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ZADEVA: Zapisnik 5. seje Sveta za oljkarstvo

Datum seje: 18. maj 2012
Kraj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, sejna soba 212 v
II. nadstropju
Ura: 9.00 do 12.00
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.), 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.), Branimir Radikon (Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica), mag. Viljanka Vesel
(Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Poskusni center za oljkarstvo), Peter Deržek
(Oljkarsko društvo Štorta Piran), Marinko Hrvatin (predsednik zadruge Oleum Nostrum), Mojca
Triler (MZ), Alojz Senegačnik (MKO), Tanja Polak Benkič (MKO), Polona Slokan (MKO).
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), Dino Pucer (Društvo oljkarjev Slovenske Istre), Marjana
Peterman (Zveza potrošnikov Slovenije), Vladimir Uršič (Goriško oljkarstvo društvo), Beno
Bajda (predstavnik oljarjev), Aleksander Jevnikar (MKO, IRSKGHO), mag. Mira Kos Skubic
(MKO).
Imena ostalih prisotnih: Branko Ravnik (MKO), dr. Martina Bavec (MKO), mag. Tanja Strniša
(MKO), Marta Hrustel (MKO), Marjeta Bizjak (MKO), Mojca Jakša (MKO), Gorazd Gruntar
(MKO), Lucijan Cencič (MKO; nadomeščal mag. Miro Kos Skubic), Andrej Hafner (MKO),
Helena Srnel (MKO, IRSKGHO; nadomeščala Aleksandra Jevnikarja), Mirjana Klodič
(predsednica Društva oljkarjev Slovenske Istre).
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Dnevni red seje:
1. Potrditev zapisnika in pregled sklepov 4. seje Sveta za oljkarstvo.
2. Informacija o razpisu 121.
3. Informacija o Pravilniku o embalaži in tržno informacijskem sistemu za oljčno olje ter
organizacijah za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja

in pregled aktivnosti za

izvedbo.
4. Informacija glede združevanja inštitucij na področju oljkarstva.
5. Razno.

