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Zapisnik 8. seje Sveta za promocijo

Prisotni: Ciril Smrkolj, Branko Ravnik, Luka Kočevar, Anita Jakuš, Anton Jagodic, Marko Višnar,
Tatjana Zagorc, Adrijana Bezeljak, Janja Kokolj Prošek.
Razprava:
1) K 1. točki dnevnega reda:
•

•
•

Iz sklepa A zapisnika 7. seje Sveta za promocijo se črta stavek »Na predlog Antona
Jagodica se predlaga sklep:«. S tem popravkom se zapisnik 7. seje Sveta za
promocijo sprejme.
Sprejme se dnevni red 8.seje Sveta za promocijo.
8. sejo Sveta za promocijo vodi namestnik predsednika, Ciril Smrkolj.

2) K 2. točki dnevnega reda:
•

•

•

Branko Ravnik je pojasnil, da je zaradi kadrovskih sprememb v nekaterih institucijah
potrebno imenovati nekatere nove člane Sveta za promocijo oziroma verificirati stare.
Predsednik sveta Toni Balažič je podal pisno odstopno izjavo, zato je bila Zbornica
kmetijskih in živilskih podjetij dne 2.7.2012 pisno pozvana, da čimprej predlaga novega
člana. Prav tako bomo na MKO zaradi kadrovskih sprememb predlagali zamenjavo
članov s strani MKO. Ciril Smrkolj je zaradi sprememb v vrhu Kmetijsko gozdarske
zbornice povedal, da se je odločil, da ne želi več sodelovati v Svetu za promocijo kot
član Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije se pošlje pisni poziv za imenovanje novega
člana iz njenih vrst. Prav tako je potrebno verificirati člane strokovnih odborov,
imenovane s strani Kmetijsko gozdarske zbornice, kar opravi Anton Jagodic pri novem
predsedniku Kmetijsko gozdarske zbornice.
Glede na to, da bi imenovanje Sveta radi potrdili na Vladi 23. avgusta, morata KGZS in
GZS- ZKŽP predlagati člana do 31. julija. GZS - ZKŽP imenuje novega člana preko
korespondenčne seje upravnega odbora. Zagotoviti je treba kontinuiteto ljudi, da se
vsebinsko delo Sveta za promocijo ne začenja povsem od začetka. Ga. Bezeljak
pripravi pozive za imenovanje novih članov za KGZS.

3) K 3. točki dnevnega reda:
• Branko Ravnik je predstavil spremembe zakona, ki se sprejemajo. Izvajalec promocije je
po novem MKO, posledično se vloga sveta nekoliko spreminja. G. Ravnik je tudi
povedal, da se je na MKO zakon o promociji prenesel v Službo za živilsko predelovalno
industrijo in mednarodno medinstitucionalno sodelovanje, kjer se bo oblikovala ekipa, ki
bo delala na izvedbenem delu ZPKŽP. Pri izvedbi je treba začeti delati na treh sklopih:

a) priprava strateškega načrta in izvedbenega programa promocije: S tem v
zvezi se bo sklicalo strokovne in posvetovalne odbore najkasneje v začetku
septembra. Da bi dobili ustrezen input, ki ga od njih pričakujemo, bomo
najverjetneje najeli zunanjega izvajalca, ki bo usmerjeno in ciljno vodil
oblikovanje vsebinskega inputa za strateški načrt. Nato se sredi septembra
sestane Svet za promocijo.
b) formuliranje sheme kakovosti oziroma prostovoljne označbe: treba je sprejeti
dokončno odločitev, kakšna bo oblika označbe po ZPKŽP. Glede na to, da je
zdaj formalni prijavitelj zunanja institucija je treba oblikovati konzorcij iz KGZS
in GZS, če bi šlo za shemo kakovosti. Na drugi strani je že potekala razprava,
da bi bila upravičena shema za financiranje po tem zakonu tudi shema:
Dobrote iz naših kmetij. Tudi je tu treba sprejeti specifikacije, na podlagi
katerih bo označba certificirana. Pri shemi Dobrote iz naših kmetij se pripravi
samo ustrezen pravilnik, ker je to prostovoljna označba in za ta del ne
potrebujemo prijavitelja sheme. Treba je nadalje doreči, ali se bo šlo v neko
krovno shemo, sektorsko pa so samo določene modifikacije osnovne sheme,
ali pa bi vsak sektor imel svojo shemo.
c) Implementacija zbiranja prispevka: Treba je vzpostaviti ustrezno informacijsko
podporo, zaradi opravljanja nadzora in komunikacije mora imeti MKO svoje
registre. Sicer pa morajo zavezanci sami prepoznati in tudi urediti plačevanje
prispevka.
• Za vse tri navedene sklope je treba najti ustrezne nosilce na MKO, za kar je zadolžena
Službe za živilsko predelovalno industrijo in mednarodno medinstitucionalno sodelovanje.
• Janja Kokolj Prošek je povedala, da bo služba naredila do sredine septembra
terminološki in vsebinski plan aktivnosti za implementacijo ZPKŽP.
• Marko Višnar je predlagal, da se izvedba zaradi nujnosti promocije maksimalno, kot je
mogoče poenostavi, ker so aktivnosti v sektorjih nujno potrebne. Predlagal je ohlapno
shemo, ki bo krovna in pod katero se vidijo vsi proizvajalci.
Sklepi:
A. Iz sklepa A zapisnika 7. seje Sveta za promocijo se črta stavek »Na predlog Antona
Jagodica se predlaga sklep:«. S tem popravkom se zapisnik 7. seje Sveta za promocijo
sprejme.
B. Sprejme se dnevni red 8.seje Sveta za promocijo.
C. Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije se pošlje pisni poziv za imenovanje novega
člana iz njenih vrst (realizira: Adrijana Bezeljak). Prav tako je potrebno verificirati člane
strokovnih odborov znotraj KGZS, imenovane s strani Kmetijsko gozdarske zbornice
(realizira: Anton Jagodic).
D. GZS-ZKŽP in KGZS predlaga nadomestna člana do 31. julija, in pošlje uradno
imenovanje na MKO.
E. Za informiranje o spremembi zakona o promociji se objavi članek v obeh zborničnih
glasilih in glasilu ZZS. Zadolženi za realizacijo so: Tatjana Zagorc, Anton Jagodic in
Anita Jakuš.
F. Pripravi se zahvala za dosedanje delo v svetu za promocijo nekdanjemu predsedniku
Toniju Balažiču (realizira : Adrijana Bezeljak).
Zapisala:
Adrijana Bezeljak
Višja svetovalka

