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Seznam prisotnih

Seznam odsotnih
Zapisnik pripravila

MKGP
mag. Dejan Židan, mag. Tanja Strniša, Milena Bučar – Miklavčič,
dr. Bojan Butinar, Franko Lisjak, Dino Pucer, Božidar Slivnjak,
Branimir Radikon, mag. Viljanka Vesel, Danilo Markočič, dr. Dunja
Bandelj, dr. Lucijan Cencič, Janja Kokolj Prošek, Lidija Lipič
Berlec, Tanja Polak Benkič
dr. Rajko Vidrih, mag. Mira Skubic Kos, Marjeta Bizjak
Tanja Polak Benkič

Sklepi
1. Svet za oljkarstvo je predlagal, da naj se v okviru regijskih javnih predstavitev Strokovne
podlage za prenovo ureditve kmetijske zemljiške politike ta dogodek na Primorskem izvede v
Izoli v novem Centru mediteranskih kultur na Livadah. MKGP bo obvestilo oljkarje, kdaj bo ta
predstavitev na Primorskem. Izsledki te javne razprave bodo podlaga za pripravo izhodišč za
spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih.
2. Sektorski odbor pridelave in predelave oljk, ki deluje na podlagi Zakona o promociji kmetijskih
in živilskih proizvodov, prouči možnost, da se sektor pridelave in predelave oljk vključi v
nacionalno shemo kakovosti 'Izbrana kakovost'.
3. Člani Sveta predlagajo, naj se sestankov Mednarodnega sveta za oljke (IOC) v Madridu
udeležuje predstavnik MKGP (prek vabila Evropske komisije, ki zastopa članico EU).
4. MKGP bo proučilo možnosti, kako v bodoče slediti ciljem mednarodnega sporazuma o
oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015 oz. ukrepom iz delegirane uredbe Komisije (EU) št.
611/2014 v zvezi s programi za podporo sektorju oljčnega olja in namiznih oljk. Ob tem bo
proučilo tudi vse sedanje vire financiranja različnih nalog na področju oljkarstva.

5. Predstavljen je bil osnutek pravilnika o ravnanju z ostanki predelave oljk za namen gnojenja.
Člani Sveta predlagajo, da se v predlog uredbe, ki bo urejala ukrep naložbe v osnovna sredstva
iz Programa razvoja podeželja za 2014-2020, med naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov
uvrsti tudi zbiralniki za ostanke predelave oljk za namen gnojenja (oljčne tropine, vegetacijska in
tehnološka voda).
6. MKGP ponovno prouči možnost izvajanja predloga uredbe o organizacijah za senzorično
ocenjevanje deviškega oljčnega olja, katerega vsebino je Svet za oljkarstvo že izglasoval.

Vsebina zapisnika
V uvodu je minister mag. Dejan Židan članom sveta namenil krajši pozdravni nagovor in mad
drugim člane sveta obvestil, da bo kmalu objavljen javni razpis iz ukrepa odpravljanje
zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, ki je spodbuden ukrep tudi za oljkarje, ki želijo postaviti
nove oljčnike.
Predsednica sveta je posebej pozdravila novo članico Sveta za oljkarstvo, dr. Dunjo Bandelj,
predstavnico Univerze na Primorskem. Svet za oljkarstvo tako zdaj šteje 13 članov. Sklep, ki je
bil pravna podlaga za imenovanje nove članice, so vsi člani sveta prejeli po e-pošti.

Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Sveta za oljkarstvo ter pregled realizacije sklepov
3. Možnost vključitve oljkarske panoge v izbrano kakovost izdelkov po Zakonu o promociji
4. Predstavitev novega mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta
2015, ki ga je podpisala EU (RS je potrdila sklep Sveta EU, da EU podpiše ta
sporazum)
5. Predstavitev osnutka Pravilnika o ravnanju z ostanki predelave oljk za namen gnojenja
6. Razno
1. Potrditev dnevnega reda
Dnevni red je bil potrjen.
2. Potrditev zapisnika 3. seje in pregled realizacije sklepov
Člani Sveta so soglasno potrdili zapisnik 3. seje.
Sklepi 3 seje so bili realizirani.
Glede sklepa št. 7, ki se je nanašal na probleme oljkarjev zakupnikov zemljišč SKZG glede
podaljšanja zakupnih pogodb je bil predlagan naslednji sklep:
Sklep št. 1.: Svet za oljkarstvo je predlagal, da naj se v okviru regijskih javnih
predstavitev Strokovne podlage za prenovo ureditve kmetijske zemljiške politike ta
dogodek na Primorskem izvede v Izoli. MKGP bo obvestilo oljkarje, kdaj bo ta
predstavitev na Primorskem. Izsledki te javne razprave bodo podlaga za pripravo
izhodišč za spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih.
3. Možnost vključitve oljkarske panoge v izbrano kakovost izdelkov po Zakonu o
promociji
Janja Kokolj Prošek je prestavila aktivnosti njihove službe v zvezi s spodbujanjem v vstopu
ostalih sektorjev (poleg sektorjev mleko, piščančje meso, goveje meso) v nacionalno shemo
kakovosti 'Izbrana kakovost'. Za ta namen bodo v aprilu na MKGP sklicali sestanke sektorskih
odborov, kateri še niso v tej shemi.
Sklep št. 2: Sektorski odbor pridelave in predelave oljk, ki deluje na podlagi Zakona o
promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, prouči možnost, da se sektor pridelave in
predelave oljk vključi v nacionalno shemo kakovosti 'Izbrana kakovost'.

4. Predstavitev novega mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah iz
leta 2015, ki ga je podpisala EU (RS je potrdila sklep Sveta EU, da EU podpiše ta
sporazum)
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Predsednica sveta je predstavila cilje novega mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in
namiznih oljkah, z namenom, da ministrstvo te cilje upošteva pri nadaljnjih usmeritvah razvoja
slovenskega oljkarstva.
Sklep št. 3: Člani Sveta predlagajo, naj se sestankov Mednarodnega sveta za oljke (IOC)
v Madridu udeležuje predstavnik MKGP (prek vabila Evropske komisije, ki zastopa
članico EU).
Sklep št. 4: MKGP bo proučilo možnosti, kako v bodoče slediti ciljem mednarodnega
sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015 oz. ukrepom iz delegirane
uredbe Komisije (EU) št. 611/2014 v zvezi s programi za podporo sektorju oljčnega olja in
namiznih oljk. Ob tem bo proučilo tudi vse sedanje vire financiranja različnih nalog na
področju oljkarstva.
5. Predstavitev osnutka Pravilnika o ravnanju z ostanki predelave oljk za namen gnojenja
Predstavljen je bil prvi osnutek pravilnika o ravnanju z ostanki predelave oljk za namen
gnojenja, ki med drugim predvideva uporabo primernih zbiralnikov za začasno skladiščenje
oljčnih tropin.
Sklep št. 5: Člani sveta so predlagali, da bi bila nabava teh zbiralnikov premet podpore za
naložbe v predelavo v okviru ukrepa naložbe v osnovna sredstva iz Programa razvoja
podeželja za 2014-2020.
6. Razno
Ponovno se je zastavilo vprašanje o stanju predloga uredbe o organizacijah za senzorično
ocenjevanje deviškega oljčnega olja.
Sklep št. 6: MKGP ponovno prouči možnost izvajanja predloga uredbe o organizacijah za
senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja, katerega vsebino je Svet za oljkarstvo
že izglasoval.

Seznam prilog
- lista prisotnosti
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