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mag. Dejan Židan, mag. Tanja Strniša, Milena Bučar – Miklavčič,
dr. Bojan Butinar, Franko Lisjak, Dino Pucer, Božidar Slivnjak,
Branimir Radikon, mag. Viljanka Vesel, Danilo Markočič, mag.
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(delno), Rok Židanik, Tanja Polak Benkič
dr. Rajko Vidrih
Tanja Polak Benkič

Sklepi
1. Svet za oljkarstvo je potrdil predlog Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja
javne službe izvajanja strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin na področju
oljkarstva, pri čemer bo MKGP upoštevalo določene popravke v prilogi 1 k uredbi, ki ne
posegajo v vsebino programa javne službe.
2. Svet je potrdil predlog oljkarjev, da se določijo novi vstopni pogoji za priznanje
organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev, pri čemer se predvidi izključno
organizacije proizvajalcev za oljčno olje in namizne oljke: za organizacije proizvajalcev
najmanj 10 članov in najmanj 10 ha oljčnikov ter za skupine proizvajalcev najmanj 5
članov in najmanj 5 ha oljčnikov.
3. MKGP pripravi osnutek ugovora, ki bo poslan predstavnikom skupin proizvajalcev za
oljčno olje, Milena B. Miklavčič pošlje Vlasti Grašek njihove kontaktne podatke.
4. Svet se strinja, da bo glede zahtevka Hrvaške za registracijo imena »Istarsko ekstra
djevičansko maslinovo ulje« ZOP Slovenija ugovarjala na homonim. Ministrstvo bo
pripravilo osnutek ugovora in ga poslalo vsem predstavnikom skupin proizvajalcev ZOP
v pregled. Imenovani predstavniki iz 3. Točke sklepov so pripravljeni sodelovati s
hrvaškimi proizvajalci oljčnega olja pri pripravi skupne vloge za čezmejno zaščito ekstra
deviškega oljčnega olja ZOP iz Istre. Če se bodo oljkarji z obeh strani meje odločili za
skupno zaščito, je MKGP pri tem pripravljen nuditi vso potrebno podporo.
5. MKGP (Marjeta Bizjak) vzpostavi komunikacijo z Ministrstvom za javno upravo (MJU) in
Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) glede sporočanja upravnim enotam o raztrosu
oljčnih tropin in vzpostavitve nadzora nad tem raztrosom. V sektorju za urejanje
kmetijskega prostora se preveri, ali bi se lahko s spremembo Zakona o kmetijskih
zemljiščih v tem zakonu določilo območja za raztros oljčnih tropin.
6. MKGP bo septembra sklicalo sestanek delovne skupine za pripravo predpisa, ki bo
urejal uporabo oljčnih tropin za namen gnojenja.
7. Glede na predlog Sveta, da se zakupne pogodbe oljkarjev s Skladom kmetijskih
zemljišč in gozdov, ki so sklenjene za 25 do 30 let, lahko podaljšajo vsaj za nadaljnjih
30 let in ne le za 10, je MKGP oljkarje povabilo, da sodelujejo pri pripravi novega
predloga zakona o spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih.
8. MKGP (Tanja Polak Benkič) pridobi informacije o predlogu uredbe o odpravi zaraščanja
kmetijskih zemljišč in o tem obvesti oljkarje.

