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Proučitev možnosti trženja analiznih certifikatov o vsebnosti 

antioksidanta trans-β-karotena v oljčnem olju 

IZVLEČEK 

Poslovna ideja je postaviti infrastrukturo preskuševalnega kemijskega laboratorija za 

izvedbo analiz oljčnega olja in vpeljati analizno metodo za detekcijo antioksidanta 

trans-β-karotena s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti s spektrometrično 

detekcijo s toplotnimi lečami (HPLC-TLS) ter tako omogočiti potencialni stranki 

pridobitev analiznega certifikata.  

Preskuševalni kemijski laboratorij za izvedbo analiz oljčnega olja bo v podjetniškem 

inkubatorju na območju Podbreznik Novo mesto. Investicije projekta bodo 

predvidoma financirane s subvencijo v obliki nepovratnih sredstev s strani Javnega 

sklada Republike Slovenije za podjetništvo. Preskuševalni kemijski laboratorij bo 

potrebno akreditirati pri Slovenski akreditaciji v skladu s splošnimi zahtevami 

standarda (SIST EN ISO/IEC 17025:2005).  

Trg za trţenje analiznih certifikatov je dovolj velik, saj je pridelovalcev oljčnega olja 

v Sloveniji 2.000, na Hrvaškem pa 10.000. Slovenija prispeva 0,02 % oljčnega olja k 

celokupni pridelavi oljčnega olja v Evropski uniji.  

Izračuni so pokazali, da projekt postavitve preskuševalnega kemijskega laboratorija 

za analize oljčnega olja postane dobičkonosen v drugem letu poslovanja. Neto 

sedanja vrednost projekta je večja od nič, kar pomeni, da je po tem kriteriju projekt 

sprejemljiv. Izračunani kazalniki učinkovitosti kaţejo, da je projekt tudi ekonomičen 

in rentabilen. 

KLJUČNE BESEDE 

Oljčno olje, analizni certifikat, antioksidant trans-β-karoten, HPLC-TLS, poslovni 

načrt. 
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The feasibility study for marketing of analytical certificate for the 

content of antioxidant trans-β-carotene in olive oil  

ABSTRACT 

The business idea is to set up the infrastructure for an analytical laboratory for the 

analysis of olive oil and to introduce the analytical method for the determination of 

the antioxidant trans-β-carotene by high-performance liquid chromatography and 

thermal lens spectrometric detection (HPLC-TLS), and offering the possibility of 

obtaining the certificate of analysis to the potential client.  

Test analytical laboratory for the analysis of olive oil will be located in a business 

incubator in the area Podbreznik Novo mesto. The investment project will be 

probably financed with a subsidy in the form of a grant from the Javni sklad 

Republike Slovenije za podjetništvo. The laboratory needs to be accredited by the 

Slovenian accreditation in accordance with general standard demands (SIST EN 

ISO/IEC 17025:2005).  

The market for certificates of analysis is estimated to be large enough, because the 

number of producers of olive oil in Slovenia is 2.000 and in Croatia 10.000. Slovenia 

contributes 0,02 % of olive oil to total olive oil production in the European Union. 

Calculations show that the investment into the analytical laboratory for olive oil 

becomes profitable in the second year. The net current value of the project is greater 

than zero, which means that according to this criterion the project is acceptable. 

Calculated indicators of effectiveness show that the project is also economical and 

viable. 

KEY WORDS 

Olive oil, certificate of analysis, antioxidant trans-β-carotene, the HPLC-TLS, the 

business plan. 
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1 UVOD 

1.1 Poslovna ideja  

Poslovna ideja, iz katere izhaja magistrsko delo, je postavitev infrastrukture za 

preskuševalni kemijski laboratorij za potrebe nadzora kakovosti oljčnega olja in 

morebitnega zavajanja potrošnikov glede dejanskih značilnosti oljčnega olja. 

Z analizo oljčnega olja bi potencialni stranki omogočili pridobitev analiznega 

certifikata o vsebnosti antioksidanta trans-β-karotena v oljčnem olju in potrditev 

pristnosti oljčnega olja z namenom prodaje certificiranega oljčnega olja na 

slovenskem in hrvaškem trgu in trgu Evropske unije. 

1.2 Ozadje poslovne ideje 

1.2.1 Antioksidanti in karotenoidi 

Ljudje se vsakodnevno srečujemo s številnimi škodljivimi vplivi, ki načenjajo naše 

zdravje in pospešujejo procese staranja. Celice v našem telesu so neprestano 

izpostavljene negativnim vplivom, kot so ultravijolični ţarki, magnetni tokovi, smog, 

ozon, tobačni dim, hrup. Vsi ti dejavniki izzovejo v telesu nastanek škodljivih prostih 

radikalov. 

Prosti radikali so zelo reaktivne in nestabilne molekule, ki imajo na zunanji orbitali 

neparni elektron. Zaradi tega izjemno hitro reagirajo z drugimi molekulami. 

