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Zapisnik 3. seje Sveta za promocijo

Prisotni: Anita Jakuš, Marko Višnar, Anton Jagodic, Ciril Smrkolj, Toni Balažič, Tatjana Zagorc,
Ana Le Marechal, Vlasta Grašek, Adrijana Bezeljak, Darja Valančič.

Sklepi:
1) K 1. točki dnevnega reda:
•
•

•

Svet je bil sklepčen. Manjkal je g. Luka Kočevar, MKGP. Namesto ga. Janje Kokolj
Prošek, MKGP, se je seje udeležila ga. Darja Valančič.
Dnevni red 3. seje Sveta za promocijo se razširi s točko ter 1.a, pod katero se
obravnava terminski načrt dela po ZPKŽP, ter s točko 5.a, pod katero se obravnava
imenovanje sektorskih in posvetovalnih odborov. Pod točko 6. Razno se predstavi javni
razpis za izbiro izvajalca strokovnih nalog iz 27. člena ZPKŽP. Poroča g. Branko
Ravnik.
Na zapisnik 2. seje sveta je imel pripombo G. Anton Jagodic, KGZS. Svet se strinja, da
se iz 5. točke zapisnika 2. seje, tako iz prve kot iz druge alinee, črta stavek: »Sredstva,
ki naj bi se namenila za ta del, so cca. 500.000€.«.

2) K 1.a) točki dnevnega reda:
•

•

Vsi navedeni termini v terminskem načrtu, ki ga je predstavil g. Branko Ravnik, se
premikajo za en teden naprej zaradi kasnejše objave javnega razpisa za izbiro izvajalca
strokovnih nalog. Za vsako od točk v terminskem planu g. Ravnik pripravi natančnejši
opis, kaj določena naloga vsebuje, ter navede nosilca izvedbe naloge. Izvajanje
terminskega načrta se preverja sproti na vsaki seji Sveta za promocijo pod točko 1.
G. Ravnik je Svet seznanil, da je Zeleno poročilo - Poročilo o stanju v kmetijstvu in
gozdarstvu v medresorskem usklajevanju in bo najkasneje 25. avgusta 2011 potrjeno
na vladi.

3) K 2. in 3. točki dnevnega reda:
•
•
•

Ga. Bezeljak je predstavila raziskavo ciljnih javnosti in predloge PR ter Promocijskih
orodij za leto 2011, ki jih izključno financira MKGP.
Sprejme se sklep o izvedbi predlaganih PR orodij, pri čemer se doda še objava v glasila
ZKŽP in ZZS.
Glede promocijskih orodij sta bila g. Balažič in ga. Zagorc mnenja, da so vsi 4 predlogi
spotov, ki so jih pripravile agencije, precej neizraziti in ne bodo dosegli pravega učinka,
- to je, da spot izpostavlja ekonomsko, družbeno in okoljsko korist ter povezanost
verige. Po mnenju g. Balažiča je treba prikazati žitno verigo, mesno verigo, mlečno
verigo preko konkretnih obrazov proizvajalcev, kar daje kredibilnost sporočila (Npr.:

•

•
•

Konkreten kmet govori: jaz že 20 let delam s pšenico, z veseljem jo vozim v mlin, od
tega živi moja družina že 20 let, in potrošnik je zadovoljen ker ve od kod prihaja
proizvod – sledljivost).
Sprejme se sklep, da se za videospot pripravi javni natečaj, vendar se zaradi dolžine
postopka izbire izvajalca izvedba plača iz proračuna za 2012. Poleg tega se ne gre v
izvedbo internetne strani.
Preveri se možnost sofinanciranja kulinaričnih oddaj na RTV Slovenija s strani MKGP.
Preveri se možnosti oglaševanja, ki jih ponujajo kuharski portali.
Glede ostalih aktivnosti, ki so bile predlagane v gradivu, se Svet strinja, da se gre v
njihovo izvedbo, pri čemer je g. Balažič poudaril, da morajo biti projekti pripravljeni
celovito in se ne financira projektov, ki samo zadovoljujejo parcialni interes članov sveta
in institucij, ki jih predstavljajo, da se financirajo njihove že obstoječe aktivnosti, od
katerih se ne pričakuje neka dodana vrednost k promociji.

4) K 4. točki dnevnega reda:
•

•

Ga. Le Marechal je predstavila postopek pridobivanja prostovoljne označbe ter
povedala, da bodo specifikacije za označbo morale biti vložene na MKGP s strani
proizvajalcev samih oz. njihovih predstavnikov.
Odprta je bila dilema, v kateri fazi se pripravi prostovoljno označbo in njeno vizualno
podobo. Sklep je bil, da slednjo pripravi izvajalec javnega naročila.

5) K 5. točki dnevnega reda:
•

Svet za promocijo je bil seznanjen z dejstvom, da poteka javna razprava o zeleni knjigi
o promociji, in da so člani Sveta in ostala zainteresirana javnost vabljeni, da sodelujejo
v njej.

6) K 6. točki dnevnega reda:
•

•

•

•

Potrjeni so bili posvetovalni in sektorski odbori, razen sektorskega odbora za meso, pri
katerem je treba preveriti, zakaj sta Zveza združenj rejcev prašičev Slovenije in
Združenje predelovalcev mesa na kmetijah imenovala vsak po 3 predstavnike v
sektorski odbor za meso.
G. Ravnik je na kratko predstavil Javni razpis za izbiro strokovnega izvajalca 27. člena
ZPKŽP, ki gre v objavo v tednu od 25. – 30. julija 2011 in mora biti objavljen 40 dni.
Zaradi konflikta interesov, ker se nekateri izmed članov sveta oz. institucije, ki jih
zastopajo, lahko prijavijo na razpis, ne smejo predhodno videti razpisa kakor tudi ne
smejo biti člani komisije za izbiro izvajalca.
G. Ravnik pripravi konkretno simulacijo prispevkov po posameznih sektorjih (koliko
kmetov, koliko ŽPI, koliko zadrug bo prispevalo v sistem zbiranja prispevkov) in koliko
bo zbranih sredstev po sektorjih.
Naslednja seja Sveta je v torek, 13. septembra 2011 ob 13.00 uri v sejni sobi 212.

Zapisala:
Adrijana Bezeljak
Višja svetovalka

