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ZADEVA: Zapisnik 4. seje Sveta za oljkarstvo

Datum seje: 13. december 2011
Kraj: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
sejna soba 106 v I. nadstropju
Ura: 10.00 do 12.30
Sklicatelj: Milena Bučar-Miklavčič, predsednica Sveta za oljkarstvo
Imena navzočih članov: Milena Bučar-Miklavčič (Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče, Laboratorij za preskušanje oljčnega olja in LABS d.o.o.), dr. Rajko Vidrih
(Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta), Bojan Butinar (Univerza na Primorskem,
Znanstveno - raziskovalno središče, Laboratorij za preskušanje oljčnega olja), dr. Vasilij
Valenčič (Nacionalni Panel za senzorično ocenjevanje oljčnega olja, LABS d.o.o.), mag.
Viljanka Vesel (Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Poskusni center za oljkarstvo),
Marjana Peterman, (Zveza potrošnikov Slovenije), Elizej Prinčič (Društvo oljkarjev Brda), Dino
Pucer (Društvo oljkarjev Slovenske Istre), Mojca Triler (MZ), Alojz Senegačnik (MKGP), Tanja
Polak Benkič (MKGP), Aleksander Jevnikar (MKGP, IRSKGH), mag. Mira Kos Skubic (MKGP),
Polona Slokan (MKGP).
Imena odsotnih članov: dr. Dunja Bandelj Mavsar (Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče Koper, Inštitut za sredozemsko kmetijstvo in oljkarstvo), Branimir Radikon
(Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica), Peter Deržek (Oljkarsko društvo Štorta Piran),
Vladimir Uršič (Goriško oljkarstvo društvo), Beno Bajda (predstavnik oljarjev), Marinko Hrvatin
(predsednik zadruge Oleum Nostrum).
Imena ostalih prisotnih: mag. Dejan Židan (MKGP), mag. Tanja Strniša (MKGP), Marta
Hrustel (MKGP), Alenka Arbeiter (Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče
Koper), Nataša Lipovec (MKGP), Mojca Jakša (MKGP), Marjeta Bizjak (MKGP), Gorazd
Gruntar (MKGP).
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Dnevni red seje:
1. Potrditev zapisnika in pregled sklepov 3. seje Sveta za oljkarstvo.
2. Program strokovnih nalog v oljkarstvu.
3. Problematika nadaljevanja CRP projekta »Prilagajanje tehnologij pridelave vremenskim
razmeram za doseganje visokih in kakovostnih pridelkov oljk in oljčnega olja« - namakanje.
4. Črpanje sredstev iz ukrepov PRP na področju oljkarstva.
5. Problematika prijave pridelka in učinkovitega nadzora na področju oljkarstva.
6. Razno.

Prisotni niso imeli dopolnitev k dnevnem redu, zato je bil le ta soglasno sprejet.
V uvodnem delu sta predsednica Sveta za oljkarstvo, ga. Bučar-Miklavčič in minister, mag.
Židan, pozdravila prisotne. Minister, mag. Židan, je pojasnil, da trenutno zaradi stanja v državi
(ustanavljanja nove vlade) za leto 2012 nimamo funkcionalnega proračuna. Poudaril je pomen
varčevanja in dobre utemeljitve nalog ter z njimi povezanih stroškov, ki se financirajo iz
državnega proračuna in bi jih bilo potrebno izvajati tudi v bodoče.

K točkam dnevnega reda:
Ad1. Potrditev zapisnika in pregled sklepov 3. seje Sveta za oljkarstvo
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Člani Sveta za oljkarstvo so soglasno potrdili zapisnik 3. seje Sveta za oljkarstvo. Pri pregledu
sklepov je bilo ugotovljeno, da so bili realizirani vsi sklepi, razen sklepa št. 5.
V zvezi s sklepom št. 1 zapisnika 3. seje »MKGP bo pripravilo pisno informacijo, zakaj noben
od predlaganih (petih) CRP projektov s področja oljkarstva ni bil potrjen.«, je minister, mag.
Židan, podal informacijo, da bodo dodatno razpisani mini CRP projekti, na katere bodo lahko
kandidirali tudi oljkarji oziroma projekti s področja oljkarstva.
Glede sklepa št. 2 (vključitev določbe, ki bo omogočala ustanovitev Sveta za oljkarstvo, v
spremembo

Zakona

o

kmetijstvu)

je

g.

