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Številka: 013-41/2011/50
Datum: 6. 3. 2015

ZADEVA: Zapisnik 9. seje Sveta za oljkarstvo

Datum seje: 5. marec 2015
Kraj: MKGP, Dunajska 22, Ljubljana
Ura: 14:00 do 17:30
Sklicatelj: Milena Bučar-Miklavčič, predsednica Sveta za oljkarstvo
Imena navzočih članov: Milena Bučar-Miklavčič (predsednica SO, Inštitut za oljkarstvo,
Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem in LABS d.o.o.), Marinko Hrvatin
(podpredsednik SO, predstavnik oljarjev), dr. Bojan Butinar (Inštitut za oljkarstvo, Znanstvenoraziskovalno središče Univerze na Primorskem), dr. Dunja Bandelj (Inštitut za oljkarstvo,
Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem), dr. Maja Podgornik pooblaščena
od člana dr. Vasilija Valenčiča (Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalno središče
Univerze na Primorskem), Branimir Radikon (Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica), mag.
Viljanka Vesel (Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Poskusni center za oljkarstvo), Božidar
Slivnjak - pooblaščen od člana Elizeja Prinčiča (Društvo oljkarjev Brda), Aleksander Jevnikar
(UVHVVR), Marjeta Bizjak, Tanja Polak Benkič (obe MKGP);
Imena odsotnih članov: dr. Vasilij Valenčič (Inštitut za oljkarstvo, Znanstveno-raziskovalno
središče Univerze na Primorskem in LABS d.o.o.), dr. Rajko Vidrih (Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta), Marjana Peterman (Zveza potrošnikov Slovenije), mag. Mirjana Klodič
(predstavnica nosilcev zaščitenih označb), Peter Deržek (Oljkarsko društvo Štorta Piran), mag.
Mira Kos Skubic (UVHVVR), Elizej Prinčič (Društvo oljkarjev Brda), Vladimir Uršič (ZDOS,
Goriško oljkarstvo društvo), Beno Bajda (predstavnik oljarjev), Mojca Triler (MZ);
Imena ostalih prisotnih: državna sekretarka mag. Tanja Strniša (MKGP), Danilo Markočič
(predstavnik nosilcev zaščitenih označb, predsednik Društva oljkarjev Slovenske Istre), dr.
Lucijan Cencič, Lidija Lipič Berlec, Mojca Jakša (vsi MKGP)

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 7. in dopisne 8. seje
2. Pregled realizacije sklepov 7. seje
3. Predstavitev postopka imenovanja javne službe v oljkarstvu (predlog uredbe in program)
4. Imenovanje članov Sveta za oljkarstvo
5. Razprava o predlogu Uredbe o organizacijah za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega
olja
6. Razno:
- Poročilo o ustanovitvi in delovanju Inštituta za oljkarstvo pri UP ZRS

- Predlog o imenovanju doc.dr. Dunje Bandelj v IOC tehnično skupino za okoljsko področje
(genske banke, namakanje)
- Predlog o imenovanju doc. dr. Vasilija Valenčiča v IOC tehnično skupino za namizne oljke
- Vzpostavitev Centra Mediteranskih kultur

