
  

 

 

VABILO NA PREDSTAVITEV 

Označevanje živil z označbo »Izbrana kakovost – Slovenija« in zbiranje 

prispevka za promocijo lokalne hrane  

 

 

Datum:  torek, 23. avgusta 2016 na sejmu AGRA v GORNJI RADGONI 

Trajanje:  12.00 do 13.30 

Kraj: Pomurski sejem - dvorana 3 (Cesta na stadion 2, Gornja Radgona) 

 

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 na sejmu AGRA 

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 za vaše poslovanje prinaša nova nacionalna shema 

kakovosti »izbrana kakovost« (pogoji za pridobitev zaščitnega znaka, 

način certificiranja, povračilo stroškov) 

Podroben program vam posredujemo v nadaljevanju. 

 

 



 

PROGRAM PREDSTAVITVE 

12.00 – 12.15 Uvodni pozdrav ge. Janje Kokolj Prošek, vodje Službe za podporo živilsko-

predelovalni industriji in promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov (SŽPIPKŽP) 

 

 Predstavitev namena promocije in izvajanja promocijske kampanje v obdobju od 

2016 do 2018 

  G. Jernej Kovač, SŽPIPKŽP 
 

12.15 – 12.45 Predstavitev postopka zbiranja prispevka za promocijo v sektorjih mleka in mesa 

  Ga. Janja Kokolj Prošek, vodja SŽPIPKŽP 
 

12.45 – 13.10 Predstavitev nove nacionalne sheme kakovosti »Izbrana kakovost« 

Ga. Ana Le Marechal Kolar, SŽPIPKŽP 

 

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

2014-2020 

Ga. Tanja Gorišek, Sektor za podeželje 
 

13.10 – 13.30 Predstavitev specifikacije za sektor mleka 

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

Slovenije 

 

  Predstavitev specifikacije za sektor mesa 

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

združenje mesne industrije 

   

Vprašanja in odgovori  

 


