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ZADEVA: Zapisnik 3. seje Sveta za oljkarstvo

Datum seje: 10. oktober 2011
Kraj: Sedež Oljarne Hrvatin, Ulica 15. maja 10b, 6000 Koper
Ura: 14.00 do 16.00
Sklicatelj: Milena Bučar-Miklavčič
Imena navzočih članov: Milena Bučar-Miklavčič (Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče Koper, Laboratorij za preskušanje oljčnega olja in LABS d.o.o.), Bojan
Butinar (Univerza na Primorskem, Znanstveno -raziskovalno središče Koper, Laboratorij za
preskušanje oljčnega olja), dr. Vasilij Valenčič (Nacionalni Panel za senzorično ocenjevanje
oljčnega olja, LABS d.o.o.), Branimir Radikon (Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica), mag.
Viljanka Vesel (Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Poskusni center za oljkarstvo), Elizej
Prinčič (Društvo oljkarjev Brda), Vladimir Uršič (Goriško oljkarstvo društvo), Peter Deržek
(Oljkarsko društvo Štorta Piran),

Dino Pucer (Društvo oljkarjev Slovenske Istre), Marinko

Hrvatin (predsednik zadruge Oleum Nostrum), Alojz Senegačnik (MKGP), Tanja Polak Benkič
(MKGP), Aleksander Jevnikar (MKGP, IRSKGH), mag. Mira Kos Skubic (MKGP),

Polona

Slokan (MKGP).
Imena odsotnih članov: dr. Rajko Vidrih (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta), dr. Dunja
Bandelj Mavsar (Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za
sredozemsko kmetijstvo in oljkarstvo), Marjana Peterman, (Zveza potrošnikov Slovenije), Beno
Bajda (predstavnik oljarjev), Mojca Triler (MZ).
Imena ostalih prisotnih: mag. Dejan Židan (MKGP), Marta Hrustel (MKGP), Alenka Arbeiter
(Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper).
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Dnevni red seje:
1. Potrditev zapisnika in pregled sklepov 1. in 2. seje Sveta za oljkarstvo.
2. Potrditev Poslovnika Sveta za oljkarstvo.
3. Pravilnik o oljčnem olju.
4. Predstavitev Smernic dobre higienske prakse v obratih za polnjenje oljčnega olja.
5. Dogovori o možnostih ustanovitve inštituta za oljkarstvo znotraj UP oziroma znotraj KGZS.
6. Informacije o načrtovanih aktivnostih pridobljenega Interreg projekta: Uelije 2.
7. Informacije o aktivnostih za pridobitev statusa društva v javnem interesu za Zvezo oljkarskih
društev Slovenije.
8. Informacija o medlaboratorijskih testiranjih v letu 2011.
9. Informacija o monitoringu oljčnega olja v letu 2010 in planiranih aktivnostih v letu 2011.
10. Razno.
Prisotni niso imeli dopolnitev k dnevnem redu, zato je bil dnevni red soglasno sprejet.

