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Datum: 10. 12. 2015  
 
 
ZADEVA: Zapisnik  1.  seje Sveta za oljkarstvo  

 

Datum seje :  8. december 2015 
Kraj:  MKGP, Dunajska 22, Ljubljana 
Ura:  15:00 do 17:30  
Sklicatelj:  mag. Dejan Židan, minister 
 
Imena navzo čih članov:  Milena Bučar-Miklavčič (IZO, UP ZRS), dr. Bojan Butinar 
(IZO, UP ZRS, Laboratorij za preskušanje olja), dr. Rajko Vidrih (Univerza v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteta), mag. Viljanka Vesel (KGZ NG, PCO), Dino Pucer (predsednik 
ZDOS), Danilo Markočič (predsednik DOSI), Božidar Slivnjak (Društvo oljkarjev Brda), 
Franko Lisjak (predstavnik oljarjev), dr. Lucijan Cencič, Tanja Polak Benkič kot 
sekretarka SO (oba MKGP);  
 
Imena odsotnih članov: Branimir Radikon (KGZ NG, PCO), mag. Mira Kos Skubic 
(UVHVVR), Marjeta Bizjak (MKGP) - vsi opravičeno odsotni; 
 
Imena ostalih prisotnih:  minister mag. Dejan Židan, državna sekretarka mag. Tanja 
Strniša, Tadeja Kvas Majer (generalna direktorica DK), dr. Janez Posedi (generalni 
direktor UVHVVR), Lidija Lipič Berlec (p.p. vodja SKT), Davor Mrzlić (KGZ NG),  dr. 
Vasilij Valenčič, Alenka Baruca Arbeiter (oba UP ZRS), Rok Židanik (MKGP);  
 

Dnevni red: 
1. Konstituiranje Sveta za oljkarstvo (izvolitev predsednika/ce in 

podpredsednika/ce, potrditev poslovnika Sveta za oljkarstvo) 
 

2. Potrditev zapisnika 9. seje Sveta za oljkarstvo 
 

3. Pregled realizacije sklepov 9. seje Sveta za oljkarstvo 
 

4. Obravnava predloga Uredbe o javni službi za izvajanje strokovnih nalog v 
proizvodnji kmetijskih rastlin na področju oljkarstva 
 

5. Predstavitev smernic za uporabo oljčnih tropin za gnojenje na kmetijskih 
površinah 
 

6. Razno 



 

Uvod: 
Minister mag. Dejan Židan je v nagovoru člane Sveta seznanil s stanjem kmetijstva v 
letu 2014 na nivoju EU in Slovenije ter o napovedih stanja v letu 2015. Poudaril je, da 
je bilo leto 2015 za kmetijsko ministrstvo zelo naporno zaradi uvajanja kmetijske 
reforme, v letu 2016 pa se kmetijskim gospodarstvom obeta veliko novih razpisov iz 
Programa razvoja podeželja. 
 
 
Ad.1) Konstituiranje Sveta za oljkarstvo (izvolitev  predsednika/ce in 
podpredsednika/ce, potrditev poslovnika Sveta za ol jkarstvo)  
 
Minister mag. Dejan Židan je vodil glasovanje za predsednika/co in podpredsednika/co 
novoustanovljenega Sveta za oljkarstvo (SO) ter potrditev poslovnika SO.  
Izidi glasovanj: 
- za predsednico SO je bila predlagana Milena Bučar Miklavčič; od navzočih 9 članov 
jih je glasovalo 8: 6 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN; 
- za podpredsednika SO so bili predlagani Danilo Markočič, Dino Pucer in Božidar 
Slivnjak, prva dva sta predlog zavrnila: za Božidarja Slivnjaka je glasovalo ZA vseh 8 
članov; 
 
Sklep 1: Predsednica SO je Milena Bu čar Miklav čič, vodja Laboratorija za 
preskušanje olja Inštituta za oljkarstvo pri Znanst veno –raziskovalnem središ ču 
Univerze na Primorskem podpredsednik SO je Božidar Slivnjak, predsednik 
Društva oljkarjev Brda. 
 
Poslovnik Sveta za oljkarstvo: V nagovornem stavku poslovnika je potrebno popraviti: 
namesto “10. seji” v “1. seji”. Danilo Markočič je predlagal spremembo v tretjem 
odstavku 6. člena: da je predsednik dolžan sklicati sejo sveta tudi, če to predlaga vsaj 
ena četrtina članov sveta (sedaj: ‘če to predlaga član sveta’). Predlog je bil sprejet s 7 
glasovi ZA in 1 PROTI. Nadalje je predlagal, da bi član, ki se ne more udeležiti seje, 
lahko pooblastil svojega namestnika tudi za glasovanje. Minister je pojasnil, da imajo 
tudi pri drugih svetih pravico do glasovanja le člani, pooblastilo velja za predstavitev 
mnenj ipd., ne pa za glasovanje. Predlog ni bil sprejet.  
 
Sklep 2: Poslovnik Sveta za oljkarstvo se lahko pot rdi, ko se vanj vnese 
popravek in sprememba glede sklica seje.   