Vsebina zapisnika

V uvodu je minister mag. Dejan Židan članom sveta namenil krajši pozdravni nagovor.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. in 2. (izredne) seje
2. Pregled realizacije sklepov 1. in 2. (izredne) seje
3. Predlog Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja javne službe izvajanja
strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin na področju oljkarstva
4. Informacija o sestanku na temo spremembe predpisa o priznavanju organizacij
proizvajalcev in predpis o skupinah proizvajalcev (vstopni kriteriji)
5. Informacije o aktivnostih s področja hrvaškega ZOP-a »Istarsko ekstra djevičansko
maslinovo ulje«
6. Stanje na pripravi smernic za oljčne tropine
7. Razno
1. Potrditev zapisnika 1. in 2. (izredne) seje
Člani Sveta so soglasno potrdili zapisnika obeh sej.
2. Pregled realizacije sklepov 1. in 2. (izredne) seje
Sklepi 1 seje in dogovori 2. seje so bili realizirani.
Sklepi 1. seje:
Realiziran je bil sklep št. 1: Izvoljena je bila predsednica Milena Bučar Miklavčič in
podpredsednik Božidar Slivnjak sveta za oljkarstvo.
Realiziran je bil sklep št. 2: V poslovniku sveta za oljkarstvo je vnešen popravek in sprememba
glede sklica seje sveta (6. člen).
Realiziran je bil sklep št. 3: Zainteresirana javnost (UP ZRS in KGZS) so do 15. januarja 2016
poslali na MKGP pisne pripombe na predlog Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja
javne službe izvajanja strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin na področju oljkarstva (v
nadaljevanju: Uredba JS v oljkarstvu). MKGP je proučilo pripombe in pripravilo nov predlog
Uredbe JS v oljkarstvu, ki ga je dalo 4.4.2016 na e-demokracijo ter dobilo ponovno enako
stališče od KGZS in prvič pripombe od KGZ GO. MKGP je proučilo pripombe od KGZ GO ter
pripravilo nov predlog Uredbe JS v oljkarstvu.
Realiziran je bil sklep št. 4: Po postopku javnega naročanja je bil izbran izvajalec naloge
Spremljanje kakovosti slovenskega oljčnega olja: UP ZRS. Pogodba bila sklenjena 11.3.2016.
Realiziran je bil sklep št. 5: Minister je s sklepom 20.1.2016 imenoval delovno skupino za
pripravo smernic/predpisa za uporabo oljčnih tropin za gnojenje. Člani: Franko Lisjak, Andrej
Mihelj (oba oljarja), mag. Viljanka Vesel in Milena Bučar - Miklavčič. Skupina se je sestala s
predstavniki MOP 24.3.2016.
Dogovori 2. seje:
Realiziran je bil dogovor št. 1: Predstavniki MKGP so pridobili od EK odgovor na vprašanje, če
sta lahko na istem geografskem območju (Istra) dva različna ZOP-a (z različnimi kemijskimi
kriteriji): Lucijan Cenčič se je 20. 6. 2016 v Bruslju sestal z go. Branko Tome, vodjo oddelka za
politiko kakovosti na EK, v zvezi s SI ugovorom na Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje
Realiziran je bil dogovor št. 2: MKGP je sklicalo 24.6.2016 sestanek z oljkarji glede predloga za
spremembo predpisa o priznavanju organizacij proizvajalcev in glede predpisa o skupinah
proizvajalcev (vstopni kriteriji).

3. Predlog Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja javne službe izvajanja
strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin na področju oljkarstva (v nadaljevanju:
Uredba)
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Marjeta Bizjak je podala informacijo, da je bil predlog Uredbe že usklajen z MF, MJU in SVZ
januarja 2015. Po pripombah UP ZRS in KGZS je bil napisan nov predlog. Aprila, ko je bil
predlog Uredbe objavljen na e-demokraciji, je pripombe podal še KGZ GO in napisan je bil
zopet nov predlog Uredbe, ki je predmet te točke seje. Zaradi več sprememb bo potrebno
predlog Uredbe ponovno poslati v medresorsko usklajevanje.
Dr. Bojan Butinar je podal pripombo na merila v prilogi 2.
Mag. Viljanka Vesel je imela pripombo na besedilo v točki 2.3. priloge 1, ki se mora dopolniti
glede na člen 12, opomnila je tudi na sklic v členu 6.
Branimir Radikon, Danilo Markočič in Milena B. Miklavčič so izrazili mnenje, da na predlog
Uredbe nimajo več pripomb, da je vrednotenje meril predmet nosilca Uredbe – MKGP ter da je
pomembno, da gre predlog Uredbe čim prej v nadaljnjo obravnavo. Ob tem pa naj MKGP preuči
še pripombe d. Butinarja, ki jih bo poslal v pisni obliki.
Sklep št. 1: Svet je z glasovanje potrdil predlog Uredbe, pri čemer bo MKGP upoštevalo
določene nevsebinske popravke v prilogi 1 k uredbi.

