REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
ZAPISNIK

Naslov sestanka

Ustanovna seja Sveta za oljkarstvo

Datum sestanka

2. 2. 2021

Kraj sestanka

Seznam prisotnih

Zapisnik pripravila

Videokonferenca
Sklicatelj: dr. Jože Podgoršek – minister
Člani: dr. Milena Bučar – Miklavčič, dr. Rajko Vidrih, dr. Dunja
Bandelj, dr. Bojan Butinar, Branimir Radikon, mag. Viljanka Vesel,
Božidar Slivnjak, Elvin Klobas, dr. Maja Podgornik, Franko Lisjak,
dr. Lucijan Cencič, mag. Marjeta Bizjak, dr. Mira Skubic Kos
Ostali prisotni: dr. Darja Majkovič, Ana Le Marechal, Tadeja Kvas
Majer, Tanja Polak Benkič
Tanja Polak Benkič

Sklepi
Sklep 1: Svet za oljkarstvo je za predsednika imenoval Elvina Klobasa, predsednika
Društva oljkarjev Slovenske Istre, za podpredsednico pa dr. Majo Podgornik,
predsednico Zveze društev oljkarjev Slovenije.
Sklep 2: Svet za oljkarstvo je potrdil Poslovnik Sveta za oljkarstvo.
Sklep 3: MKGP lahko skupaj z MIZŠ nastopi kot mediator pri odpravi nesoglasij med ZRS
Koper in UP glede uporabe prostorov in opreme v Univerzitetnem kampusu Livade v
Izoli, z namenom, da čim prej pride do podpisa novega dogovora.
Vsebina zapisnika:
Dnevni red:
1. Predstavitev članov novega Sveta za oljkarstvo
2. Izvolitev predsednika/ce in podpredsednika/ce, potrditev poslovnika Sveta za oljkarstvo
3. Predstavitev priprave Strateškega načrta SKP 2023 – 2027 in imenovanje delovne skupine
za oblikovanje intervencij na področju oljkarstva
4. Predstavitev osnutka Uredbe o uporabi oljčnih tropin in rastlinske vode za gnojenje
5. Predstavitev infrastrukture Inštituta za oljkarstvo
6. Razno
Ad.1:
Svet za oljkarsto se je sestal na povabilo ministra dr. Jožeta Podgorška. Predstavili so se vsi
člani po novem Sklepu o imenovanju članov Sveta za oljkarstvo (SO).
Ad.2:
Za predsednika/co sta bila predlagana Elvin Klobas in dosedanja predsednica Milena B.
Miklavčič. Najprej se je glasovalo za Elvina Klobasa, ki je od 13 članov prejel 11 glasov, proti je
bil 1 član, vzdržal se je 1 član, kaj je pomenilo, da je postal predsednik. Za podpredsednika/co
sta bila predlagana Maja Podgornik in dosedanji podpredsednik Božidar Slivnjak.
Podpredsednica je postala Maja Podgornik, ki je prejela 7 glasov, Božo Slivnjak pa 5, vzdržala
se je 1 članica. Nova podpredsednik in podpredsednica sta se zahvalaila za izvolitev in sprejela
svoji novi vlogi.
SO je potrdil poslovnik Sveta za oljkarstvo, z enim vzdržanim glasom.
Ad.3:

Direkotrica Direktorata za kmetijstvo, dr. Darja Majkovič, je predstavila pripravo Stratškega
načrta SKP 2023-2027. Februarja so predvideni sestanki delovnih skupin z deležniki po
sektorjih, z namenom oblikovanja intervencij za doseganje specifičnih ciljev Strateškega načrta.
Svet je bil pozvan, da lahko oljkarji že sedaj pisno pošljejo na MKGP vprašanja in pobude glede
intervencij. Predstavitev v ppt je bila po seji posredovanja po e-pošti vsem članom SO.
V razpravi o posebni delovni skupini za oblikovanje intervencij na področju oljkarstva je bilo
ugotovljeno, da ni potrebna. Glede na to, da so člani SO predstavniki vseh pomembnejših
inštitucij in skupin oljkarjev, je način delovanja članov tak, da se o zadevah, ki jih obravnava SO,
posvetujejo s sodelavci oz. člani skupine, ki jo predstavljajo. Zato vlogo te delovne skupine
prevzamejo člani SO, ki v sodelovanju z oljkarji in stroko posredno zastopajo njihove interese in
delajo v smeri razvoja oljkarstva.
Ad.4:
Tanja Polak Benkič je predstavila osnutek Uredbe o uporabi oljčnih tropin in rastlinske vode za
gnojenje (Uredba OT), vključno s predvideno časovnico sprejema. Uredba OT se pripravlja
vzporedno z novelo ZKme in bo lahko sprejeta takoj po objavi te novele ZKme. Cilj je, da bo
Uredba OT sprejeta še pred letošnjo sezono obiranja in stiskanja oljk. Nekaj članov je
predlagalo, da se oljkarjem pošlje osnutek uredbe še pred usklajevanjem uredbe z MOP.
Vendar postopek priprave predpisov narekuje vključevanje deležnikov (javna obravnava
predpisa) šele po uskladitvi osnutka znotraj pristojnega ministrstva, kar v primeru Uredbe OT
pomeni tudi uskladitev z MOP, saj je vsebina uredbe močno povezana z okoljsko vsebino, ki je
v pristojnosti MOP. Večina podatkov v osnutku uredbe je uporabljena iz osnutka Smernic za
ravnanje z oljčnimi tropinami in rastlinsko vodo ter njihovo uporabo za gnojenje (smernice), ki jih
je pripravila delovna skupina na MKGP s strokovnjaki s področja oljkarstva in sodelavci MOP.
Članom SO je bil po seji SO po e-pošti poslan zadnji osnutek smernic in ptt predstavitev
osnutka Uredbe OT.
Ad.5:

V razpravi o problematiki infrastruktore Inštituta za oljkarstvo (IZO) Znanstveno
raziskovalnega središča Koper je bilo poudarjeno, da MKGP ni resorno ministrstvo za
javno raziskovalni zavod ZRS Koper, zato MKGP ne more neposredno reševati
prostorske problematike IZO ZRS Koper, temveč MIZŠ. MIZŠ je za IZO našlo rešitev,
da se obnovi od požara uničen stolpič Centra mediteranskih kultur v Livadah v Izoli, s
čimer se bo IZO lahko vrnil v te obnovljene prostore že poleti. MKGP to rešitev podpira.
Nemoteno delovanje akreditiranega laboratorija za preskušanje oljčnega olja IZO je
pomembno tako za uradni nadzor oljčnega olja in za izvajanje programa javne službe v
oljkarstvu MKGP, naloge obeh teh aktivnosti IZO ZRS Koper bo MKGP financiralo še
naprej v podobnem obsegu. Glede na sklep 3 je potrebno dodati, da bo v primeru, da
bo potrebna mediacija MIZŠ in MKGP, le-ta potekala na nivoju direktorjev.
Ad.6:
Predsednik SO je predlagal, da se SO sestane od 3 do 4-krat letno.
Seznam prilog
- Priloge pod Ad.3 in Ad.4 so bile poslane članom SO po e-pošti.

Zapisala:
Tanja Polak Benkič, sekretarka SO
5. 2. 2021
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