 
 
Ad.2) Potrditev zapisnika 9. seje  
(od te točke naprej je sejo vodila predsednica SO) 
Člani niso imeli pripomb na zapisnik in zapisnik se je potrdil. 
 
 
Ad.3) Pregled realizacije sklepov 9. seje 
 
Realizirani so bili vsi sklepi, odprto pa je še vedno vprašanje pod sklepom 6 kako 
vzpostaviti sistem izvajanja  Uredbe o organizacijah za senzorično ocenjevanje 
deviškega oljčnega olja v Sloveniji. Glede možnosti  zagotavljanja virov financiranja je 
MKGP imelo interni sestanek z UVHVVR, vendar pa ni bilo rešenega vprašanja glede 
financiranja. 
Dr. Posedi je pojasnil, da je število vzetih vzorcev 15 na leto za oljčno olje na trgu 
ustrezno, čeprav ga. Bučar – Miklavčič meni, da je premajhno, glede na to, da se je 
znižalo s 60 na 15 (oz. 11 v letu 2015). Zopet je poudarila, da so se enakovredni 
laboratoriji v Evropi financirali in se še vedno financirajo iz programov za oljkarstvo (kar 



 

je razvidno tudi iz delegirane Uredbe Komisije (EU) št. 611/2014). Osebje laboratorija 
mora sodelovati v zelo zahtevnih letnih kemijskih in senzoričnih mednarodnih 
primerjavah, ki jih organizira Mednarodni svet za oljkarstvo, kot tudi spremljati in 
implementirati zakonodajo s področja oljkarstva. Laboratorij za preskušanje olja 
potrebuje določena sredstva za implementacijo predpisanih metod za ugotavljanje 
kakovosti oz. poneverb oljčnega olja in za karakterizacijo slovenskega oljčnega olja, da 
ostane na listi potrjenih laboratorijev za kemijske analize in senzorično ocenjevanje 
oljčnega olja pri Mednarodnem svetu za oljkarstvo) kar slovenskemu oljkarstvu 
zagotavlja nujno potrebno infrastrukturo za inšpekcijski nadzor, izvajanje kontrole za 
zaščitene izdelke in karakterizacijo oljčnega olja, ki je nujno potrebna pri strokovnih 
nalogah. Na kratko je predstavila Center mediteranskih kultur (CMK) v Izoli (iz točke 
razno s prejšnje seje sveta), ki je nastajal od leta  1997 do danes z namenom 
združevanja oljkarskih dejavnosti in vzpodbujanja ostalih razvojno raziskovalnih 
potencialov sredozemskega kmetijstva. CMK je UP ZRS zgradilo na podlagi projektov 
Sigma 1 in Sigma 2 iz kohezijskih skladov, prav tako se je iz teh skladov pridobilo 
nekaj nujno potrebne vrhunske opreme za genetske in kemijske analize ter opremo, ki 
je potrebna za izboljšanje tehnologij na področju oljkarstva. Slovenija ima akreditiran 
laboratorij za oljčno olje že od leta 2004, z opremo, vredno 630.000 €, in vrhunskim 
kadrom, ki še vedno deluje projektno. S projektom UE LI JE je usposobila 36 
senzoričnih preskuševalcev. Zato bi nujno potrebovali uredbo na področju 
senzoričnega ocenjevanja (naj bi določila vlogo nacionalnega in ostalih panelov, nujne 
elemente izobraževanja in vpetost v mednarodni prostor). 
 
(Opomba: Besedilo pod Ad.3 je zaradi boljšega razumevanja zadeve dopolnjeno od M.B. Miklavčič.) 

 
 
Ad.4) Obravnava predloga Uredbe o javni službi za i zvajanje strokovnih nalog v 
proizvodnji kmetijskih rastlin na podro čju oljkarstva 
 
Ga. Lipič Berlec je predstavila nov predlog Uredbe. Objasnila je, da smo morali po 
pripombah MF in SVZ uredbo spremeniti: ni mogoče direktno imenovanje izvajalcev 
javne službe, ampak bo izbran en izvajalec, ki mu bo podeljena koncesija za izvajanje 
programa javne službe.  
G. Pucer je imel pripombo na 3. člen: da se na koncu tretje alinee, ki določa, da je 
predmet koncesije tudi ugotavljanje vrednosti oljk za predelavo doda 'in za trženje'. 
Želeli bi namreč, da bi javna služba lahko zajemala tudi financiranje nalog s področja 
trženja (kot so predvidene za program dela organizacij proizvajalcev oljčnega olja, 
Uredba EU št. 611/2014). Poleg tega je poudaril, da je oljkarstvo v zadnjih 20-25 letih v 
Sloveniji glede površin ter količin in kakovosti oljčnega olja naredilo velik napredek, 
zato potrebuje večjo podporo države.  
Ga. Lipič Berlec je obrazložila, da so naloge javne službe v proizvodnji kmetijskih 
rastlin opredeljene v 124. členu ZKme. Državna sekretarka, mag. Tanja Strniša, je 
dodala, da je javna služba v javnem interesu, in da gredo npr. naloge izobraževanja oz. 
usposabljanja pod javno službo kmetijskega svetovanja za področje oljkarstva, za 
katero bo tudi potrebno izbrati izvajalca z javnim razpisom. Oljkarjem je predlagala 
sodelovanje na razpisih v okviru Strategije pametne specializacije Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, z živilskega področja bo objavljen že v januarju. 
Predlagala je, da se lahko oljkarji glede pametne specializacije obrnejo na službo za 