4. Informacija o sestanku na temo spremembe predpisa o priznavanju organizacij
proizvajalcev in predpis o skupinah proizvajalcev (vstopni kriteriji)
Člani Sveta so bili o tej zadevi obveščeni z zapisnikom s sestanka na to temo, ki je bil
24.6.2016 na MKGP, kjer so bili oljkarji seznanjeni z možnostmi podpor iz programa PRP 20142020 na področju povezovanja, promocije, shem kakovosti, sodelovanja, investicij in možnih
ukrepih, to so:
M3: Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila, podukrep 3.1: Novo sodelovanje kmetov
v shemah kakovosti (za nove SP oz. nove člane v 'starih' SP) in 3.2: Dejavnost informiranja in
promocije za proizvode, ki so zajeti v shemah kakovosti
M9: Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev (za priznavanje SP za namen trženja, ne pa
vzpostavljanja SP)
M16: Sodelovanje (gre za projekte, npr. kratke verige)
M4: Naložbe v osnovna sredstva (v okviru skupne naložbe so pogoji boljši)
Dogovor tega sestanka je bil, da Svet potrdi predlog oljkarjev, da se določijo novi vstopni pogoji
za priznanje organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev, pri čemer se predvidi izključno
organizacije proizvajalcev za oljčno olje in namizne oljke: za organizacije proizvajalcev najmanj
10 članov in najmanj 10 ha oljčnikov ter za skupine proizvajalcev najmanj 5 članov in najmanj 5
ha oljčnikov.
Sklep št. 2: Svet je potrdil predlog oljkarjev za nove vstopne pogoje za priznanje organizacij
proizvajalcev in skupin proizvajalcev, pri čemer se predvidi izključno organizacije proizvajalcev
za oljčno olje in namizne oljke.
Marjeta Bizjak je Svet informirala, da je v ukrepu Sodelovanje za oljkarje primeren predvsem
podukrep 'kratke verige', da je predlog uredbe o sodelovanju vezan na sprejem zakona o
spremembi ZKme (določil bo strokovne komisije za ocenjevanje projektov), zato predlog te
uredbe julija še ne bo v razpravi. Oljkarje bo MKGP obvestilo, kdaj bo ta razprava.

