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ZADEVA: Zapisnik 6. seje Sveta za oljkarstvo

Datum seje: 2. oktober 2012
Kraj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, sejna soba 533 v
V. nadstropju
Ura: 14.00 do 17.00
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.), dr. Dunja
Bandelj Mavsar (Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za
sredozemsko kmetijstvo in oljkarstvo), dr. Rajko Vidrih (Univerza v Ljubljani, Biotehniška
fakulteta), dr. 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), Peter Deržek (Oljkarsko društvo Štorta Piran), Beno Bajda
(predstavnik oljarjev), Marinko Hrvatin (predsednik zadruge Oleum Nostrum), mag. Mira Kos
Skubic (MKO), Tanja Polak Benkič (MKO), Aleksander Jevnikar (IRSKGHO), Polona Slokan
(MKO).
Imena odsotnih članov: Branimir Radikon (Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica), mag.
Mirjana Klodič (Društvo oljkarjev Slovenske Istre), Vladimir Uršič (Goriško oljkarstvo društvo).
Imena ostalih prisotnih: mag. Franc Bogovič, Branko Ravnik, dr. Martina Bavec, Nataša
Lipovec, Marjeta Bizjak, Mojca Jakša, Gorazd Gruntar (vsi MKO), Breda Kralj (MZ,
nadomeščala Mojco Triler).

Dnevni red seje:
1. Potrditev zapisnika 5. seje Sveta za oljkarstvo.

2. Informacija glede združevanja institucij na področju oljkarstva.
3. Informacija o strategiji na področju oljkarstva.
4. Informacija o novostih na področju zakonodaje o namiznih oljkah (predstavitev dr. Vasilij
Valenčič, LABS d.o.o.).
5. Poročilo o akreditaciji in medlaboratorijskem testiranju (predstavitev dr. Bojan Butinar, UP
ZRS).
6. Poročilo o opravljenih aktivnostih zadnjih CRP-ov (predstavitev dr. Dunja Bandelj Mavsar, UP
ZRS).
7. Informacija glede razmerij med oljkarji in skladom kmetijskih zemljišč.
8. Informacija glede vzdrževanja Zaščitene označbe porekla EDOOSI.
9. Ukrepi razvoja podeželja 2014 – 2020, ukrep 121.
10. Razno.
Prisotni niso imeli dopolnitev k dnevnem redu, zato je bil le ta soglasno sprejet. Mag. Vesel je
predlagala, da se na dnevni red uvrsti tudi problematika enega zaposlenega v Poskusnem
centru za oljkarstvo (PCO).
K točkam dnevnega reda:
Ad1. Potrditev zapisnika 5. seje Sveta za oljkarstvo

Člani Sveta za oljkarstvo so soglasno potrdili zapisnik 5. seje Sveta za oljkarstvo. Pri pregledu
sklepov je bilo ugotovljeno, da so le ti realizirani.
Ad2. Informacija glede združevanja institucij na področju oljkarstva
V uvodnem delu je ga. Bučar-Miklavčič predstavila zgodovino razvojno-raziskovalnega dela in
laboratorija na področju oljčnega olja od leta 1992 do 2012. Želja je ustanovitev Inštituta za
oljkarstvo in olje. Ga. Bučar-Miklavčič je izpostavila razdrobljenost institucij, ki delujejo na
področju oljk in oljčnega olja (UP ZRS, Labs d.o.o., PCO v okviru