Prisotni niso imeli dopolnitev k dnevnem redu, zato je bil le ta soglasno sprejet.
V uvodnem delu so g. Branko Ravnik, državni sekretar na MKO, dr. Martina Bavec, direktorica
Direktorata za kmetijstvo na MKO, ga. Milena Bučar-Miklavčič, predsednica Sveta za oljkarstvo
in mag. Mirjana Klodič, nova predsednica DOSI-ja, pozdravili prisotne.
K točkam dnevnega reda:
Ad1. Potrditev zapisnika in pregled sklepov 4. seje Sveta za oljkarstvo
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Člani Sveta za oljkarstvo so soglasno potrdili zapisnik 4. seje Sveta za oljkarstvo. Pri pregledu
sklepov je bilo ugotovljeno, da so bili realizirani vsi sklepi, vsebina nekaterih sklepov se je
obravnavala tudi v nadaljevanju.
Ad2. Informacija o razpisu 121
G. Gruntar je glede razpisa 121 pojasnil, da bo le ta objavljen predvidoma v drugi polovici
meseca junija. Vseboval bo ločeni del, namenjen izključno oljkarjem, v višini razpisanih sredstev
do 500.000 eur. V razpisu se bo sofinanciral nakup opreme, naložbe v namakanje itd., pri
čemer se bo ocenjevala kmetija kot celota in ne le velikost oljčnika. Pri pripravi razpisa je g.
Gruntar, kjer je bilo mogoče, upošteval predloge (glede meril in pogojev ter oceno predvidenih
naložb), ki jih je prejel s strani oljkarjev.,
Izpostavljeno je bilo vprašanje stanja na področju oljkarstva v Sloveniji: velikega števila
proizvajalcev oljčnega olja z majhnimi površinami, ki ne ustrezajo pogojem razpisa. G. Gruntar
je pojasnil, da bodo lahko na razpis kandidirali tako posamezni vlagatelji (kmetijsko
gospodarstvo), kot tudi skupnost oljkarjev. Obstaja namreč možnost, da skupnost - združenje
oziroma zadruga v imenu več oljkarjev odda vlogo za razpis, pri čemer morajo imeti
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medsebojna razmerja urejena s pogodbo za 5-letni najem opreme itd. (zbirna vloga za prijavo
na razpis za leto 2012 mora biti oddana v mesecu maju). Preveriti je potrebno možnost, da
zadruga vloži skupno vlogo v imenu svojih članov za manjše naložbe oz. investicije, kot so
električne grabljice itd.
G. Ravnik je pojasnil, da je koncept razvoja panoge v povečanju oziroma razvoju konkurenčnih,
tržno naravnanih proizvajalcev z velikimi nasadi, ki ustvarjajo dohodek, na čemer je z
vzpodbujanjem investicij osnovan tudi Program razvoja podeželja. Po njegovem mnenju bi
morale podporo manjših investicij prevzeti občine, ki imajo enostavnejšo administracijo.
G. Hrvatin je ponovno poudaril razdrobljeno strukturo oljčnikov; večina je velikosti pod 1 ha,
glede na geografske možnosti so širitve otežene, oljkarska sezona kratka, zato bi bilo
združevanje skoraj nemogoče.
G. Senegačnik je predlagal, da se še enkrat prouči možnosti, da bi obstoječe zadruge oljkarjev
lahko kandidirale na razpis.
SKLEP ŠT. 1:
MKO v roku 14 dni preveri možnosti in poda informacijo glede kandidiranja zadrug na
razpis 121.
Ad3. Informacija o Pravilniku o embalaži in tržno informacijskem sistemu za oljčno olje
ter organizacijah za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja in pregled aktivnosti
za izvedbo
Ga. Slokan je podala informacijo v zvezi s stanjem Pravilnika o embalaži in tržno
informacijskem sistemu za oljčno olje ter organizacijah za senzorično ocenjevanje deviškega
oljčnega olja: končan je postopek notifikacije navedenega pravilnika, v katerem ni bilo podane
nobene pripombe. Pravilnik je trenutno v Službi Vlade RS za zakonodajo v parafi, po parafi bo
SVZ izpeljal postopek objave pravilnika. Pravilnik določa podrobnejše pogoje za način
proizvodnje oljčnega olja (predvsem glede embalaže za oljčno olje), 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 kot del tržno informacijskega sistema.
G. Cencič je opozoril, da je besedilo drugega odstavka 3. člena pravilnika, ki za restavracije in
gostinske obrate predvideva »posebne zamaške«, sporno, saj je diskriminatorno do slovenskih
proizvajalcev oljčnega olja. Tujemu oljčnemu olju v restavracijah ali gostinskih obratih namreč
ne bo potrebno imeti posebnih zamaškov, oljčno olje slovenskih proizvajalcev pa jih bo moralo
imeti. G. Hrvatin je pojasnil, da je taka določba edini način, da zaščitimo kakovostno slovensko
oljčno olje, poleg tega se taki zamaški večinoma že uporabljajo v gostinskih obratih.
SKLEP ŠT. 2:
A) V Pravilnik o embalaži in tržno informacijskem sistemu za oljčno olje ter organizacijah
za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja se vključi določba glede prehodnega
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obdobja za uvedbo posebnih zamaškov na steklenicah oljčnega olja v gostinskih obratih
(prehodno obdobje se nanaša na 3. člen pravilnika, določi se rok 3 mesece).
B) MZ preveri izvajanje inšpekcijskega nadzora na terenu v povezavi s 3. členom
pravilnika (v restavracijah in gostinskih obratih).
C) MKO pripravi pojasnila za izvajanje pravilnika.
Ad4. Informacija glede združevanja inštitucij na področju oljkarstva
Ga. Hrustel je pojasnila zadnje dogajanje na področju združevanja institucij s področja
oljkarstva:
KGZS podpira idejo združevanja inštitucij, ki delujejo na področju oljk in oljčnega olja, vendar na
način, ki bo omogočal nadaljnji razvoj v okviru obstoječih inštitucij (ustanavljanje nove inštitucije
bi po njihovem mnenju pomenilo potrebo po dodatnih finančnih sredstvih). Po mnenju KGZS je
najprimernejša rešitev ta trenutek oblikovanje konzorcija za izvajanje skupnih (dogovorjenih)
aktivnosti, kjer bi se vse pravice in obveznosti članic konzorcija določile s konzorcijsko pogodbo.
Nadaljnje možnosti, ki jih predlaga KGZS, so ustanovitev enega ali več OP za področje
oljkarstva, ki bi združil večino pridelovalcev oljk in oljčnega olja ali proučitev možnosti
ustanovitve kompetenčnega centra za oljkarstvo in pridelavo oljčnega olja, po nemškem modelu
(prenos znanja v prakso).
Mnenje Univerze na Primorskem je, da bi z reorganizacijo delovanja na področju oljkarstva
lahko znotraj UP organizirali novo obliko inštitucije, ki bi imela drugačen pravni status kot doslej.
UP je na temo predlagal sestanek z ministrom za kmetijstvo.
Ga. Bučar Miklavčič je pojasnila, da deluje znotraj UP, ZRS Koper akreditiran laboratorij za
oljčno olje, za katerega bi bilo potrebno urediti prenos akreditacije. Tudi sicer stanje glede
akreditiranega laboratorija med UP ZRS in LABS d.o.o. ni urejeno.
Po mnenju g. Hrvatina je konzorcijska oblika najslabša oblika reševanja težav. G. Senegačnik je
predlagal, da iniciativo za združevanje prevzamejo proizvajalci oziroma njihove organizacijske
oblike (društva oljkarjev, zadruge…). Ga. Bučar-Miklavčič in g. Butinar sta povedala, da so
oljkarji res temelj panoge, da pa so zahteve Mednarodnega sveta za oljke (IOC) in zakonodaja
vključno z novimi metodami na področju oljčnega olja, ki so posledica dejstva, da se je
Slovenija z vstopom v mednarodno oljkarsko sfero (IOC) tudi zavezala, da bo le te spoštovala in
izpolnjevala, tako hude, da mora imeti pomembno vlogo znanost. Popolnoma jasno je, da je
država Slovenija prek MKO tista, ki mora tako finančno kot tudi organizacijsko-projektno skrbeti
za implementacijo le-te na področje oljčnega olja.
Ad5. Razno
1. Resolucija o strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva in živilstva za področje
oljkarstva
G. Senegačnik je pojasnil, da je v obravnavi Resolucija o strateških usmeritvah slovenskega
kmetijstva in živilstva za področje oljkarstva, sestanek je napovedan za 28. maj 2012.
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Zapisala:
Polona Slokan

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

Sekretarka Sveta za oljkarstvo

5/5

