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Številka: 013-41/2011/54
Datum: 16. 6. 2016

ZADEVA: Zapisnik 2. seje (izredne) Sveta za oljkarstvo

Datum seje: 16. junij 2016
Kraj: MKGP, Dunajska 22, Ljubljana
Ura: 14:00 do 16:00
Sklicatelj: predsednica SO
Imena navzočih članov: Milena Bučar-Miklavčič (IZO, UP ZRS), Dino Pucer (predsednik
ZDOS), Božidar Slivnjak (Društvo oljkarjev Brda), Franko Lisjak (predstavnik oljarjev), Marjeta
Bizjak, dr. Lucijan Cencič (oba MKGP), (Tanja Polak Benkič kot sekretarka SO)
Imena odsotnih članov: Branimir Radikon (KGZ NG, PCO), mag. Mira Kos Skubic (UVHVVR),
dr. Bojan Butinar (IZO, UP ZRS, Laboratorij za preskušanje olja), mag. Viljanka Vesel (KGZ NG,
PCO), Danilo Markočič (predsednik DOSI) - vsi opravičeno odsotni; dr. Rajko Vidrih (Univerza v
Ljubljani, Biotehniška fakulteta),
Imena ostalih prisotnih: minister mag. Dejan Židan, državna sekretarka mag. Tanja Strniša,
Lidija Lipič Berlec (p.p. vodja SKT), Vlasta Grašek (MKGP);
Dnevni red:
1. Odziv na objavo zahtevka Republike Hrvaške v Uradnem listu EU, ki zadeva
registracijo imena »Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje« ZOP
2. Razno

Ad.1:
Odziv na objavo zahtevka Republike Hrvaške v Uradnem listu EU, ki zadeva registracijo
imena »Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje« ZOP
Na seji SO smo izmenjali menja glede ugovora Slovenije na zahtevek Republike Hrvaške v
Uradnem listu EU, ki zadeva registracijo imena »Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje«
ZOP. Rok za ugovor je do 23. junij 2016.
Po pojasnilih stališča ministra in v nadaljevanju tudi podrobnejši obrazložitvi državne sekretarke
glede dosedanjih aktivnosti na področju shem kakovosti s Hrvaško ter dejstvu, da ne
razpolagamo s pisnim sporazumom med pridelovalci z obeh strani meje o specifikaciji
čezmejnega ZOP-a, so prisotni izrazili mnenje, da je v roku treba poslati ugovor na EK.
Nadaljnji koraki pa so odvisni od tega, ali je možen soobstoj dveh ZOP-ov in ali bo HR
zainteresirana za čezmejno zaščito in ali bo mogoč sporazum med pridelovalci z obeh strani
meje o specifikaciji čezmejnega ZOP. Tudi zato se bo ta točka ponovno obravnavala na
naslednji seji.

To stališče se bo posredovalo in obrazložilo oljkarjem, predstavniki MKGP pa bodo poskušali
čim prej dobiti od EK odgovor na vprašanje, če sta lahko na istem geografskem območju (Istra)
dva različna ZOP-a (z različnimi kemijskimi kriteriji).

Ad.2:
Razno:
1. Predsednik Zveze društev oljkarjev Slovenije (ZDOS), g. Pucer, je SO obvestil o zavrnjeni
vlogi za pomoč v okviru javnega razpisa za 3. ukrep Uredbe Pomoč delovanju nepridobitnih
združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2016 (op. zapisnikarja: Ali gre
za ta ukrep?). AKSKTRP je vlogo zavrnila, vzrok pa naj bi bil ta, da na ovojnici ni bilo podatka o
naslovu vlagatelja (bil je le naziv in kraj – kot je na žigu). ZDOS je na odločbo dala pritožbo, ki
se obravnava na drugi stopnji (pravna služba MKGP). Lidija Lipič Berlec je obrazložila, da je
naslov potreben zato, ker glavna pisarna po navadi vlog na javni razpis ne sme odpirati, mora
pa jih uradno zavesti, zato potrebuje tudi podatke o naslovu vlagatelja. Hkrati je predlagala, da
naj vlagatelji uporabijo možnost, da še preden oddajo vlogo pokličejo na kontaktno telefonsko
številko za dodatne informacije.
P2. Predvsem zaradi sprejetja Uredbe o javni službi za izvajanje strokovnih nalog v proizvodnji
kmetijskih rastlin za področje oljkarstva je potrebno še pred poletnimi dopusti sklicati sejo SO.
Glede na predlagani termin, 13. 7. 2016, ko se že začenja obdobje poletnih dopustov, je
potrebno čim prej opraviti poizvedbo, kakšna bi lahko bila udeležba. Poizvedbo opravi Tanja
Polak Benkič.
Predlagan dnevni red:
- predlog uredbe o javni službi v oljkarstvu,
- sprememba predpisa o priznavanju organizacij proizvajalcev in predpis o skupinah
proizvajalcev (vstopni kriteriji)
- informacije o nadaljnjih aktivnostih s področja hrvaškega ZOP-a »Istarsko ekstra djevičansko
maslinovo ulje«
- stanje na pripravi smernic za oljčne tropine
Predlog termina za sklic 3. seje SO je sreda, 13. julij 2016, ob 10:00 uri.
MKGP skliče v prvem tednu julija sestanke z oljkarji glede predloga za spremembo predpisa o
priznavanju organizacij proizvajalcev in glede predpisa o skupinah proizvajalcev (vstopni
kriteriji).

Zapisala:
Tanja Polak Benkič

Potrdila:
Milena Bučar Miklavčič
predsednica Sveta za oljkarstvo
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