Posledica so poškodovane beljakovine, genski material (DNK) in maščobe v celičnih 

membranah. To so tako imenovane oksidacijske poškodbe, ki so sestavni del procesa 

staranja, pripisujejo pa jim tudi krivdo za številne bolezni (rakasta obolenja, 

koronarne bolezni ...). 

Antioksidanti pa so snovi, ki učinkovito upočasnijo ali preprečijo oksidacijo drugih 

snovi. Kako preprečujejo oksidacijo, je odvisno od vrste antioksidanta. 

Antioksidanti so lahko encimski ali neencimski, topni v vodi ali maščobah. Naravni 

antioksidanti so npr. tokoferol, askorbinska kislina (vitamin C), citronska kislina, 

fenolne spojine, terpenoidi, antociani ipd.; sintetični pa butilhidroksianizol (BHA), 

butilhidroksitoluen (BHT), propilgalat itd. (Kodrič, 2006). 
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Med naravne antioksidante spadajo tudi karotenoidi, člani terpenoidne druţine, ki so 

intenzivno obarvane v lipidih topne spojine. Doslej je bilo izoliranih ţe preko 600 

različnih karotenoidov (Afzal in drugi, 2004). Naravne karotenoide so našli v 

fotosintetskih in nefotosintetskih organizmih: v rastlinah, algah, glivah, bakterijah in 

ţivalih (Su in drugi, 2002). V človeku so jih doslej našli le 19. To so predvsem 

karotenoidi, ki jih zauţijemo s hrano (El-Agamey in drugi, 2004). Ţivalska tkiva ne 

morejo sintetizirat klorofilov in karotenoidov, lahko pa jih ţivalske celice 

modificirajo, da jih lahko asimilirajo (Giuffrida in drugi, 2007). 

Karotenoide delimo na karotene, ki so ogljikovodiki (β-karoten, α-karoten, likopen), 

in ksantofile, ki imajo na enem ali obeh koncih molekule hidroksilno in/ali 

karbonilno skupino (lutein, β-kriptoksantin, astaksantin, kantaksantin) (Scotter in 

Castle, 2004). 

Eden najpomembnejših karotenov v prehrani je antioksidant β-karoten z molekulsko 

formulo C40H56 in strukturno formulo, ki jo prikazuje slika 1.  

 

Slika 1: Strukturna formula antioksidanta β-karoten 

V prehrani najdemo tudi predstavnike ksantofilov, predvsem antioksidant lutein z 

molekulsko formulo C40H56O2 in strukturno formulo, ki jo prikazuje slika 2. 

 

Slika 2: Strukturna formula antioksidanta lutein 

Dokazano je bilo, da antioksidant β-karoten, ki ga najdemo tudi v oljčnem olju, 

sodeluje pri imunskem delovanju in da varuje celice pred mutacijami in nenormalno 

rastjo (Afzal in drugi, 2004). 
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V naravi se β-karoten lahko pojavlja kot zmes različnih izomerov. Cis-izomeri        

β-karotena imajo precej niţjo aktivnost provitamina A kot trans-izomeri, ne vemo pa 

še, kako izomerizacija vpliva na antioksidacijsko sposobnost in sposobnost za 

dušenje singletnega kisika.  

S stališča prehrane je torej pomembno poznati količino antioksidanta trans-izomera 

β-karotena (Luterotti in drugi, 2002) v ţivilih. 

Glede na znanstveno dokazane pozitivne učinke antioksidanta β-karotena na imunsko 

delovanje in varovanje celic pred mutacijami in nenormalno rastjo lahko sklepamo, 

da je oljčno olje z večjo vsebnostjo antioksidantov ali konkretno trans-β-karotena za 

kupca bolj privlačno. 

1.2.2 Karoteni kot aditiv v ţivilih 

Aditiv je vsaka snov, ki je ponavadi ne uţivamo same po sebi in ni običajna, tipična 

sestavina ţivila ne glede na to, ali ima hranilno vrednost. Aditive namensko dodajajo 

ţivilu zaradi tehnoloških razlogov pri proizvodnji, pakiranju, za transport in za 

shrambo. 

Najbolj znane skupine aditivov so: konzervansi, antioksidanti, emulgatorji, barvila, 

sladila, ojačevalci arom, plini za pakiranje, zgoščevalci, emulgirane soli, ţelirna 

sredstva, kisline, regulatorji kislosti ... 

Z dodajanjem aditivov preprečimo kvarjenje hrane oziroma podaljšamo obstojnost 

ţivila. Z njimi lahko vplivamo na zaznavne (senzorične) lastnosti, kot so: okus, 

aroma, čvrstost in videz ţivila.  

Deklariranje in označevanje aditivov je predpisano v Pravilniku o splošnem 

označevanju predpakiranih ţivil (Uradni list RS št.71/2000), ta določa obvezno 

deklariranje količine in kategorije, ki ji sledi navedba specifičnega imena ali            

E-števila.  