K točkam dnevnega reda:
Ad1. Potrditev zapisnika in pregled sklepov 1. in 2. seje Sveta za oljkarstvo
Člani Sveta za oljkarstvo so soglasno potrdili zapisnik 1. in 2. seje Sveta za oljkarstvo. Pri
pregledu sklepov je bilo ugotovljeno, da so bili realizirani vsi sklepi, razen sklepa št. 6 zapisnika
1. seje (CRP projekti), pri katerem je MKGP podalo le ustno informacijo.
Glede sklepa št. 5 zapisnika 1. seje - obvestila MKGP pridelovalcem in predelovalcem oljk
oziroma oljčnega olja glede vpisov v registre MKGP s področja oljkarstva, je g. Pucer povedal,
da DOSI z naloženimi obveznostmi oljkarjem ni zadovoljen. Zato je na temo dopolnilnih
dejavnosti in obdavčitve oljkarjev dne 11. 10. 2011 na MKGP sklican sestanek, na katerem
bodo prisotni člani DOSI-ja, predstavniki MKGP in Ministrstva za finance..
SKLEP ŠT. 1:
MKGP bo pripravilo pisno informacijo, zakaj noben od predlaganih (petih) CRP projektov
s področja oljkarstva ni bil potrjen.
Ad2. Potrditev Poslovnika Sveta za oljkarstvo
Poslovnik je bil soglasno potrjen, podana je bila le pripomba, da se v besedilo vključi tudi
podpredsednika sveta, ki je bil hkrati s predsednico izvoljen na 1. seji sveta.
SKLEP ŠT. 2:
Poslovnik je potrjen, v besedilo je potrebno vključiti še izvolitev podpredsednika sveta.
Ker Svet za oljkarstvo nima pravne podlage v Zakonu o kmetijstvu, se v spremembo
Zakona o kmetijstvu, ki je v pripravi, vključi tudi določba, ki bo omogočala ustanovitev
Sveta za oljkarstvo.
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Ad3. Pravilnik o oljčnem olju
V uvodnem delu je ga. Bučar-Miklavčič na kratko obrazložila vsebino Pravilnika o embalaži in
tržno informacijskem sistemu za oljčno olje ter organizacijah za senzorično ocenjevanje
deviškega oljčnega olja, ki je postopku priprave in sprejema. Pravilnik določa podrobnejše
pogoje glede embalaže oljčnega olja, tehnične in organizacijske pogoje, ki jih mora izpolnjevati
organizacija za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja ter reprezentativni trg,
zavezance za posredovanje podatkov, vrsto, obseg in pogostnost zbiranja podatkov za oljčno
olje.
Ga. Polak Benkič je pojasnila, da je bila v 3. člen pravilnika, ki določa tržno informacijski sistem
za oljčno olje, naknadno vključena tudi določba, da je reprezentativni trg za oljčno olje,
pridelano v Sloveniji, Primorska, s čimer so se prisotni strinjali.
S strani oljkarjev je bila podana pripomba, da se v prvi odstavek 4. člena pravilnika, ki določa
dve vrsti organizacij za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja (za potrebe uradnega
nadzora in za potrebe pridelovalcev in predelovalcev oljk), pri zadnji napiše, da velja tudi za
ostale potrebe, kar so prisotni potrdili.
V zvezi z drugim členom pravilnika, ki določa embalažo oljčnega olja, je predstavnica MKGP,
mag. Kos Skubic, pojasnila, da je MKGP pri usklajevanju pravilnika s pravnimi službami in po
preučitvi zakonodaje drugih držav članic s tega področja iz predloga pravilnika odstranil
določbo, ki so jo predlagali oljkarji, in sicer, da je dovoljeno v restavracijah in gostinski obratih
oljčno olje ponujati le v embalaži, opremljeni s primernim sistemom za zapiranje, da je po
odprtju ni mogoče več dolivati. Navedena dikcija je namreč z vidika postavljanja ovir na
notranjem trgu močno sporna in bi lahko predstavljala oviro pri vstopu tujih proizvodov na
slovenski trg. Poleg tega bi v postopku notifikacije omenjeni odstavek najverjetneje bil predmet
pripomb držav članic, kar bi še podaljšalo postopek notifikacije in veljavnosti le tega.