KGZ NG), možnosti

njihovega združevanja ter potrebo po umestitvi inštitucije, ki bi delovala na področju oljkarstva, v
nacionalni prostor. Poudarila je, da so sredstva iz proračuna MKO, namenjena oljkarstvu, v
primerjavi z ostalimi panogami, izredno nizka.
G. Ravnik je poudaril, da v današnjem času krize za ustanovitev nove inštitucije ni vidi
možnosti. Predlagal je dve rešitvi: prenos nalog na novo inštitucijo, ki bi jo ustanovila Univerza
na Primorskem ali pa oblikovanje konzorcija za izvajanje skupnih (dogovorjenih) aktivnosti, kjer
bi se vse pravice in obveznosti članic konzorcija določile s konzorcijsko pogodbo. Možnost je
tudi oblikovanje formalne skupine, ki bi skrbela za izvajanje nalog.
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Ga. Bučar-Miklavčič je razložila, da imajo v laboratoriju težave z opremo, pridobljeno preko
Urada za meroslovje, na kateri se ne sme opravljati tržna dejavnost. G. Ravnik je pri tem
obljubil pomoč oziroma razgovor MKO z Uradom za meroslovje in MF.
V zvezi s PCO je mag. Vesel poudarila (ne)odgovornost ustanovitve PCO s strani ministrstva (v
l. 2000) z enim zaposlenim. Povedala je, da so dela PCO do sedaj v veliki meri opravljali s
pomočjo študentskega dela, kar pa od uveljavitve zakona o uravnoteženju javnih financ (UL RS
št.40/2012 – 'inteventni zakon') ni več mogoče, kar pomeni, da ne bodo mogli izvesti programa.
Tudi dr. Bandelj Mavsar z UP ZRS je poročala, da se je UP v septembru 2012 iztekel zadnji
CRP projekt. Trenutno potekata sigma projekt na oljčni muhi, ki se zaključi decembra 2014.
Predlagala je, da se naloge, ki jih sicer s študentskim delom opravlja PCO, prenesejo na UP in
njihove kadre.
Sklep št. 1: V zvezi s strokovnimi nalogami, ki se opravljajo na področju oljkarstva, se je
MKO zavezalo, da bo še v letošnjem letu pripravilo uredbo, s katero bo uredilo izvajanje
strokovnih nalog. MKO pripravi predlog Uredbe, v roku dveh tednov se na MKO na to
temo organizira usklajevalni sestanek.
Ad3. Informacija o strategiji na področju oljkarstva
Ga. Jakša je pojasnila, da je bil v zadnjih dneh na MKO končan dokument Resolucija o
strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva in živilstva za področje oljkarstva. Preden se
naredi dokončne zaključke, je oljkarje zaprosila k sodelovanju, zlasti pri določitvi ciljnih vrednosti
(npr. površin za namakanje, ekoloških površin, velikosti razvojno sposobnih kmetij itd.).
Strategija bo osnova za finančne ukrepe, ki se bodo v prihodnjih letih izvajali na področju
oljkarstva.
Ga. Ravnik je poudaril, da je skladno z strategijo na področju oljkarstva cilj tržna proizvodnja in
tržno povezovanje oljkarjev. S strani oljkarjev je bila ponovno poudarjena specifika majhnih
površin in razdrobljenosti na področju oljkarske panoge.
Sklep št. 2: Strokovne službe MKO bodo pripravile predlog strategije za oljkarstvo, ki je
del Resolucije o strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020,
pri katerem bodo oljkarji ponovno pozvani k sodelovanju z namenom umestitve te
panoge v nacionalni in mednarodni prostor. S strani MKO jim bo poslano gradivo, na
katerega se pričakuje pripombe.
Ad4. Informacija o novostih na področju zakonodaje o namiznih oljkah (predstavitev dr.
Vasilij Valenčič, LABS d.o.o.)