E-število je oznaka za aditiv, ki je povezan z njegovo čistostjo oz. kemično sestavo.  
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Karotenoide (mešanica karotenov, β-karoten, anato, biksin, norbiksin, kapsantin, 

kapsorubin, likopen, lutein, kantaksantin) dodajamo v ţivila kot barvila in jih temu 

primerno tudi označujemo. 

Oznaka E160a na primer pomeni, da je ţivilu dodan karoten in da spada v kategorijo 

barvil, ki jih sicer označujemo s števili E100 do E199. 

 E 160 a (i) Mešanica karotenov: opisuje mešane rastlinske karotene, ki se 

nahajajo v korenju, rastlinskih oljih, travah, detelji in koprivah. Mešanico 

karotenov lahko pridobivamo iz alg Dunaliella salina.  

 E 160 a (ii) Beta-karoten: opisuje β-karoten in vse njegove trans izomere ter 

druge karotenoide s formulo C40H56 in molekulsko teţo 536,88 g/mol.          

β-karoten lahko pridobivamo s fermentacijo mešane kulture moških in 

ţenskih tipov ((+) in (-)) naravnih vrst gliv Blakeslea trispora (Direktiva, 

2008). 

1.2.3 Pristnost oljčnega olja 

Oljčno olje je glavni vir maščobe v dnevni prehrani ljudi, ki ţivijo v mediteranskem 

geografskem pasu, vendar pa se potrošnja širi tudi na druga območja. Na večje 

povpraševanje so se odzvali tudi pridelovalci in proizvajalci. Število ponudnikov 

oljčnega olja se je močno povečalo, saj je vabljiva tudi visoka trţna cena. Oljčno olje 

je namreč med najdraţjimi konzumnimi olji. Kjer obstaja moţnost lepega zasluţka, 

pa je tudi prostor za zlorabe. Pri oljčnem olju zato lahko pričakujemo poskuse 

potvorb in mešanja oljčnega olja z drugimi, cenejšimi vrstami, kot so sezamovo, 

sončnično, pšenično, laneno, mandljevo olje. Dodatek drugih olj pa spremeni sestavo 

oljčnega olja vključno s sestavo pigmentov, kar lahko uporabimo za zaznavanje 

potvorb. Ugotovljeno je namreč bilo, da se karotenoidna sestava drugih olj bistveno 

razlikuje od oljčnega olja, v katerem je dominanten pigment β-karoten (Luterotti in 

drugi, 2002). 
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Slovenska zakonodaja na področju rastlinskih olj dovoljuje mešanje olj, vendar        

5. člen Pravilnika o kakovosti jedilnih rastlinskih olj, jedilnih rastlinskih masteh in 

majonezi opisuje izjemo, za katero ta pravilnik ne velja, in sicer oljčno olje 

(Pravilnik o kakovosti jedilnih rastlinskih olj, jedilnih rastlinskih masteh in majonezi, 

2003). 

Obstajata dve predpisani metodi za ugotavljanje pristnosti ekstra deviških in deviških 

oljčnih olj, in sicer s plinsko kromatografijo: 

 Metoda določanja 3,5–stigmastadienov (mg/kg) v rastlinskih oljih.  

Metoda je še posebej primerna za ugotavljanje pristnosti deviških oljčnih olj, saj 

rafinirana olja vsebujejo 3,5–stigmastadiene, deviška olja pa ne. Vrednost vsebnosti 

3,5–stigmastadienov v ekstra deviških in deviških oljčnih oljih je ≤ 0,15 mg/kg. 

 Analiza metilnih estrov maščobnih kislin.  

Metilne estre maščobnih kislin je potrebno za vsak vzorec predhodno pripraviti, kar 

je izredno zamuden postopek. Mejna vrednost vsebnosti trans izomer v % maščobnih 

kislin za ekstra deviško in deviško oljčno olje je trans C18:1 ≤ 0,05 % in ≤ 0,05 % za 

vsoto trans (C18:2 + C18:3) (Uredba komisije o značilnostih oljčnega olja in olja iz 

oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah, 2003). 

 

V splošnem so predpisane metode za ugotavljanje pristnosti ekstra deviških in 

deviških oljčnih olj s plinsko kromatografijo zamudne tako zaradi dolgotrajnosti 

kromatografskega postopka kot tudi same predpriprave vzorca, zahtevajo 

kompleksno in drago opremo in zato niso primerne za hitro testiranje velikega števila 

vzorcev. 
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1.3 Cilji magistrske naloge 

Glede na znanstveno dokazane pozitivne učinke antioksidanta trans-β-karotena na 

imunsko delovanje in varovanje celic pred mutacijami in nenormalno rastjo v 

človeškem telesu lahko pričakujemo velik interes potrošnikov in zato tudi 

proizvajalcev oz. pridelovalcev oljčnega olja po navajanju vsebnosti oz. 

koncentracije antioksidanta trans-β-karotena na steklenicah oljčnega olja. Na ta 

način tudi unikatno omogočamo edino moţnost diferenciacije med sedaj enakimi 

oljčnimi olji v posameznih kategorijah (npr. ekstra deviškimi oljčnimi olji) na 

trţišču. 

