Priloga 1
Vprašalnik – Izjava o odpravi administrativnih ovir in sodelovanju
zainteresirane javnosti

IZJAVA o odpravi administrativnih ovir in sodelovanju zainteresirane
javnosti:
Ime organa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Datum izpolnjevanja: 1. 2.
2021
1

Predlog predpisa uvaja

1.1

nove ali spreminja obstoječe upravne postopke ali
druge postopke, v katerih stranke prihajajo v stik z
javno upravo,
nove obveznosti prijave podatkov,
kakršne koli druge obveznosti strank do javne uprave.

1.2
1.3
2

Če da, za katere postopke, podatke oziroma
obveznosti gre? Naštejte jih in pri
posameznih odgovorite.

2.1

Navedite razloge, zakaj je postopek ali druga
administrativna obveznost nujno potrebna in kakšen
javni interes naj se z njo doseže. Navedite dokaze, da
javnega interesa ni mogoče doseči na drug, za stranke
enostavnejši način.
Ali je spoštovano načelo »vse na enem mestu«
(načelo, da stranki ni treba opravljati zadev, ki se
nanašajo na en življenjski oziroma poslovni dogodek,
na več mestih)? Kje se storitev oziroma obveznost
opravi?
Ovrednotite zamudo časa in stroške (upravna taksa,
plačilo storitve …), ki jih stranki povzroča postopek
ali obveznost.
Katero dokumentacijo bo morala predložiti stranka za
izvedbo postopka? Ali se obseg dokumentov, ki jih
mora predložiti, zmanjšuje? Če ne, zakaj ne.
Kako bo zagotovljeno plačilo storitve (upravne takse
…): z gotovino, s kreditnimi in plačilnimi karticami,
po e-moneti in drugo?
Na katero področje in na kateri življenjski oziroma
poslovni dogodek na portalu e-uprave se postopek
nanaša? Če ustreznega dogodka ni, predlagajte nov
dogodek.

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

Ustrezno označite

NE
NE
NE
Navedba postopkov, podatkov oziroma obveznosti

Dodaten prostor za navedbo predloga novega dogodka.

2.7
2.8

Ali oziroma v kolikšni meri bo mogoče postopek
opraviti po elektronski in drugih sodobnih poteh? Če
ne, utemeljite odgovor.
Katere podatke, potrebne za izvedbo postopka, bo
pristojni organ pridobil sam iz uradnih evidenc? Na
kakšen način bo pridobil te podatke?

3

Posvetovanje o predpisu

3.1

Ali je bil predpis objavljen na spletnih straneh? Če da,
koliko časa? Če ne, zakaj ne?

Da. Osnutek pravilnika je bil prvič objavljen na edemokraciji 2. 3. 2019

3.2

Katere nevladne organizacije oziroma predstavnike

KGZS, GZS, OZS, TZS, ZPS

3.3
3.4

zainteresirane javnosti ste še posebej povabili k
sodelovanju pri pripravi predpisa?
Katere nevladne organizacije oziroma kdo iz
zainteresirane javnosti je predložil pripombe?
V katerih točkah ni dosežena usklajenost predpisa s
subjekti, ki so predložili pripombe? Argumentirajte,
zakaj pripombe niso bile upoštevane.

KGZS, GZS, TZS, ZPS
KGZS 15. 16.- (nečistoče) in 19. člen (majoneza
brez jajc)
Pripombe niso bile upoštevane Postopek stiskanja
olja iz lastne surovine je enak postopku stiskanja
olja iz kupljenega semena. Tehnologija stiskanja
se verjetno po slovenskih oljarna ne razlikuje
bistveno. Več ali manj imajo vse podobne
stiskalnice za hladno stiskana olja, hidravlične
stiskalnice za stiskanja bučnega olja pa se morda
razlikujejo samo v tlaku stiskanja. Olja se nato
pustijo naravno usedati, nato se loči olje od
usedline – dlje, ko se pusti usedati, več usedline se
izloči.
Glede majoneze brez jajc, pa zaradi tega, ker so ti
izdelki že na trgu, pravilnik ima klavzulo o
medsebojnem priznavanju, zaradi tega bi bila naša
industrija v podrejenem položaju.
TZS 1., 6. in 10. člen
Predloga nismo upoštevali, ker smernice za
označevanje oljčnih olj nudijo usmeritve zgolj za
označevanje teh vrst olj. Olja, opredeljena v 10.
členu, pa se proizvajajo tudi iz drugih rastlinskih
olj. Ugotovljeno je bilo, da si tako proizvajalci kot
nadzorni organi želijo dodatnih usmeritev glede
označevanja na tem področju. V kolikor so
pristojni nadzorni organi iz prakse ugotovili, da
zahtevi glede poimenovanja ne zadosti zgolj
upoštevanje člena 17 Uredbe (EU) št. 1169/2011
(predvsem kadar govorimo o opisnem imenu),
potem menimo, da je tak predpis tehten.
8. in 9. člen
Poimenovanje olj, opredeljenih znotraj teh členov,
upošteva tudi tehnološki postopek proizvodnje.
Podatek menimo, da je za potrošnika pomemben.