Iz

navedenih razlogov je bilo besedilo drugega odstavka zamenjano z besedilom, da morajo biti v
primeru, da oljčno olje ni predpakirano, na njegovi embalaži navedeni vsi podatki, ki so obvezni
za označevanje predpakiranega oljčnega olja. S tem bi bila zagotovljena sledljivost oljčnega
olja (zaščita potrošnikov), ki bo strankam ponujeno na mizi. Podobna ureditev embalaže je tudi
v italijanski zakonodaji. Mag. Židan je odločil, da se prvotno besedilo, ki so ga predlagali
oljkarji (da se lahko v restavracijah in gostinski obratih oljčno olje ponuja izključno v embalaži,
opremljeni s primernim sistemom za zapiranje, da je po odprtju ni mogoče več dolivati), vključi
nazaj v pravilnik. S tem pogojem lahko ob dobri inšpekcijski službi najbolj učinkovito preprečimo
potvorbe. Vendar pa mora MKGP predvsem zaradi te določbe, ki je ostale države članice v svoji
zakonodaji nimajo, počakati na notifikacijo EK, preden gre pravilnik v objavo (predvidoma
februarja 2012).
SKLEP ŠT. 3:
Četrti člen pravilnika se popravi skladno s pripombami oljkarjev. V drugem odstavku
drugega člena pravilnika se besedilo zamenja s prvotnim, ki so ga predlagali oljkarji, in
sicer tako, da se glasi: » V restavracijah, gostinskih obratih in drugih podobnih obratih je
dovoljeno strankam ponuditi izključno predpakirano oljčno olje. Embalaža mora biti
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opremljena s primernim sistemom za zapiranje, da je po odprtju ni več mogoče dolivati.«.
Pravilnik se najkasneje do konca tedna (do 14. 10. 2011) pošlje v notifikacijo. Za
spremljanje postopka notifikacije je s strani MKGP zadolžena mag. Kos Skubic.
Ad4. Predstavitev Smernic dobre higienske prakse v obratih za polnjenje oljčnega olja
Ga. Bučar-Miklavčič je predstavila Smernice dobre higienske prakse v obratih za polnjenje
oljčnega olja, ki so bile pripravljene v sodelovanju z dr. Elizabeto Mičović z MKGP. Osnutek je
pred potrditvijo oziroma odobritvijo MKGP potrebno poslati v pregled na IVZ in IRSKGH. Glede
na področje smernic je minister predlagal, da smernice, upoštevajoč strokovne reference,
pregleda Biotehniška fakulteta – Oddelek za živilstvo.
SKLEP ŠT. 4:
Smernice se popravijo pravopisno. Mag. Kos Skubic