Obenem obstaja tudi vse večja potreba po razvoju in uvajanju novih, hitrih in 

cenovno učinkovitih analiznih metod, ki bi nadomestile sedanje dolgotrajne in drage 

metode oziroma jih dopolnile v smislu hitrih presejalnih testov. 

Zato so cilji magistrskega dela, razdeljeni v tri sklope, naslednji:  

 Tehnični cilji: vpeljati in optimizirati analizno metodo za detekcijo 

antioksidanta trans-β-karotena in pristnost oljčnega olja s tekočinsko 

kromatografijo visoke ločljivosti s spektrometrično detekcijo s toplotnimi 

lečami (HPLC-TLS). 

 Ekonomski cilji: s programom poslovni načrt prikazati smotrnost investicije 

v preskuševalni kemijski laboratorij za analize oljčnega olja, upoštevajoč 

obstoječe trţišče in trende v oljkarstvu ter vse stroške, povezane z analizo 

oljčnega olja - material, oprema, infrastruktura, vzdrţevanje, delovna sila …  

  Razno: prikazati postopek akreditacije za preskuševalni kemijski laboratorij, 

v skladu s splošnimi zahtevami standarda (SIST EN ISO/IEC 17025:2005), 

za komercialno izvajanje analiz vsebnosti trans-β-karotena v oljčnem olju in 

pristnosti oljčnega olja.  
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2 TEORETIČNE OSNOVE 

2.1 Karotenoidi v oljkah 

Deviško oljčno olje vsebuje le pigmente, ki so prisotni v oljkah, in njihove derivate, 

ki nastanejo med predelavo oljk in kasneje med skladiščenjem olja. Zato je za 

sestavo pigmentov v olju odločilna sestava pigmentov v oljkah (Psomiadou in 

Tsimidou, 2001). 

2.1.1 Vpliv zrelosti plodov 

Sestava pigmentov v oljkah se med dozorevanjem precej spreminja, zato na 

pigmente v oljčnem olju močno vpliva stopnja zrelosti plodov, iz katerih je bilo olje 

pridobljeno. Količina klorofilnih pigmentov se med dozorevanjem zmanjšuje, 

nekoliko počasneje pa se razgrajujejo tudi karotenoidi, ki so v vseh fotosintetskih 

tkivih povezani s klorofilnimi pigmenti (Psomiadou in Tsimidou, 2001). Kasneje se 

začnejo tvoriti fenolni pigmenti antocianini, ki plodove postopno temno obarvajo 

(Gutierrez in drugi, 1999).
 
Tudi zreli plodovi, ki jim barvo dajejo antocianini, še 

vedno vsebujejo karotenoide in klorofile (Gandul-Rojas in drugi, 2000). 

2.1.2 Vpliv sorte 

Med posameznimi sortami obstajajo statistično značilne razlike v vsebnosti 

posameznih pigmentov. Nekatere sorte imajo veliko pigmentov (hojiblanca, picual), 

druge pa malo (arbequina, blanqueta, cornicabra) (Gandul-Rojas in drugi, 2000). 

2.1.3 Spremembe sestave pigmentov v oljkah med skladiščenjem 

Če obrani plodovi oljk čakajo na predelavo več tednov, se pod vplivom delovanja 

lipoksigenaz razgradijo predvsem klorofilni pigmenti, v manjši meri pa tudi 

karotenoidi. Omenjeni procesi potekajo prvi teden hitro, kasneje pa se upočasnijo 

(Minguez-Mosquera in drugi, 1990). 

 

 



 8 

2.2 Karotenoidi v oljčnem olju 

Barva oljčnega olja izvira izključno iz barvil, ki izhajajo iz oljk. Oljčno olje je 

rumeno zelene barve, pri čemer je zelen odtenek odvisen od sorte in zrelosti plodov.  

Deviška oljčna olja vsebujejo le pigmente, ki so bili prisotni ţe v plodovih, in 

njihove derivate, ki nastanejo med predelavo oljk v olje. Prisotnost drugih 

karotenoidov ali drugačni nivoji derivatov klorofilov, ki izhajajo iz ekstrakcijskega 

procesa, kaţejo bodisi na potvorbo oljčnega olja ali na neustrezen ekstrakcijski 

proces (Gandul-Rojas in drugi, 2000). 

V karotenoidni frakciji pigmentov v oljčnem olju je dominanten β-karoten in lutein. 