 

podporo živilsko predelovalni industriji na MKGP (Janja Kokolj Prošek, Martin 
Gosenca).  
Ga. Bučar Miklavčič je izrazila prošnjo, da bi se uredba čim prej sprejela in hkrati 
omenila težave glede zaposlitev sodelavcev  za določen čas na Inštitutu za oljkarstvo. 
G. Pucer je imel pripombo tudi na četrti odstavek 8. člena, da mora biti vloga popolna, 
ker v oljkarstvu ni izvajalca, ki bi lahko sam popolno izvajal program JS. 
Mag. V. Vesel je ponovila predlog KGZS, da bi morali imeti v oljkarstvu dva 
koncesionarja: enega za agronomski del in enega za analitiko oljčnega olja. Tudi g. 
Davor Mrzlić je poudaril, da je KGZ NG za dva ločena javna razpisa, da sodelovanje 
med izvajalcama obstaja, vendar izvaja PCO svoj program, IZO pa svojega. 
Mag. Tanja Strniša povedala, da se sedaj strokovne naloge v oljkarstvu financirajo 
trem različnim izvajalcem. Dejstvo je, da je bilo že pomladi 2013 na seji SO 
dogovorjeno, da se vse naloge v oljkarstvu združijo. V praksi pa se ni uspelo doseči 
dogovora med izvajalci. Naloge iz programa JS so med seboj zelo povezane, zato je 
potrebno usklajeno sodelovanje izvajalcev znotraj ene javne službe. 
 
Sklep 3: Zainteresirana javnost (organizirani oljka rji oz. oljarji, strokovne 
inštitucije…) pošljejo na MKGP pisne pripombe na pr edlog Uredbe do 15. 
Januarja 2016. 
 
Sklep 4: Ker bo koncesionar za čel izvajati javno službo s 1.1.2017, je potrebno za  
leto 2016 prek postopka javnega naro čanja izbrati izvajalca naloge Spremljanje 
kakovosti slovenskega olj čnega olja, ki se na osnovi letnih programov izvaja že 
od leta 2010. 
 
 
Ad.5) Predstavitev smernic za uporabo olj čnih tropin za gnojenje na kmetijskih 
površinah 
 
Tanja Polak Benkič je predstavila potek priprave Smernic, ki je potekal od okvirja za 
Smernice, ki ga je pripravila KGZS (g. Vojko Bizjak), pripomb in dopolnil g. M. Bučar 
Miklavčič in g. V. Vesel, nadaljnjih dopolnil T. Polak Benkič (glede rezultatov ankete g. 
Andreja Mihelja) in do pripomb Ministrstva za okolje in prostor (MOP). Pripombe MOP 
so obsežne, saj ima pri Smernicah okoljski vidik pomembnejšo vlogo. Zato je 
pomembno, da se uporaba oljčnih tropin uredi s predpisom, pri čemer je poleg 
sodelovanja stroke in uporabnikov potrebno dobro medresorsko sodelovanje. 
 
Sklep 5: Oblikuje se delovna skupina za pripravo sm ernic/predpisa za uporabo 
olj čnih tropin za gnojenje, ki jo potrdi minister. Od s troke se predlaga g. Franka 
Lisjaka in g. Andreja Mihelja (oba oljarja), od pre dsavnikov razvojno-
raziskovalnih inštitucij pa mag. Viljanko Vesel in go. Mileno Bu čar Miklav čič. 
 
 
Ad.6) Razno 
1. Ga. Bučar Miklavčič je povedala, da bi bilo potrebno v strokovne skupine na IOC 
(Mednarodni svet za oljkarstvo) predlagati dr. Vasilija Valenčiča in dr. Dunjo Bandelj. 
Predstavnike držav v različnih strokovnih skupinah IOC naj bi predlagalo pristojno 
ministrstvo države. Ko bosta oba kandidata dobila od IOC pisno povabilo k sodelovanju 
in ga posredovalo na MKGP, bo le-to ustrezno odreagiralo. 



 

 
2. Ga. Bučar Miklavčič je povedala tudi, da so z IZO že maja 2015 poslali na UVHVVR 
dopis s prošnjo, da bi Slovenijo, ki je glede varstva rastlin uvrščena v cono B, uvrstili v 
cono C, kamor spadajo mediteranske države, in kjer so FFS lažje dosegljiva. G. Posedi 
bo preveril, ali so prejeli ta dopis in če se pripravlja odgovor. 
 
 
 
 
 
Zapisala:      Potrdila: 
Tanja Polak Benkič     Milena Bučar Miklavčič 
       predsednica Sveta za oljkarstvo 


