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ZADEVA: Zapisnik 1. seje Sveta za oljkarstvo

Datum seje: 22. junij 2011
Kraj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
sejna soba v I. nadstropju
Ura: 13.00 do 15.00
Sklicatelj: mag. Dejan Židan, minister
Imena navzočih članov: Milena Bučar-Miklavčič (Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče Koper in LABS d.o.o.), dr. Rajko Vidrih (Univerza v Ljubljani, Biotehniška
fakulteta), Bojan Butinar (Univerza na Primorskem, Znanstveno -raziskovalno središče Koper,
Laboratorij za preskušanje oljčnega olja), Branimir Radikon (Kmetijsko gozdarski zavod Nova
Gorica), mag. Viljanka Vesel, (Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Poskusni center za
oljkarstvo), Marjana Peterman, (Zveza potrošnikov Slovenije), Elizej Prinčič (Društvo oljkarjev
Brda), Vladimir Uršič (Goriško oljkarstvo društvo), Dino Pucer (Društvo oljkarjev Slovenske
Istre), Beno Bajda (predstavnik oljarjev),

Marinko Hrvatin (predsednik zadruge Oleum

Nostrum), Alojz Senegačnik (MKGP),Tanja Polak Benkič (MKGP) Aleksander Jevnikar (MKGP,
IRSKGH), Mojca Triler (MZ), Polona Slokan (MKGP).
Imena odsotnih članov: dr. Dunja Bandelj Mavsar (Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče Koper – pooblastila Alenko Arbeiter), dr. Vasilij Valenčič (Nacionalni
Panel za senzorično ocenjevanje oljčnega olja, LABS d.o.o. – pooblastil Sašo Volk), mag. Mira
Kos Skubic (MKGP), Peter Deržek (Oljkarsko društvo Štorta Piran).
Imena ostalih prisotnih: mag Dejan Židan (MKGP), Matjaž Kočar (MKGP), Marjeta Bizjak
(MKGP), Mojca Jakša (MKGP), Alenka Arbeiter (Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče Koper), Saša Volk (LABS d.o.o.).

Dnevni red seje:
1. Izvolitev predsednika Sveta za oljkarstvo
2. Potrditev 5-letnega programa Poskusnega centra za oljkarstvo
3. Predstavitev stanja na področju povezovanja izvajalcev strokovno-raziskovalnih
nalog v oljkarstvu
4. Razno

Prisotni niso imeli dopolnitev k dnevnem redu, zato je bil dnevni red soglasno sprejet.

K točkam dnevnega reda:
Ad1. Izvolitev predsednika Sveta za oljkarstvo
Člani Sveta so na svoji prvi seji z javnim glasovanjem soglasno izvolili predsednico Sveta za
oljkarstvo, Mileno Bučar Miklavčič, vodjo Laboratorija za preizkušanje oljčnega olja pri Univerzi
na Primorskem, Znanstveno- raziskovalnem središču Koper in LABS d.o.o.
Poleg predsednice je Svet izglasoval tudi svojega podpredsednika. Predlagana sta bila dva
kandidata, in sicer predstavnik Društva oljkarjev Brda Elizej Prinčič in predsednik zadruge
Oleum Nostrum Marinko Hrvatin. Marinko Hrvatin je na glasovanju prejel en glas več od Elizeja
Prinčiča.
SKLEP ŠT. 1:
Za predsednico Sveta za oljkarstvo se imenuje Mileno Bučar Miklavčič, vodjo
Laboratorija za preizkušanje oljčnega olja pri Univerzi na Primorskem, Znanstveno raziskovalnem središču Koper in LABS d.o.o. , za podpredsednika pa Marinka Hrvatina,
predsednika zadruge Oleum Nostrum.

Ad 2. Potrditev 5-letnega programa Poskusnega centra za oljkarstvo
V uvodnem delu je mag. Viljanka Vesel s Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica,
Poskusnega centra za oljkarstvo (PCO), predstavila Petletni program PCO za obdobje 2011 –
2015. Program obsega dejavnosti od zagotavljanja kakovostnega izhodiščnega sadilnega
materiala različnih sort do analiz oljčnega olja in je podlaga za pripravo enoletnih programov
PCO. Na dopisni seji prejšnjega Nacionalnega Sveta za oljkarstvo, ki mu je štiriletni mandat
potekel 24. aprila 2011, program ni dobil zadostne podpore članov in ni bil potrjen. G. Hrvatin je
pojasnil, da ga je zmotilo predvsem to, da je program napisan preveč opisno in ni finančno
ovrednoten. Tanja Polak Benkič z MKGP je pojasnila, da je Petletni program vsebuje le
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vsebinski del ter da res ni finančno ovrednoten, vendar pa so natančno finančno ovrednoteni
enoletni programi, ki se pripravijo na podlagi petletnega. G. Prinčič se s programom strinja, je
pa podal pripombo na nekatere podatke v programu, ki se nanašajo na področje Brd.
SKLEP ŠT. 2:
Petletni programu PCO se v takšni obliki, kot je trenutno pripravljen, ne potrdi.