5. Informacije o aktivnostih s področja hrvaškega ZOP-a »Istarsko ekstra djevičansko
maslinovo ulje«
Državna sekretarka mag. Tanja Strniša je pojasnila, da je Slovenija v roku vložila ugovor na
zahtevek Hrvaške za registracijo imena »Istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje« ZOP, ki je
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objavljen v Uradnem listu EU. Politično ni sprejemljivo, da se v imenu pojavlja 'Istarsko', saj Istra
ni le na Hrvaškem, temveč je del Istre tudi slovenski. Možno je, da se slovenski in hrvaški
oljkarji dogovorijo za skupno čezmejno zaščito, pri tem bi se morali dogovoriti za skupne pogoje
oz. uskladiti specifikacijo za oljčno olje, ki se bo zaščitilo.
Minister mag. Dejan Židan je povedal, da Slovenija podpira možnost skupne zaščite s Hrvati,
nikakor pa ne, da Hrvaška svoje oljčno olje zaščiti z besedo 'Istarski', saj se bi s tem razumelo,
da je Istra le hrvaška. Poudaril je, da je Slovenska Istra prav tako vredna spoštovanja, čeprav je
manjša.
Mag. Mira Skubic Kos je glede na svoje izkušnje na področju zaščit podala mnenje, da je
pomembno, da je Slovenija dala ugovor (primer ugovora AU na slovensko ZGO za bučno olje),
da pa bi lahko EK sprejela predlog o skupni zaščiti ZOP šele potem, ko bosta obe državi imeli
vsaka svoj ZOP.
Dr. Lucijan Cencič je povzel odgovor glede soobstoja dveh ZOP za isti proizvod na istem
območju, ki ga je dobil od EK. EK je odgovorila, da je to hipotetično sicer mogoče, da pa takšne
prakse še ni bilo (le skupaj za ZOP in ZGO). Možnosti bi lahko bile tri:
- Če sta specifikaciji za zaščiteno oljčno olje različni, bi morala biti ena strožja od druge. Če bi
se HR strinjala, da se območje razširi tudi v SLO, bi tisti oljkarji, katerih olje bi ustrezalo
zahtevam slovenske specifikacije, imeli slovenski ZOP v Sloveniji, tisti, ki bi ustrezali hrvaški
specifikaciji, pa hrvaški ZOP. V tem primeru bi morali dokazati enake klimatske razmere, sloves
in ostale zahteve iz Uredbe.
- Če sta specifikaciji močno podobni ali identični, je možna oddaja ene specifikacije za območje
SLO in HR Istre. V tem primeru bi se slovenska specifikacija preklicala z odločbo o imenovanju
nove specifikacije in po njenem mnenju bi se slovenski proizvajalci "utopili" v hrvaški
specifikaciji.
- Tretja možnost je, da vsak ostane pri svojem ZOP-u. Če bodo imeli oljkarji interes za skupno
sodelovanje, bodo lahko sodelovali in videli, kako bo se bo zadeva v bodoče razvijala. V tem
primeru je manjša možnost, da bi se slovenski proizvajalci "utopili" v HR specifikaciji.
V primeru, da bi SI in HR vložili skupno vlogo, bi bilo vprašanje Komisije, zakaj se tega SI in HR
nista prej dogovorili. Odgovorjeno bi bilo, da je bila SI prej v EU in je veljala druga zakonodaja,
sedaj pa nas Hrvatje niso povabili v skupno zaščito, zato naj bi SI ugovarjala. Po mnenju
predstavnice EK bi bila takšna obrazložitev sprejemljiva za Komisijo, vendar bi se morali s
Hrvati za takšno rešitev domeniti že pred oddajo ugovora oziroma ali bi HR na to rešitev pristali.
Franko Lisjak je povedal, da so oljkarji na razširjeni seji Upravnega odbora ZDOS oljkarjev (op.:
dopis ZDOS 8.6.2016) izglasovali, da so proti ugovoru hrvaškemu ZOP, da pa so se potem na
izredni seji SO skupaj z MKGP dogovorili, da bo Slovenija poslala ugovor na EK.
Minister je poudaril, da je ugovor politična odločitev, saj Slovenija ne sme dopustiti, da si Hrvati
lastijo ime Istra, saj tudi Slovenija nikoli ni smela za Slovensko Istro uporabljati imena Istra. Ne
bi bilo sporno, če bi tudi Hrvati uporabili ime Hrvaška Istra.
Danilo Pucer je pojasnil, da so si bili oljkarji, ko so izvedeli za hrvaški ZOP enotni, da morajo
ohraniti svojo identiteto – EDOOSI ZOP. Vendar pa so na izredni seji SO ugotovili, da SLO
mora dati ugovor, če želijo iti kakorkoli naprej. Za skupni ZOP (po določenem času) so le ob
soobstoju obeh SLO in HR ZOP. Dodal je še, da so slovenski oljkarji ob registraciji EDOOSI
ZOP obvestili hrvaške pridelovalce, medtem ko le-ti niso obvestili njih o HR ZOP.
Vlasta Grašek je povedala, da je načelnik Istarske županije g. Antolović, 21.6.2016 poslal na
MKGP pobudo, da se sestanejo slovenski in hrvaški oljkarji in da se podpiše pismo o nameri, da
bi SLO in HR registrirali skupni ZOP za istrsko EDOO. Predlagala je, da se Hrvatom odpiše, da
so slovenski oljkarji za skupni ZOP s hrvaškimi oljkarji. Glede ugovora je predlagala, da
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slovenski oljkarji sodelujejo pri utemeljitvah ugovora (ki ga jih je treba poslati na EK do
23.8.2016) in nadalje pri pogajanju, ker je MKGP zadolžen predvsem za procesni del.
Za sodelovanje pri ugovoru so bili predlagani naslednji predstavniki oljkarjev oz. skupin
proizvajalcev za oljčno olje: Dino Pucer (predsednik ZDOS), Danilo Markočič (predsednik DOSI
in SP znotraj DOSI), Igor Novak (SP Mediteran), Peter Deržek, Gregor Lisjak in Milena B.
Miklavčič.
Sklep št. 3: MKGP pripravi osnutek ugovora, ki bo poslan predstavnikom SP, Milena B.
Miklavčič pošlje Vlasti Grašek njihove kontaktne podatke.
Sklep št. 4: Svet se strinja, da bo glede zahtevka Hrvaške za registracijo imena »Istarsko ekstra
djevičansko maslinovo ulje« z zaščiteno označba porekla Slovenija ugovarjala na homonim.
Ministrstvo bo pripravilo osnutek ugovora in ga poslalo vsem predstavnikom skupin
proizvajalcev za oljčno olje v pregled. Slovenski oljkarji so pripravljeni sodelovati s hrvaškimi
proizvajalci oljčnega olja pri pripravi skupne vloge za čezmejno zaščito ekstra deviškega
oljčnega olja ZOP iz Istre, če se bodo oljkarji z obeh strani meje odločili za takšno čezmejno
sodelovanje. MKGP je pri tem pripravljen nuditi vso potrebno podporo.
6. Stanje na pripravi smernic za uporabo oljčnih tropin za gnojenje na kmetijskih
površinah
Milena B. Miklavčič je predstavila aktivnosti za pripravo teh smernic (op.: tudi v gradivu) in
poudarila zahtevnost pravilnika zaradi prepletanja kmetijskih z okoljskimi zadevami. Pravilnik
naj bi se nanašal le na raztros oljčnih tropin po kmetijskih površinah. Osnutek bi lahko bila
italijanska zakonodaja in pa smernice. Pomembno je ustrezno definirati ostanke proizvodnje pri
stiskanju oljčnega olja (npr. vegetacijska/rastlinska voda) in določiti evidenco raztrosa oljčnih
tropin.
Državna sekretarka je povedala, da je bil razpis CRP za izdelavo smernic za oljčne tropine, da
bodo oljčne tropine gnojilo in ne odpadki, kot so sedaj po Uredbi o odpadkih. Predlagala je, da
se dogovori z MOP, da se glede raztrosa oljčnih tropin po kmetijskih površinah za 3 leta
vzpostavi začasni režim (smernice), dokler se ne zaključi CRP in na osnovi le-tega napiše
pravilnik.
Milena B. Miklavčič je dodala, da se je ZRS prijavil na ta razpis.
Danilo Markočič je glede raztrosa oljčnih tropin predlagal, da MKGP sodeluje pri oblikovanju
OPN občin, da bi občine v OPN določile okvirni načrt raztrosa oljčnih tropin. S tem ne bi
prihajalo do zapletov, ko bi oljarji sporočali na UE, kam bodo raztrosili oljčne tropine.
Sklep št. 5: MKGP (Marjeta Bizjak) vzpostavi komunikacijo z MJU (ker so UE v pristojnosti
MJU) in MOP glede sporočanja raztrosa oljčnih tropin na UE. V sektorju za urejanje kmetijskega
prostora se preveri, ali bi se lahko s spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih v tem zakonu
določilo območja za raztros oljčnih tropin.
Sklep št. 6: MKGP bo septembra sklicalo sestanek delovne skupine za pripravo predpisa, ki bo
urejal uporabo oljčnih tropin za namen gnojenja.