Senegačnik

pojasnil,

da

se

pričakuje

obravnavo/usklajevanje sprememb Zakona o kmetijstvu v prvi polovici leta 2012, postopek na
Vladi RS pa predvidoma v začetku junija 2012.
Mag. Kos Skubic je v zvezi s sklepom št. 3 (Pravilnik o embalaži in tržno informacijskem
sistemu za oljčno olje ter organizacijah za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja)
pojasnila, da je bil omenjeni pravilnik poslan v notifikacijo skladno z Direktivo 98/34/ES
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Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje
informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov, dopolnjeno z Direktivo
98/48/ES, in je do konca januarja 2012 v fazi mirovanja. Trenutno nismo prejeli še nobene
pripombe, vendar pa so glede na izkušnje pri ostalih predpisih te poslane običajno proti koncu
obdobja mirovanja. Mag. Kos Skubic je še enkrat poudarila, da bodo določila pravilnika veljala
le za slovensko oljčne olje, za olje iz tujine pa zaradi prostega pretoka blaga ne. Ga. BučarMiklavčič je povedala, da je bil na terenu glede pravilnika dober odziv. Poudarila je, da bi moral
biti večji nadzor nad oljčnim oljem v gostilnah.
V zvezi s sklepom št. 4 (Smernice dobre higienske prakse v obratih za polnjenje oljčnega olja)
je bil s strani MKGP pripravljen in predsednici Sveta za oljkarstvo, ga. Bučar-Miklavčič, poslan
odgovor. Smernice je potrebno predložiti MKGP (vodji Sektorja za varnost in kakovost hrane in
krme), skladno z 10. členom Uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil,
higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/2010), v povezavi z 8. členom
Uredbe 852/2004/ES in Napotki za razvoj smernic, ki so dostopni na spletni strani MKGP.
Smernice odobri minister, po predhodni pozitivni oceni, ki jo pripravita IRSKGH in IVZ.
Odobrene smernice MKGP pošlje Komisiji. Ga. Bučar-Miklavčič je povedala, da bodo Smernice
prihodnji teden poslali na MKGP. G. Jevnikar z IRSKGH je opozoril da je potreba tudi po
pripravi smernic za namizne oljke.
Sklep št. 5 (dogovori o možnostih ustanovitve inštituta za oljkarstvo znotraj UP oziroma znotraj
KGZS) ni bil realiziran. KGZS še ni pripravila predloga.
SKLEP ŠT. 1:
Svet za oljkarstvo pozove KGZS za podajo predloga oziroma vizije glede združevanja
inštitucij. Po pridobitvi predloga KGZS se zaprosi za mnenje tudi UP (novo vodstvo)
(rok: januar 2012).
Ad2. Program strokovnih nalog v oljkarstvu
1. Enoletni program PCO za 2012

D:\Osebno\
Documents\OLJČNO O

Mag. Viljanka Vesel je predstavila osnutek programa PCO za leto 2012 (v zgornji priponki).
Glede na program PCO za leto 2011 ni bistvenih sprememb. Obseg sredstev je zaenkrat enak
kot v letu 2011, po rebalansu proračuna 2012 pa bo potrebno prilagoditi program glede na
znižana finančna sredstva, kar se bo uredilo z aneksom k pogodbi. Ga. Hrustel je pojasnila in
opozorila, da je glede nalog potrebno izhajati iz trenutnega stanja in utemeljiti upravičenost
posamezne naloge, pregledati rezultate posamezne naloge glede na kazalnike iz 2011. V
primeru, da rezultati naloge ne dosegajo ciljev oziroma je predraga, se jo izključi.
2. Strokovne naloge v oljkarstvu
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Ga. Bučar-Miklavčič je pojasnila, da je spremljanje kakovosti oljčnega olja skladno z evropsko
zakonodajo potrebno zaradi razvrščanja olja v posamezne kategorije