Našli pa so tudi manjše količine drugih karotenov (α-karoten) in ksantofilov           

(β-kriptoksantin) (Psomiadou in Tsimidou, 2001). 

Količina vseh karotenoidov v oljčnem olju lahko doseţe 100 mg/kg (ppm). Ker plod 

vsebuje 20-30 % maščobe, pigmenti pa so topni v njej, bi pričakovali, da bodo 

koncentracije pigmentov v olju 3- do 5-krat višje kot v oljkah, vendar ni tako, saj 

med ekstrakcijo olja izgubimo ~80 % klorofilnih pigmentov in ~40 % karotenoidov. 

Izguba pigmentov je povezana s kooksidacijo z lipoksigenazno oksidacijo 

nenasičenih maščobnih kislin (Minguez-Mosquera in drugi, 1990).  

Pri ekstrakciji olja nastanejo tudi cis-izomeri (cis-β-karoten, cis-lutein,                   

cis-violaksantin), ki nimajo enake provitaminske aktivnosti kot trans-izomeri. To 

dejstvo je pomembno za določitev vnosa teh mikrohranil s hrano.  

Po ekstrakciji so v oljčnem olju identificirali tudi estre ksantofilov (ester lutein, ester 

β-kriptoksantin in ester neoksantina) (Giuffrida in drugi, 2007). 

2.2.1 Vpliv sorte 

Različna sestava pigmentov v oljkah različnih sort se seveda zrcali tudi v sestavi 

pigmentov v oljčnem olju. Na podlagi podatkov o vsebnosti pigmentov lahko 

razlikujemo med sortami oljk. Med španskimi sortami oljk po mnogih parametrih, 

predvsem pa po prisotnosti ksantofilnih estrov, izstopa sorta arbequina (Gandul-

Rojas in drugi, 2000). 
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2.2.2 Vpliv zrelosti 

Zmanjševanje količine pigmentov v oljkah med dozorevanjem se seveda odraţa tudi 

v sestavi pigmentov v oljčnem olju. Pri nekaterih sortah (leccino) se količina 

pigmentov med dozorevanjem oljk ne spreminja bistveno, medtem ko se pri večini 

sort zmanjšuje. Karotenoidi se razgrajujejo počasneje kot klorofilni pigmenti 

(Gandul-Rojas in drugi, 2000). 

2.2.3 Vpliv tehnologije 

Oljčna olja, pridelana v laboratorijskih oljarnah, lahko vsebujejo več pigmentov kot 

olja iz industrijskih obratov. Vsebnost pigmentov je večja v oljih, pridelanih v 

kontinuirnih oljarnah kot v oljih iz klasičnih oljarn s stiskalnicami. V oljih, 

pridelanih v dvofaznem in v trifaznem sistemu, je količina β-karotena podobna, 

imajo pa olja iz dvofaznega sistema več biofenolov in so zato prehransko bogatejša 

(Garcia in drugi, 2001). 

Nenehno stremljenje k izboljšanju kakovosti oljčnega olja spodbuja iskanje novih 

tehnologij. Ena od novejših tehnologij je segrevanje oljk po obiranju. Olje iz 

termično obdelanih oljk je manj grenko, segrevanje pa lahko vpliva tudi na količino 

pigmentov v olju. Količina karotenoidov in klorofilnih pigmentov se pri 24-urnem 

segrevanju na 40 °C pribliţno podvoji in z nadaljnjim dvigovanjem temperature še 

narašča. Pri daljših časih segrevanja se količina pigmentov v olju zmanjša. 

Kratkotrajno segrevanje oljk v vodni kopeli pred stiskanjem ne vpliva na vsebnost 

pigmentov (Luaces in drugi, 2005). 

2.2.4 Spremembe sestave pigmentov v oljčnem olju med skladiščenjem 

Več avtorjev poroča, da se količina karotenoidov v oljčnem olju, hranjenem v temi in 

pri sobni temperaturi, ne spreminja. Delno se karotenoidi razgradijo tudi v temi, če je 

v steklenici zrak. Spremeni se tudi barva olja. Razgradnja pigmentov pri 60 °C je 

vidna tudi s prostim očesom (Bešter in drugi, 2007). 
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2.3 Kakovost oljčnega olja 

Zakonodaja in normativni akti so pri oljčnem olju zelo natančni in določajo zahtevna 

kakovostna merila, proizvajalci in trgovci pa v tej kategoriji olja ponujajo še druge 

oblike višje kakovosti, kot so označba geografskega porekla, ekološka pridelava in 

predelava ter krajevni izbor. 

Predpisi, ki urejajo kakovost in trţenje oljčnega olja, so: Uredba komisije (EGS) št. 