K točkam dnevnega reda:
V pozdravu k uvodu seje je državna sekretarka ga. Strniša člane sveta seznanila z aktualnimi
informacijami na področju Programa razvoja podeželja za obdobje 2014 - 2020 in oljkarje
povabila k vključevanju predvsem v ukrepe na področju prenosa znanja in informiranja, v
KOPOP ukrepe in v ukrepe za izboljšanje konkurenčnosti.
Sklep št. 1: MKGP bo oljkarjem pripravilo širšo predstavitev ukrepov PRP, neposrednih
plačil, ter organiziranja v skupine proizvajalcev in organizacije proizvajalcev.
Ad1. Potrditev zapisnika 7. in dopisne 8. seje Sveta za oljkarstvo
Člani Sveta za oljkarstvo so soglasno potrdili zapisnika obeh sej SO.
Ad2. Pregled realizacije sklepov 7. dopisne 8. seje SO:
- Realiziran je bil sklep št.1: MKGP je sklicalo sestanek oljkarjev s SKZG, 23.12.2014. Zapisnik
z odgovori SKZG na vprašanja oljkarjev je bil posredovan članom v gradivu.
- Realiziran je bil sklep št. 2. oz. na osnovi tega sklepa se je MKGP odločilo, da bo ustanovilo
javno službo v oljkarstvu in je pripravilo osnutek uredbe o imenovanju izvajalca javne službe za
izvajanje strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin za področje oljkarstva.
- Realiziran je bil sklep št. 3: na MKGP je bil 28.5.2013 uspešno izveden sestanek oljkarjev v z
nosilci Strateškega načrta promocije kmetijskih in živilskih proizvodov.
- Realiziran je bil sklep št. 4: Seznam registriranih oljarn v Register živilskih obratov (RŽO) je
objavljen na spletni strani MKGP:
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/kmetijski_trgi/oljcno_olje/ . G. Hrvatin je
pripomnil, da registracija oljarn v RŽO še ne pomeni, da oljarna obratuje z vsemi ostalimi
dovoljenji, npr. da ima uporabno dovoljenje MOP, da plačuje davke..., in da je vedno več novih
malih oljarn – preveč za slovenske potrebe. G. Javnikar je pojasnil, da je IVHVVR pristojna le za
nadzor, ki se nanaša na živilski del, ostalo (npr oljčne tropine) je pristojnost MOP.
- Realiziran je bil sklep št. 5: MKGP je objasnilo, da je potrebna skupna odločitev o tem, da v
nacionalni zakonodaji predpišemo dodatno zahtevo, da morajo slovenski oljkarji, ki tržijo svoje
oljčno olje, na etiketi obvezno navesti podatek o oljarni. Olje, ki se trži, mora biti označeno, kot
to predpisuje uredbe (EU) 29/2012: pri kategoriji ekstra deviško oljčno olje in deviško oljčno olje
je obvezna navedba kategorije in označbe porekla, le-ta pa ne predvideva podatka o oljarni,
medtem ko so med neobveznimi navedbami oznake glede načina prešanja ali stiskanja olja,
navedb senzoričnih značilnosti in kislosti. Sledljivost proizvoda mora biti v vsakem primeru
zagotovljena (tako, da inšpektor lahko ugotovi tudi, v kateri oljarni so bile oljke stisnjene). Oljkar
lahko kljub temu navede na etiketi svojega oljčnega olja, ki ga trži, naziv oljarne, vendar
prostovoljno.
- Realiziran je bil sklep št. 6: Na MKGP je bil sestanek 18.7.2013, kjer je g. Hrvatin predstavil
predlog informacijskega sistema, ki naj bi ga imela vsaka oljarna, da bi bilo poročanje o
proizvodnji oljčnega olja v register živilskih obratov učinkovitejše. predlagal, da bi se vse oljarne
opremile z elektronskimi tehtnicami, povezane z računalnikom (3.500 €). MKGP je predlagalo
enostavnejšo brezplačno rešitev: internetno prijavo pridelka. MKGP je nato povabilo vse oljarne
(registrirane in še ne registrirane) na predstavitev poročanja podatkov o pridelku oljk in
proizvodnji oljčnega olja v RKG in RŽO, ki je bila oktobra 2013 v Kopru. Odziv oljarn je bil velik,
vendar pa oljarne niso bile zainteresirane za posodobitev načina poročanja podatkov.

- Realiziran je bil sklep št. 7: Večina članov se je odzvala na poziv po e-pošti, da sporočijo svoje
mnenje glede predloga za spremembo sklepa o imenovanju članov v SO. Večina je za
zmanjšanje članstva in sodelovanje več predstavnikov določene inštitucije v SO le po potrebi,
ter za ravnovesje članov glede na panogo/inštitucijo.
Sklep št. 2: MKGP organizira sestanek z MOP, da se opozori na probleme
(ne)pridobivanja uporabnih dovoljenj MOP, sporne uvrstitve oljčnih tropin med odpadke
idr.
Ga. Bučar - Miklavčič je potrdila realizacijo sklepa dopisne 8. seje, s katerim je bilo izkoriščena
možnost odstopanja od opredeljenih kemijskih parametrov za pridobitev zaščitene označbe
porekla »Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre« ZOP za letnik 2014 in sicer, s čimer se je
mejna vrednost kislosti povišala z 0,3 ut% na 0,5 ut%.
Ad3. Predstavitev postopka imenovanja javne službe v oljkarstvu (predlog uredbe in
program):
Ga. Lipič Berlec je predstavila postopek imenovanja javne službe v oljkarstvu za področje
strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin in vsebinski okvir večletnega programa te javne
službe. Javna služba v oljkarstvu bo v skladu z ZKme izvajala tri strokovne naloge: selekcijo in
introdukcijo sort ter ugotavljanje vrednosti oljk za predelavo.
Sklep št. 3: Člani se strinjajo z načinom imenovanja izvajalcev javne službe in z
vsebinskim okvirjem večletnega programa javne službe.
Sklep št. 4: MKGP bo sklicalo sestanek, kjer se bodo na osnovi sedanjih rezultatov
strokovnih nalog v oljkarstvu določile prioritete večletnega programa javne službe.

