
  

 

 

VABILO NA JAVNO PREDSTAVITEV 

IZVAJANJA SEKTORSKE PROMOCIJE MLEKA IN MESA 2016-2018 PO ZPKŽP  

 IN NOVI SHEMI »IZBRANA KAKOVOST"  

 

 

Datum:  četrtek, 9. junija 2016 

Trajanje:  10.00 do 13.45 

Kraj: Gospodarsko razstavišče Ljubljana - dvorana Povodni mož  

(Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana) 

 

Smo v zadnji fazi priprav na začetek izvajanja promocije po Zakonu o promociji kmetijskih in živilskih 

proizvodov v sektorjih mleka in govejega ter perutninskega mesa. S tem namenom organiziramo 

javno predstavitev, na katero vabimo nosilce kmetijskih gospodarstev, zadruge, živilsko-

predelovalna podjetja in druge deležnike. Seznanili vas bomo o:  

- koristih skupne promocije kmetijskih in živilskih proizvodov ter zasnovi komunikacijsko-

oglaševalske kampanje 2016-2018 

- poteku zbiranja prispevka za promocijo v sektorjih mleka in mesa (kdo 

so zavezanci za plačilo prispevka, višina prispevka, način obračuna in 

nakazila, obveznosti vodenja evidenc)  

- priložnostih, ki jih prinaša nova nacionalna shema kakovosti »izbrana 

kakovost« (pogoji za pridobitev zaščitnega znaka, način certificiranja, 

povračilo stroškov) 

Podroben program vam posredujemo v prilogi. 

 

 
P R I J A V E  

 
Zaradi organizacije dogodka vas prosimo za 

potrditev vaše udeležbe na elektronski naslov:  
 

promocija.mkgp@gov.si  
 

najkasneje do torka, 7. junija 2016 

mailto:promocija.mkgp@gov.si


 

PROGRAM JAVNE PREDSTAVITVE 

10.00 – 10.20 Uvodni pozdrav ge. Janje Kokolj Prošek, vodje Službe za podporo živilsko-

predelovalni industriji in promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov (SŽPIPKŽP) 

 Nagovor predsednice Sektorskega odbora za mleko ge. Darje Teržan, vodje 

strateškega marketinga in razvoja pri mlekarni Celeia 

Nagovor predsednika Sektorskega odbora za meso g. Petra Polaniča, predsednika 

uprave Skupine Panvita 

 

10.20 – 10.40 Predstavitev namena promocije in izvajanja promocijske kampanje v obdobju od 

2016 do 2018 

  G. Jernej Kovač, SŽPIPKŽP 
 

10.40 – 11.10 Predstavitev postopka zbiranja prispevka za promocijo v sektorjih mleka in mesa 

  Ga. Janja Kokolj Prošek, vodja SŽPIPKŽP 
 

11.10 – 11.30  Vprašanja in odgovori o zbiranju prispevka za promocijo 

 

11.30 – 12.00 ODMOR za kavo in prigrizek 

 

12.00 – 12.20  Predstavitev nove nacionalne sheme kakovosti »Izbrana kakovost« 

Ga. Ana Le Marechal Kolar, SŽPIPKŽP 

 

12.20 – 12.30 Predstavitev ukrepa M03 »Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila« iz PRP 

2014-2020 

Ga. Tanja Gorišek, Sektor za podeželje 
 

12.30 – 12.45 Predstavitev predloga specifikacije za sektor mleka 

Ga. Barbara Rupnik, sekretarka Sektorskega odbora za mleko, Gospodarska zbornica 

Slovenije 

 

12.45 – 13.00 Predstavitev predloga specifikacije za sektor mesa 

Ga. Ana Ahčin, sekretarka Sektorskega odbora za meso, Gospodarsko interesno 

združenje mesne industrije 

 

13.00 – 13.15 Izvedba postopka certificiranja na primeru proizvoda iz že delujoče sheme 

kakovosti 

  G. Marko Majer, Kontrolor pri certifikacijskem organu Bureau Veritas d.o.o. 

 
13.15 – 13.45  Vprašanja in odgovori o shemi »Izbrana kakovost« 

 