2568/91 o značilnostih oljčnega olja in olja iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih 

metodah, Uredba komisije (ES) št. 1019/02 o trţnih standardih za oljčno olje, 

Pravilnik o oljčnem olju (Uradni list RS, št. 31/2004), Pravilnik o dodatnih pogojih, 

ki jih morajo izpolnjevati organizacije za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega 

olja (Uradni list RS, št. 106/2005), Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih 

ţivil (Uradni list RS, št. 50/04, 58/04, 43/05, 64/05, 83/05, 115/05, 115/05, 118/07). 

2.3.1 Kemične lastnosti oljčnega olja 

Kislinska stopnja: predstavlja vsebnost prostih maščobnih kislin v olju in jo po 

dogovoru izraţamo kot masni odstotni deleţ oleinske kisline (mononenasičene 

maščobne kisline) v oljčnem olju. Čim niţja je vrednost kislinske stopnje, 

kakovostnejše je olje.  

Peroksidno število: je izraţeno v miliekvivalentih aktivnega kisika na kilogram. 

Čim niţja je vrednost peroksidnega števila, kakovostnejše je olje in dalj časa ga 

lahko hranimo. Peroksidno število opredeljuje oksidativno ţarkost olja, torej stopnjo 

oksidacije maščobe.  

UV-absorbanca: merimo jo v UV-področju pri valovni dolţini 270 in 232 nm.  

2.3.2 Senzorična kakovost oljčnega olja 

Po mnenju strokovnjakov so senzorične lastnosti odločilni kriterij za določitev 

kakovosti ekstra deviškega oljčnega olja. Prav zaradi senzoričnih lastnosti (ob enakih 

kemičnih lastnostih) je namreč posamezno olje uvrščeno v kategorijo "ekstra 

deviško" oziroma v kategorijo "deviško" oljčno olje. 
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Prav zato so strokovnjaki razvili metodo za organoleptično ocenjevanje deviškega 

oljčnega olja, ki jo je potrdil Mednarodni svet za oljčno olje (IOOC) leta 1991. S to 

metodo so določena merila, oblikovan je slovar izrazov za opis lastnosti olja, 

standardizirani so pogoji za ocenjevanje, predpisana je izbira pokuševalcev in 

oblikovan je sistem za razvrščanje olja, ki sloni na opisu njegovih pozitivnih in 

negativnih lastnosti. Ocenjevanje izvaja skupina (imenovana panel) najmanj 8 

preverjenih preizkuševalcev, ki jih vodi vodja ocenjevalne komisije. Tabela 1 

predstavlja ocenjevalno tabelo senzoričnih značilnosti ekstra deviškega in deviškega 

oljčnega olja (Test ekstra deviškega oljčnega olja, 2008). 

Tabela 1: Ocenjevalna tabela senzoričnih značilnosti ekstra deviškega in deviškega 

oljčnega olja 

Napake Značilnosti Skupna ocena (točke) 

Jih ni 

Oljčno sadno 

Oljčno sadno in 

po drugem 

sveţem sadju 

9 

8 

7 

Šibke in komaj 

zaznavne 

Šibka aroma po 

kateremkoli 

sadju 

6 

Zaznavne 

Dokaj nečista 

aroma po sadju, 

nenavadni vonji 

in okusi 

5 

Znatne, na meji 

sprejemljivosti 

Jasni nečisti, 

neprijetni vonji 

in okusi 

4 



 12 

Močne in/ali 

resne, jasno 

zaznavne 

Za uţivanje 

popolnoma 

nedopustni 

vonji in okusi 

3 

2 

1 

 

2.3.3 Kakovost glede na vrsto postopkov pridelave in predelave oljčnega olja 

Predpisana kakovost oljčnega olja se razlikuje glede na vrsto postopkov pridelave in 

predelave in je podlaga za razvrstitev oljčnega olja v naslednje kategorije: 

1. deviško oljčno olje: je pridobljeno iz plodov oljke zgolj z mehanskimi ali drugimi 

naravnimi postopki v nadzorovanih temperaturnih razmerah, ki ne spremenijo 

njegovih lastnosti in zgradbe. Ne sme biti obdelano drugače kot z izpiranjem, 

odcejanjem, centrifugiranjem in filtriranjem. Deviško oljčno olje delimo po doseţeni 

kislinski stopnji (KS) in glede na senzorično oceno na naslednje skupine: 

 ekstra deviško oljčno olje: mora biti po zakonodaji označeno z naslednjimi 

besedami: »oljčno olje višje kategorije, pridobljeno neposredno iz oljk in 

zgolj z mehanskimi postopki hladnega stiskanja pri temperaturi, niţji od      

27 °C«, zadostiti pa mora še stroţjim preskusnim kriterijem kot samo deviško 

olje. Ob niţjih vrednostih kemijskih parametrov (kislinska stopnja - KS, 

peroksidno število) mora biti senzorično visoko ocenjeno, izraţati  mora 

"sadeţnost" in ne sme imeti zaznavnih senzoričnih napak. Posebna označba 

"hladno stiskanje" se lahko na deklaraciji zapiše samo pri ekstra deviškem 

oljčnem olju. KS ≤ 0,8 %, senzorična ocena ≥ 6,5 

 deviško oljčno olje: KS ≤ 2,0 %, senzorična ocena ≥ 5,5 

 oljčno olje lampante: ni za prehrano ljudi (KS > 2,0 %). 