preveri, če je možno osnutek

smernic v pregled namesto na IVZ poslati BF.
Ad5. Dogovori o možnostih ustanovitve inštituta za oljkarstvo znotraj UP oziroma znotraj
KGZS
Predsednica sveta, ga. Bučar-Miklavčič je predstavila dogovore o možnostih ustanovitve
inštituta za oljkarstvo znotraj UP oziroma znotraj KGZS, ki so intenzivno potekali v poletnih
mesecih. Stališče MKGP je (minister je še enkrat poudaril), da ni možnosti, da bi se v tem
kriznem času ustanovil nov samostojni inštitut s statusom javne službe, ki bi ga soustanovila
Vlada, zato je predlagal, da se oljkarstvo združi pod Univerzo na Primorskem ali pa v okviru
KGZS kot samostojna institucija. Trenutno bi lahko vse tri sedanje inštitucije, nosilke strokovnih
in raziskovalnih nalog v kmetijstvu, Poskusni center za oljkarstvo v okviru KGZ GO, UP ZRS
Koper in Labs d.o.o. skupno delovale kot ena inštitucija le na osnovi dobro pripravljene
konzorcijske pogodbe, ki bi jo dosledno spoštovale.
SKLEP ŠT. 5:
Svet za oljkarstvo okrepi aktivnosti združevanja inštitucij in deluje kot povezovalec
(večja odzivnost, ovire, programi) sedanjih inštitucij, dokler ne pride do enotne
inštitucije. Počaka se še predlog KGZS (ki naj bi bil pripravljen v roku treh tednov), nato
se pripravi nadaljnje usmeritve za leto 2012.
Ad6. Informacije o načrtovanih aktivnostih pridobljenega Interreg projekta: UE-LI-JE 2
G. Elizej Prinčič je glede navedenega projekta pojasnil, da gre za nadaljevanje projekta Ue-li-je
1 in da so nanj čakali dve leti. Vodilni partner projekta je Občina Brda, ki bo ključni povezovalec
med čezmejnimi partnerji, odgovorna bo za upravljanje projekta, koordinacijo, konstantno
obveščanej in promocijo. Predvidoma se bo pogodba podpisovala v mesecu novembru. Projekt
je za oljkarje na Goriškem zelo pomemben, Društvo ojkarjev Brda in Goriško oljkarsko društvo
bosta izvajali aktivnosti razvoja in promocije oljkarstva na območju.V okviru projekta bo TŠC,
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Biotehniška fakulteta v Gorici pridobila novo oljarno, Labs d.o.o., inštitut za ekologijo, oljčno olje
in kontrolo bo sodeloval pri izvajanju analiz in izobraževanju degustatorjev. Na Goriškem naj bi
ustanovili vsaj še en panel za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja (organizirani
bodo tečaji za senzorično ocenjevanje, mednarodni seminar itd Univerza v Gorici bo sodelovala
pri izvajanju pedoloških, klimatskih in okoljskih raziskavah. KGZS, Zavod GO, Poskusni center
za oljkarstvo bo izvajalal selekcijo, ohranitev in razširjanje avtohtonih sort oljke). RRA Severne
Primorske bo nudila podporo Občini Brda pri upravljanju in koordinaciji projekta. Na čezmejnem
področju so vključeni ERSA , AIPO in Videmska Univerza. Pridobljena so sredstva v višini.
milijon evrov za obdobje treh let.
Ad7. Informacije o aktivnostih za pridobitev statusa društva v javnem interesu za Zvezo
oljkarskih društev Slovenije
Ga. Bučar-Miklavčič je poročala, da aktivnosti za pridobitev statusa društva v javnem interesu
za Zvezo oljkarskih društev Slovenije tečejo. Po pozivu MKGP k dopolnitvi vloge je ZDOS
(Zveza društev oljkarjev Slovenije) poslala, kar je bilo dodatno zahtevano.
Ad8. Informacija o medlaboratorijskih testiranjih v letu 2011
Ga. Bučar-Miklavčič je poročala, da je UP ZRS Laboratorij za preskušanje oljčnega olja v
sodelovanju z LABS d.o.o. tudi letos zelo uspešno opravil medlaboratorijska testiranja 129
parametrov oljčnega olja (osebje laboratorija je delalo 6 tednov na primerjalnem testiranju).
Vsakoletna medlaboratorijska testiranja so pogoj za uvrstitev na listo pooblaščenih laboratorijev
Mednarodnega sveta za oljke.
Nacionali Panel za senzorično ocenjevanje je tudi opravil letno testiranje, uradnih rezulatatov še
ni.
Ad9. Informacija o monitoringu oljčnega olja v letu 2010 in planiranih aktivnostih v letu
2011
Ga. Bučar-Miklavčič je podala informacijo o monitoringu oljčnega olja. V letu 2011 so izvedli že
vsaj polovico analiz.
Ad10. Razno
1. Zahvala MKGP
Ga. Bučar-Miklavčič se je v imenu Visoke šole za zdravstvo Izola zahvalila MKGP za izrečeno
podporo novemu programu magistrskega študija programa Dietetika, ki je bil potrjen.
2. Poročanje s sestanka Mednarodnega sveta za oljke
G. Butinar je podal kratko informacijo s sestanka skupine kemikov pri Mednarodnem svetu za
oljke, ki se ga je v preteklem tednu udeležil v Madridu. Povedal je, da je bila sprejeta nova
metoda za določanje sterolov, ki je s kemijskega stališča veliko boljša. Preizkusili bodo tudi
nekaj novih metod tako za določanje pristnosti kot kakovosti oljčnega olja. Povedal je tudi, da je
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Argentina preko Codex Alimentariusa prišla do dodatnih podpravil za svoje oljčno olje, ki bo
tako lahko ustrezalo kriterijem.

Zapisala:
Polona Slokan

Milena Bučar-Miklavčič l.r.
Predsednica Sveta za oljakrstvo

Sekretarka Sveta za oljkarstvo
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