Ad5. Poročilo o akreditaciji in medlaboratorijskem testiranju (predstavitev Bojan Butinar,
UP ZRS)
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Ad6. Poročilo o opravljenih aktivnostih zadnjih CRP-ov (predstavitev dr. Dunja Bandelj
Mavsar, UP ZRS)
Zaradi pomanjkanja časa vsebine pod točkami 4, 5 in 6 niso bile obravnavane. Dogovorjeno je
bilo, da se obravnavajo na naslednji seji Sveta za oljkarstvo, ki bo predvidoma v začetku
meseca novembra.
Ad7. Informacija glede razmerij med oljkarji in skladom kmetijskih zemljišč
G. Bajda je predstavil problematiko glede razmerij med oljkarji in skladom kmetijskih zemljišč (v
priponki).
G. Ravnik je pojasnil, da se je glede zakupnin potrebno obrniti neposredno na Sklad kmetijskih
zemljišč. Po njegovih besedah ima sklad za kmetijske dejavnosti stimulativno politiko.
Sklep št. 3: Za razrešitev težav se na MKO organizira sestanek med Skladom kmetijskih
zemljišč in oljkarji, za organizacijo izvedbe se zadolži g. Bajdo.
Ad8. Informacija glede vzdrževanja Zaščitene označbe porekla EDOOSI
Zaradi odsotnosti mag. Klodič, predsednice DOSI, je ga. Bučar-Miklavčič na kratko predstavila
problematiko vzdrževanja zaščitene označbe porekla (v priponki). Zaradi pomanjkanja časa se
bo omenjena problematika obravnavala na naslednji seji Sveta za oljkarstvo.
Ad9. Ukrepi razvoja podeželja 2014 – 2020, ukrep 121
G. Hrvatin je predstavil težave, s katerimi so se oljkarji soočili ob prijavi na razpis 121 (v
priponki) in ob tem izrazil veliko razočaranje. Pričakovali so poenostavljeni razpis, v katerem bi
upoštevali stanje oljkarstva v Sloveniji (veliko število proizvajalcev oljčnega olja z majhnimi
površinami), objavljeni razpis pa je bil zelo zahteven. V njem ni bila vključena oprema
(električne grabljice), ki so jo predlagali oljkarji. Oljkarji niso zadostili osnovnemu pogoju
minimalne naložbe (3.500 eur).
G. Gruntar je razložil, da je bil zaenkrat objavljen le razpis za ukrep 121, za

ukrep 123

(predelava) še ne. Pojasnil je, da so iz seznama, ki so ga pripravili oljkarji, v razpis vključili tiste
stvari, ki jih je bilo glede na zahteve ukrepa možno vključiti. Sofinanciranje je bilo v višini do 30
%, ker so take zahteve ukrepa v Uredbi PRP.
G. Ravnik je pojasnil, da gre pri navedenem ukrepu za koncept finančno relativno močnih
naložb, povečanje oziroma razvoj konkurenčnih, tržno naravnanih proizvajalcev z velikimi
nasadi, ki ustvarjajo dohodek, na čemer je z vzpodbujanjem investicij osnovan tudi Program
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razvoja podeželja. Po njegovem mnenju bi morale podporo manjših investicij prevzeti občine, ki
imajo enostavnejšo administracijo.
Ad10. Razno
1. Medlaboratorijsko testiranje
Ga. Bučar-Miklavčič je prisotne obvestila, da je Laboratorij za preskušanje oljčnega olja tudi
letos uspešno prestal medlaboratorijsko testiranje, ki ga izvaja Mednarodni svet za oljke (IOC),
dosegel je maksimalno število točk.
2. Prihodnja seja Sveta za oljkarstvo
Na prihodnji seji Sveta za oljkarstvo, ki bo predvidoma v začetku meseca novembra, se na
dnevni red, poleg točk 4, 5, 6 in 8 tega zapisnika, uvrsti tudi točko glede razjasnitve vprašanja,
ali je oljkarstvo primarna dejavnost ali ne oziroma ali morajo oljkarji za prodajo oljčnega olja
registrirati dopolnilno dejavnost ali ne (ponovno je potrebno pregledati tolmačenje, ki ga je
pripravilo MF).
3. Neenak nastop slovenskih in italijanskih pridelovalcev na trgu glede na obračun DDV
G Bajda je poročal, da imajo italijanski predelovalci 4% DDV na storitev predelave, prav tako
tudi 4% na prodajo olja.

4. Oljarne
a) Ga. Jakša je podala informacijo, da bo v oktobru IRSKGHO izvajal povečano kontrolo na
področju oljarn (vpis v registre idr.). G. Hrvatin je ob tem dejal, da deluje kar nekaj oljarn (od
tistih, ki so vpisane Register živilskih obratov), ki nimajo urejenega uporabnega dovoljenja.
b) Iz Uredbe, ki je v pristojnosti bivšega Ministrstva za okolje, je potrebno izvzeti tropine kot
odpadni proizvod in ga prekategorizirati v stranski proizvod.

Zapisala:
Polona Slokan

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

Sekretarka Sveta za oljkarstvo
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