V

programu je potrebno dodatno opredeliti prednostne naloge in cilje (numerične) s
kazalniki sledenja. Predstavniki MKGP na sestanku, ki ga je potrebno organizirati v
najkrajšem možnem času, oljkarjem podajo smernice za dopolnitev programa. Nova,
dopolnjena verzija petletnega programa, se potrdi na dopisni seji Sveta.

Ad3. Predstavitev stanja na področju povezovanja izvajalcev strokovno-raziskovalnih
nalog v oljkarstvu
Novo izvoljena predsednica Sveta za oljkarstvo, Milena Bučar Miklavčič, je prisotnim na kratko
pojasnila

stanje

na

področju

izvajalcev

strokovno-raziskovalnih

nalog

v

oljkarstvu

(razdrobljenost!) in potrebo po povezovanju, ki je razvidna tudi iz Strategije razvoja oljkarstva
Slovenije (2009, gradivo MKGP). Minister mag. Dejan Židan je predlagal enotno organiziranost
(inštitucijo) na področju oljkarstva, ki jo bo MKGP tudi podpiralo. Predstavnike različnih inštitucij
(UP ZRS Koper – Inštitut za sredozemsko kmetijstvo in oljkarstvo, UP ZRS Koper - Laboratorij
za preizkušanje oljčnega olja, LABS d.o.o., KGZS – Zavod Gorica; KGZS – Zavod Gorica Poskusni center za oljkarstvo) je pozval h konstruktivnem združevanju.
Enotno inštitucijo so prav tako podprli podpredsednik Sveta Marinko Hrvatin, Bojan Butinar,
Beno Bajda, Vladimir Uršič in Dino Pucer. Slednji je hkrati izrazil skeptičnost do uspešnega
združenja v enotno inštitucijo brez pomoči ministrstva.
SKLEP ŠT. 3:
MKGP podpira ustanovitev enotne inštitucije na področju oljkarstva, ki bo povezovala
izvajalce strokovnih, raziskovalnih in razvojnih nalog. Enotna inštitucija je pogoj za
nadaljnje financiranje na področju oljkarstva. Predsednica in podpredsednik Sveta za
oljkarstvo pripravita svoje videnje združevanja inštitucij.

Ad4. Razno
1. Poslovnik Sveta za oljkarstvo
Organizacijo in način dela Sveta za oljkarstvo bo urejal Poslovnik Sveta.
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SKLEP ŠT. 4:
MKGP bo pripravilo Poslovnik Sveta za oljkarstva, ki ga bodo člani potrjevali na naslednji
seji Sveta.
2. Vpis pridelovalcev in predelovalcev oljk/oljčnega olja v registre MKGP
Na seji je bila izpostavljena problematika majhnega vpisa pridelovalcev in predelovalcev oljk
oziroma oljčnega olja v registre MKGP s področja oljkarstva. Na trgu naj bi se pojavljalo tudi
veliko število neregistriranih oljarn. Minister mag. Dejan Židan je poudaril, da se mora vsak, ki
trži oljčno olje, registrirati, prav tako oljarne. V nasprotnem primeru je možno podati (anonimno)
prijavo na IRSKGH.
SKLEP ŠT. 5:
MKGP obvesti pridelovalce in predelovalce oljk oziroma oljčnega olja o zakonskih
obvezah v zvezi z vpisi v registre MKGP s področja oljkarstva (Register kmetijskih
gospodarstev, Register primarnih pridelovalcev, Register živilskih obratov, Register
dopolnilnih dejavnosti).
3. CRP projekti
Alenka Arbeiter in Milena Bučar Miklavčič sta izpostavili vprašanje CRP projektov s področja
oljkarstva. Iz spiska predlogov CRP projektov, ki je bil poslan v sektor za kmetijske trge, ni bil
izbran noben od petih predlogov s področja oljkarstva.
SKLEP ŠT. 6:
MKGP bo preverilo, zakaj noben od predlaganih CRP projektov s področja oljkarstva ni
bil potrjen.

Zapisala:
Polona Slokan

Milena Bučar Miklavčič l.r.
Predsednica Sveta za oljakrstvo

Priloga:
- seznam prisotnih
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