob začetku zbiranja prispevka
Seznanitev s spremembami specifikacije za goveje meso
Novosti pri pripravi specifikacije za sadje in triletnega programa promocije
Potrditev spremembe sestave sektorskega odbora za sadje
Razno

AD1) Sprejem dnevnega reda 27. seje sveta in potrditev zapisnika 26. seje sveta
Svet sprejme predlagan dnevni red in potrdi zapisnik 26. seje sveta.
AD2) Pregled sklepov 26. seje sveta
Svet pregleda sklepe 26. seje. Vsi sklepi so bili realizirani.
Članom sveta se posreduje podpisani poslovnik po elektronski pošti.
AD 3) Seznanitev s potekom promocijske kampanje in opravljenimi aktivnostmi
Ga. Kokolj in ga. Bezeljak predstavita opravljene naloge ob začetku izvajanja kampanje »Naša
super hrana«. Opozorita, da bo 15.12.2016 potekalo srečanje z novinarji na Ljubljanskem
gradu. Časovnica kampanje bo izdelana v naslednjih dneh, CGP kampanje bo izdelan v
tekočem tednu. Strategija za spletno komuniciranje je v fazi osnutka. Člani sveta pohvalijo TV
spot kampanje.
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G. Zorko predstavi začetno analizo javnega mnenja, ki bo podlaga za nadaljnje meritve
uspešnosti 3-letne kampanje in spreminjanja javnega mnenja o odnosu do lokalne hrane in
sheme izbrana kakovost.
Svet predlaga, da se izvede sestanek, kjer g. Zorko predstavi izsledke raziskave Futuri in
strokovni skupini za potrjevanje kampanje (SO mleko in SO meso). Ko bo raziskava končana, jo
MKGP posreduje svetu. Valicon naslednje raziskave prav tako predstavi svetu na njegovi seji.
AD4) Predstavitev izvedenih aktivnosti interne komunikacije
Ga. Kokolj predstavi izvedene aktivnosti ministrstva, deležnikov in informacijskih točk na
področju internega komuniciranja za namen pobiranja prispevka in vstopa deležnikov v shemo
izbrana kakovost. Nekatere info točke se niso odzvale na poziv MKGP o poročanju. MKGP
ponovno pozove info točke in poroča na naslednji seji.
AD5) Aktualne informacije ob začetku zbiranja prispevka
Ga. Kokolj predstavi pripravljene dokumente in izvedene aktivnosti MKGP na področju zbiranja
obveznega prispevka za promocijo. Ker precej zavezancev za plačilo prispevka do roka ni vrnilo
izpolnjenih izjav o načinu plačevanja prispevka, svet predlaga ponovni poziv zavezancem.
AD6) Seznanitev s spremembami specifikacije za goveje meso
G. Potokar je predstavil sklepe, ki jih je na področju specifikacija za goveje meso sprejel odbor
za živinorejo pri KGZS in jih posredoval sektorskemu odboru za meso.
Ga. Kokolj poroča o rezultatih usklajevanj s trgovinsko zbornico na področju vključitve trgovin v
sistem certificiranja, zaradi česar naj bi se dopolnil pravilnik o postopkih priznanja označbe. Ko
bo pravilnik izdelan, ga MKGP uvrsti na sejo sveta.
AD7) Novosti pri pripravi specifikacije za sadje in triletnega programa promocije
Ga. Kokolj Prošek predstavi aktivnosti v sektorskem odboru za sadje, stanje sprejemanja in
objave uredbe in odredbe v sektorju sadja.
AD8) Potrditev spremembe sestave sektorskega odbora za sadje
Svet se seznani s predlogom in potrdi razširitev sestave sektorskega odbora za sadje in sicer s
tremi dodatnimi člani:
- Radovan Jelina, ki ga predlaga Zveza sadjarskih društev Slovenije,
- Anita Solar, ki jo predlaga Slovensko strokovno društvo lupinarjev,
- Darinka Koron, ki zastopa pridelovalce jagodičevja.

Sklepi:
A. Svet sprejme dnevni red 27. sej in potrdi zapisnik 26. seje.
B. Svet pregleda sklepe 26. seje. Vsi sklepi so bili realizirani.
C. Svet se seznani s potekom promocijske kampanje in z opravljenimi aktivnostmi.
D. Svet se seznani z osnutkom začetne analize javnega mnenja, izdelane s strani agencije
Valicon. Končno verzijo MKGP posreduje članom sveta po seji.
E. MKGP na naslednjo sejo skupine za potrjevanje kampanj povabi g. Zorka, ki predstavi
začetno raziskave.
F. Na naslednji seji MKGP predstavi posodobljen Pravilnik o postopkih priznanja označbe
izbrana kakovost.
G. Svet se seznani z izvedenimi aktivnostmi na področju internega komuniciranja.
H. MKGP ponovno pozove info točke, da pošljejo poročila o opravljenih nalogah. O
izsledkih poroča na naslednji seji sveta.
I. Svet se seznani z opravljenimi nalogami na področju zbiranja obveznih prispevkov v
sektorju mleka in mesa.

-2-

J.
K.
L.
M.
N.

MKGP ponovno pozove zavezance za plačilo prispevka, da vrnejo izpolnjene izjave o
načinu plačevanja prispevka.
Svet se seznani z novostmi na področji oblikovanja specifikacije in certificiranja za
goveje meso.
Svet se seznani s stanjem potrjevanja uredbe in odredbe v sektorju sadja.
Svet se seznani s predlogom in potrdi tri dodatne člane sektorskega odbora za sadje.
Naslednja seja sveta bo 1. marca 2017 ob 8:15.

Zapisala:
mag. Štefi Videčnik
sekretarka sveta
mag. Anita Jakuš
predsednica sveta za promocijo kmetijskih in
živilskih proizvodov
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