7. Razno
Predsednici SO je bila s strani ZDOS-a posredovana prošnja, da se razširi točka dnevnega reda
z informacijo o postopku podaljšanja zakupnih pogodb s SKZG. ZDOS predlaga podaljšanje
zakupnih pogodb, ki so s SKZG sklenjene za 30 let, za nadaljnjih 30 let in ne le za 10. Po
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sedanjih pogodbah SKZG z oljkarji se lahko zakupnikom zakupna pogodba podaljša le za 10 let
oz. za 20, če gre za 'mladega prevzemnika'.
Danilo Markočič je pojasnil, da glede na to oljkarje zelo skrbi, kaj bo po 10ih letih: najbrž bo
zemljišče šlo na dražbo, sedanji zakupnik bi lahko imel kupno pravico, cena pa bo gotovo
visoka (v taki starosti imajo lahko oljke najboljši pridelek).
Državna sekretarka je pojasnila, da je v pripravi sprememba Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki
bo tudi vplivala na zadeve v zvezi s SKZG. MKGP bo posredovalo ta predlog oljkarjev pristojnim
za pripravo spremembe ZKZ (Ravnikar), oljkarji pa bodo lahko sodelovali pri pripravi predloga
sprememb ZKZ v začetku leta 2017, ko se bo začel postopek za spremembo ZKZ.
Sklep št. 7: Glede na predlog Sveta, da se zakupne pogodbe oljkarjev s Skladom kmetijskih
zemljišč in gozdov, ki so sklenjene za 25 do 30 let, lahko podaljšajo vsaj za nadaljnjih 30 let in
ne le za 10, bo MKGP oljkarje povabilo, da sodelujejo pri pripravi novega predloga zakona o
spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih.
Poleg tega je državna sekretarka oljkarje seznanila s predlogom Uredbe o ukrepih kmetijske
zemljiške politike, ki se subvencionirajo s sredstvi, zbranimi iz naslova odškodnine zaradi
spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča (v nadaljevanju: uredba o odpravi zaraščanja
kmetijskih zemljišč).
Sklep št. 8: MKGP (Tanja Polak Benkič) pridobi informacije o predlogu uredbe o odpravi
zaraščanja kmetijskih zemljišč in o tem obvesti oljkarje.

Seznam prilog
-

lista prisotnosti
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