Ad4. Imenovanje članov Sveta za oljkarstvo:
Ga. Bučar – Miklavčič pripravila predlog spremembe sklepa o imenovanju članov v Svet za
oljkarstvo, katerega namen je, da se drastično zmanjša število članov (z 19 na cca. 10),
posledično bi bile seje SO pogostejše, obravnavala bi se po ena tema na sejo. Predlog
spremembe so vsi člani prejeli po e-pošti in na MKGP elektronsko sporočili svoje mnenje.
Predstavila je rezultate prejetih mnenj članov glede predloga, Glede članov predstavnikov
društev in zveze je bilo predlagano, da bi bil en član predstavnik društva iz Slovenske Istre in en
iz Goriških Brd, pri čimer bi eden od njiju pokrival tudi področje zaščitenih označb, dodatno bi bil
en član tudi iz Zveze društev oljkarjev Slovenije . Poudarjeno je bilo, da glede na to, da je Svet
za oljkarstvo posvetovalno telo ministra, lahko člani SO le predlagajo ministru znižanje števila
članov, da pa o imenovanju članov odloči minister s sklepom.
Sklep št. 5: Podprt je bil predlog predsednice sveta za oljkarstvo, da se število članov
zmanjša.
Ad5. Razprava o predlogu Uredbe o organizacijah za senzorično ocenjevanje deviškega
oljčnega olja:
Zaradi odsotnosti ge. Skubic Kos je g. Cencič predstavil postopek priprave in sprejemanja
uredbe: področje organizacij za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja se je leta 2011
začelo urejati s pripravo Pravilnika o oljčnem olju, ki ga je pripravil direktorat za varno hrano in
krmo na MKGP, vendar je bilo v fazi pregleda pravilnika na Službi vlade za zakonodajo leta
2012 ugotovljeno, da mora biti to področje urejeno z vladno uredbo. Tako je direktorat za varno
hrano in krmo leta 2012 pripravil predlog Uredbe o organizacijah za senzorično ocenjevanje
deviškega oljčnega olja, a je bilo usklajevanje z zainteresirano javnostjo neuspešno. Leta 2013

je s sprejetjem Uredbe o spremembah Uredbe o organih v sestavi ministrstev (UL RS, št. 82/12)
pristojnost za uredbo prešla na UVHVVR. Sama vsebina predpisa ni problematična. Največji
problem je financiranje te organizacije.
Sklep št. 6: Člani SO se strinjajo s tehnično vsebino predloga Uredbe o organizacijah za
senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja, izvedbo uredbe v smislu financiranja pa
bo MKGP proučilo skupaj z UVHVVR na internem sestanku.
Ad6. Razno:
- Poročilo o ustanovitvi in delovanju Inštituta za oljkarstvo pri UP ZRS:
Med drugim je IZO februarja 2015 organiziral dogodek: okrogla miza na temo varstva oljk. Med
člani se je odprla razprava glede problematike registracije FFS. Problemov je več: ker je
Slovenija uvrščena v cono B, so slovenski oljkarji omejeni glede uporabe FFS oz. se mora za
uporabo določenega FFS pridobiti izjemno dovoljenje; čim prej bi bilo potrebno registrirati nujna
FFS za oljko, kajti obeta se kritična sezona glede bolezni oljk (pavje oko…); KGZS je spisek
predlaganih FFS za registracijo že poslala na UVHVVR; naslednji problem lahko nastane, kako
najti dobavitelja, ki bo pripravljen dobaviti/uvoziti ta nova FFS v Slovenijo in jih dati v prodajo
(visoke takse).
Sklep št. 7: MKGP organizira sestanek MKGP z UVHVVR, sektor za fitofarmacevtska
sredstva, kamor bosta vabljena tudi ga. Maja Podgornik (ZRS, UP) in Matjaž Jančar (KGZ
GO).

- Predlog o imenovanju doc.dr. Dunje Bandelj v IOC tehnično skupino za okoljsko področje
(genske banke, namakanje) in predlog o imenovanju doc. dr. Vasilija Valenčiča v IOC tehnično
skupino za namizne oljke: MKGP bo proučilo, ali je MKGP pooblaščano za predlaganje članov
iz Slovenije v skupine IOC.
- Vzpostavitev Centra Mediteranskih kultur: ta tema je prestavljena na naslednjo sejo SO.

Zapisala:
Tanja Polak Benkič

Potrdila:
Milena Bučar Miklavčič
predsednica Sveta za oljkarstvo