glede na parametre

kakovosti in pristnosti. Zaradi pregleda stanja na slovenskem tržišču je MKGP za leto 2010 in
2011 objavilo javni razpis z naslovom »Program spremljanja kakovosti oljčnega olja v letih 2010
in 2011«, na katerem je bila UP ZRS (Univerza na Primorskem, ZRS) izbrana za izvajanje
strokovnih nalog spremljanja kakovosti oljčnega olja. Vzorce se je jemalo v oljarnah in se z
analizami določalo kislost, senzorično oceno, maščobnokislinsko sestavo in

parametre

kakovosti določenemu številu vzorcev oljčnega olja.
Ga. Bučar-Miklavčič je povedala, da je bil odziv oljkarjev na terenu zelo dober, vendar pa
rezultati

v zadnjem letu zaradi suše in oljčne muhe niso prav dobri (težava je zlasti pri

maščobnokislinski sestavi olja, vsebnosti linolne in oleinske kisline). Ocenila je, da se s temi
nalogami (analizami) pregleda okoli 30 % slovenskega oljčnega olja in poudarila, da so analize
zelo pomembne za preveritev kakovosti slovenskega olja, predvsem EDOOSI (ZOP). Zato
pričakujejo, da se bo naloga v letu 2012 nadaljevala.
Ga. Bučar-Miklavčič je tudi opozorila, da se pri oljčnem olju na policah trgovin sčasoma lahko
pojavijo težave (motnost, usedlina na dnu steklenice..), zato se priporoča filtracijo. V ta namen
so na temo filtracije v okviru strokovnih nalog predlagali tudi dodatno nalogo oz. projekt.
Predstavniki MKGP so pojasnili, da so težave z zagotovitvijo finančnih sredstev za že
dosedanje aktivnosti, npr. v 2012 odpadejo naloge v okviru akcijskega načrta za podnebne
spremembe, kjer bi bilo sicer mogoče vključiti strokovno nalogo namakanje v oljkarstvu.
Ad3. Problematika nadaljevanja CRP projekta »Prilagajanje tehnologij pridelave
vremenskim razmeram za doseganje visokih in kakovostnih pridelkov oljk in oljčnega
olja« - namakanje

D:\Osebno\
D:\Osebno\
D:\Osebno\
Documents\OLJČNO ODocuments\OLJČNO ODocuments\OLJČNO O

V mesecu marcu 2012 se zaključuje CRP projekt z naslovom »Prilagajanje tehnologij pridelave
vremenskim razmeram za doseganje visokih in kakovostnih pridelkov oljk in oljčnega olja«,
katerega nosilka je UP ZRS. Po besedah oljkarjev bo po koncu triletnega CRP projekta zbranih
premalo podatkov, da bi lahko kakovostno in ekonomsko posredovali navodila, kdaj in kako
namakati.