2. rafinirano oljčno olje: pridobljeno je iz deviškega oljčnega olja z rafinacijo, ki ne 

spreminja njegove kemične sestave (KS ≤ 0,3 %). 

3. oljčno olje: je mešanica rafiniranega in deviškega oljčnega olja (KS ≤ 1,0 %). 

4. olje iz oljčnih tropin: 
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 surovo olje iz oljčnih tropin: KS ≤ 0,5 %, ni primerno za prehrano ljudi.  

 rafinirano olje iz oljčnih tropin: KS ≤ 0,3 %, ni primerno za prehrano ljudi, 

uporabljajo ga za krmo ţivali. 

 oljčno olje iz tropin: KS ≤ 1,0 %, ni primerno za prehrano ljudi, uporabljajo 

ga v tehnične namene.  

2.4 Lastnosti ekstra deviškega in deviškega oljčnega olja 

2.4.1 Kemične lastnosti  

Kislinska stopnja: predpisana vrednost kislinske stopnje za ekstra deviško oljčno 

olje je ≤ 0,8 %, za deviško oljčno olje pa ≤ 2,0 %. 

Peroksidno število: mejna vrednost za ekstra deviško oljčno olje in deviško oljčno 

olje je ≤ 20 mekv O2/kg. 

UV-absorbanca: predpisana vrednost za ekstra deviško oljčno olje je (K270 ≤ 0,22 in 

K232 ≤ 2,50), za deviško oljčno olje pa (K270 ≤ 0,25 in K232 ≤ 2,60). 

2.4.2 Senzorične lastnosti  

Ekstra deviško oljčno olje mora doseči pri senzoričnem ocenjevanju najmanj 6,5 do 9 

točk in izraţena ne sme biti nobena napaka. Olje, ki ne doseţe vrednosti 6,5 točk, 

ima ţe izraţeno napako in ga uvrstijo v deviško oljčno olje. Kot parameter za 

ugotavljanje kakovosti deviškega oljčnega olja se uporablja zaznava t.i. sadeţne 

arome, ki po vonju in okusu spominja na zdrave, sveţe in optimalno zrele plodove 

oljke, pa tudi na jabolka, sveţe mandlje, artičoke, paradiţnike in sveţe pokošeno 

travo. Razpon je zelo velik, od blagega vonja in sladkastega okusa do pikantnega 

olja. Pikantno olje je še posebej cenjeno, ker vsebuje veliko biofenolnih snovi, ki v 

našem telesu preprečujejo oksidacijske procese. Pri ekstra deviškem oljčnem olju ne 

smemo zaznati napak, kot so ţarkost, plesnivost, pregretost in zakisanost ali okusa po 

usedlini. 
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2.5 E-trženje 

Zadnja leta smo priča velikim spremembam, ki se dogajajo na področju poslovanja. 

Če so še v bliţnji preteklosti mnogi menili, da se s prihodom interneta za njihovo 

podjetje časi ne bodo spremenili, dandanes le redkokdo meni tako. 

Podjetja, ki danes trţijo svoje izdelke in storitve na internetu, prihajajo iz 

najrazličnejših gospodarskih panog. Na internetu so prisotne ţe uveljavljene 

multinacionalke, srednja podjetja, samostojni podjetniki in tudi podjetja, ki jim je 

prihod na trg omogočil razmah interneta in poslujejo samo v okviru tega novega 

medija. To so t.i. pikacom podjetja.  

Podjetja uporabljajo internet kot novo prodajno pot, kot nov kanal za stik s kupci, kot 

nov medij za razvijanje odnosov s potencialnimi in ţe obstoječimi strankami in za 

zniţevanje stroškov poslovanja. 

Uspeh interneta prav gotovo pogojujeta dva dejavnika, ki sta pravzaprav omogočila 

razmah interneta. Ta dva dejavnika sta moţnost komuniciranja in dostop do 

informacij. Tudi danes največ uporabnikov uporablja internet za iskanje informacij.  

Informacije so trţno blago in orodje, ki ga na internetu trţniki ţe s pridom 

uporabljajo. Internet tehnologija omogoča različne vrste komunikacij s kupci, od tega 

da se podjetje obrača na širšo populacijo, lahko na neko ciljno skupino ali pa 

direktno naslavlja točno določeno osebo (Firm, 2003). 
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2.5.1 Trţenje prek elektronske pošte 

Elektronska pošta je vsestransko trţenjsko orodje: 

 

 omogoča direktno trţenje, saj je sporočilo delno prilagojeno vsakemu 

uporabniku (oseben pozdrav), 

 oglašuje aktualno ponudbo (izpostavlja trţno zanimiv izdelek), 

 mnogo sporočil vsebuje popuste, na ta način je to promocija, 

 omogoča enostavno "virusno" širjenje ponudbe, saj jo lahko prejemnik 

preusmeri k svojim znancem. 