Namakanje

namreč

vpliva

na

maščobnokislinsko

sestavo

olja,

vsebnost

antioksidantov in lahko tudi na druge značilnosti. Vsekakor bi bila kakovost olja z namakanjem
bolj vodljiva, namaknje pa zato tudi ekonomsko upravičeno. Zato so se strinjali, da bi se moralo
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delo na tem področju nujno nadaljevati. Trenutno je namakanih zelo malo oljčnih nasadov (15
ha), zato bi morali oljkarje spodbujati k namakanju.
Na temo namakanja je bilo govora tudi na sestanku z oljkarji na MKGP dne 30. 11. 2011, kjer je
bilo s strani MKGP pojasnjeno, da bo najverjetneje spomladi 2012 v okviru PRP objavljen razpis
na ukrepu 121, ki bo pokrival tudi izgradnjo vrtin in postavitev namakalnih sistemov. Ob prijavi
na razpis bodo morali imeti vlagatelji pridobljena že vsa potrebna okoljska, vodna, gradbena in
ostala soglasja (za namakalne sisteme, izgradnjo vrtin) ter imeti pripravljene projekte. MKGP
je v ta namen oljkarjem v pomoč pripravilo pregled aktivnosti in dovoljenj, ki jih je potrebno
opraviti oziroma pridobiti pred prijavo na razpis za namakalni sistem (dokumenta sta v zgornji
priponki).
Ad4. Črpanje sredstev iz ukrepov PRP na področju oljkarstva
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V zvezi s črpanjem sredstev iz ukrepov PRP so oljkarji mnenja, da niso v enakopravnem
položaju v primerjavi z drugimi panogami glede pogojev in meril (v spodnji prilogi je dopis
oljkarjev - pregled ukrepov, kjer se po mnenju oljkarjev ne upoštevajo panožne posebnosti –
izpostavitev neenakega položaja oljkarjev).
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G. Gruntar je pojasnil, da so navedbe oljkarjev le deloma točne. Na sestanku, ki je 30. 11. 2011
potekal z oljkarji na MKGP, je bilo dogovorjeno, da se bo za ukrep 121 pripravil sektorski razpis
za oljkarje. Ti bodo MKGP-ju podali predloge glede meril in pogojev ter oceno predvidenih
naložb, predvidoma v januarju 2012. G. Gruntar je pred objavo javnega razpisa od oljkarjev
pričakuje pripombe in predloge. Glede investicij je povedal, da se po koncu pričakuje učinke,
kot so npr. dodatno delovno mesto.
Minister, mag. Židan, je povedal, da morajo imeti oljkarji jasno stališče, kaj želijo doseči in kaj bi
pri tem potrebovali (posredujejo naj trenutne podatke in cilje oziroma učinke, ki bi jih želeli
doseči).
SKLEP ŠT. 2:
Do konca januarja 2012 oljkarji pripravijo predlog svojih potreb in ovrednotene cilje ter
ga posredujejo MKGP.
Ad5. Problematika prijave pridelka in učinkovitega nadzora na področju oljkarstva
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Ga. Bučar-Miklavčič je predstavila zapisnik sestanka oljarjev (v prvi priponki) in opozorila na
problematiko nizkega števila vpisov v RKG na področju oljkarstva, prav tako zelo malo oljkarjev
letno prijavlja pridelek. Po besedah oljkarjev brez dovoljenja deluje tudi veliko oljarn. Mag. Kos
Skubic je glede delovanja oljarn brez dovoljenja pojasnila, naj tisti, ki vedo za take primere,
podajo (anonimno) prijavo na IRSKGH ali MKGP. Le tako se bo problem lahko rešil.
Ga. Bučar-Miklavčič predlagala sestanek oljarjev in predstavnikov MKGP. Poleg tega je
predlagala, da predstavniki MKGP oljarjem še enkrat pošljejo osnutek sprememb Zakona o
kmetijstvu, ki se nanaša na registracijo oljarn. Po besedah g. Senegačnika se bodo spremembe
Zakona o kmetijstvu obravnavale/usklajevale v prvi polovici leta 2012 in šle v postopek na Vladi
RS predvidoma v začetku junija 2012.
Ga. Jakša je povedala, da je bil s strani MKGP narejen pregled površin, ki so po rabi oljčniki in
niso vpisane v registre MKGP, pregled bo predložen inšpekcijskim službam.
G. Jevnikar je povedal, da je vse več predelovalcev namiznih oljk in zato potreba po smernicah
za namizne oljke. Poudaril je, da morajo tudi ti predelovalci svoje proizvodne linije prijaviti v
register živilskih obratov.
SKLEP ŠT. 3:
Članom Sveta za oljkarstvo MKGP v pregled ponovno pošlje predlog spremembe Zakona
o kmetijstvu, ki se nanaša na registracijo oljarn.
Ad6. Razno
1. Mreža za podeželje
Minister, mag. Židan, je oljkarjem predlagal, da se vključijo v mrežo za podeželje - prijavijo na
elektronske novice in aktivno sodelujejo pri prihodnjem oblikovanju programov.
2. Naslednja seja Sveta za oljkarstvo
G. Senegačnik je predlagal, da se na naslednjo sejo Sveta za oljkarstvo med točke dnevnega
reda uvrsti vsebinska vprašanja glede investicij v oljkarstvu. Olljkarska društva naj pripravijo
poslovne načrte in povedo, kaj želijo, MKGP oziroma svet pa daje usmeritve, kam vlagati.
3. Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov
Ga. Bučar-Miklavčič je pojasnila, da bi se Zveza društev oljkarjev Slovenije želela vključiti v
izvajanje Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov.
Zapisala:
Polona Slokan

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

Sekretarka Sveta za oljkarstvo
6/6