 

Vključevanje elektronske pošte v trţenje vključuje tudi enostavno dostopnost 

elektronskega naslova podjetja obiskovalcem spletne strani. Odgovor na morebitna 

vprašanja obiskovalcev mora biti hiter, nikakor ne sme presegati 24 ur. Za podjetje in 

kupca je nadvse koristno, da tudi po nakupni odločitvi podjetje obvešča kupca o 

poteku naročila in po moţnosti tudi o poteku transporta izdelka. 

 

Elektronska sporočila lahko vključujejo sledeč namen: 

 

 promocijo podjetja svojim strankam, 

 prejemniku prirejeno vsebino, 

 podjetje se predstavi prejemniku kot strokovnjak na svojem področju, 

 privabljati prejemnike na spletno stran, 

 omogočiti, da prejemnik sporočilo pošlje drugim, npr. del virusnega trţenja, 

 prejemniku predstaviti oglaševanje drugih podjetij. 

 

Sprva so bila elektronska sporočila izključno v tekstovni obliki, saj v začetnem 

obdobju marsikateri uporabnik ni imel moţnosti sprejemanja sporočil v          

HTML-formatu. V vsakem elektronskem sporočilu je tudi moţnost odjave od 

bodočega prejemanja sporočil, kar je danes sestavni del vsakršnega resnejšega 

trţnega sporočila (Firm, 2003). 
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2.6 Oglaševanje spletne strani 

Večina spletnih podjetij kombinira različne oblike oglaševanja za pridobivanje 

obiskovalcev in grajenje blagovne znamke in prepoznavnosti svojih izdelkov. 

Posluţujejo se tako klasičnih medijev kot sta televizija in časopis kot tudi vseh vrst 

oglaševanja v elektronskih medijih. Ena izmed najučinkovitejših moţnosti 

oglaševanja in promocije podjetja so spletni imeniki in iskalniki. 

 

Iskalnik je programska oprema, ki je postavljena na določenih streţnikih svetovnega 

spleta z namenom indeksiranja naslovov spletnih strani na podlagi identificirane 

vsebine. 

 

Rangiranje zadetkov, ki jih prikaţe spletni iskalnik, je pogojeno z algoritmom. 

Iskalnik preišče splet na določen časovni interval, pregleda spletno stran in si 

zapomni lokacijo in število ključnih besed. Rezultate shrani v bazo in jih indeksira. 

  

Ključni elementi rangiranja v iskalnikih so: 

 

 ključne besede v naslovu strani, 

 ključne besede v meta oznakah, 

 število in razpored ključnih besed v besedilu, 

 ključne besede v povezavah, 

 število in kvaliteta povezav z drugih strani (upošteva npr. google.com), 

 popularnost strani (upošteva npr. Direct Hit), 

 alt oznake pri slikah. 

 

Doseganje dobrega rezultata zahteva poznavanje delovanja iskalnikov. Številna 

podjetja prepuščajo strategijo indeksiranja, vpisovanja in prenovo svojih spletnih 

strani za boljše rangiranje v iskalnikih specializiranim podjetjem. Ustrezna strategija 

optimizacije spletnih strani za boljše rangiranje v iskalnikih je še vedno najcenejša in 

najbolj učinkovita metoda privabljanja ciljnih obiskovalcev (Firm, 2003). 
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2.6.1 Oglaševanje spletne strani s pasicami 

Pasica (banner) je reklamni prostor na spletni strani, ki je običajno povezan z  

oglaševalčevo spletno stranjo. Osnovni namen pasic je, da obiskovalec vidi oglas, s 

tem podjetje v obiskovalcu gradi predstavo o izdelku in blagovni znamki. Drugi 

učinek, ki ga podjetje ţeli doseči, je da obiskovalec klikne na pasico, povezava mu 

odpre oglaševalčevo spletno stran, kjer nato oglaševalec skuša obiskovalca prepričati 

v izvedbo ciljne akcije. 

 

2.6.2 Načini plačevanja reklamnega prostora 

Obstajajo štirje osnovni načini plačevanja reklamnega prostora na spletni strani: 

 

 Zakup prostora za fiksni znesek.  

Cena pri tem načinu je določena z obdobjem, za katerega se zakupi prostor za pasico 

in z velikostjo pasice. Ponudnik oglaševalskega prostora postavi fiksno ceno, ki je 

seveda odvisna od vsebine in popularnosti spletne strani. Pri tem načinu oglaševanja 

je potrebno paziti, da je spletna stran izbrana ustrezno glede na ciljno populacijo, 

prav tako pa je potrebno zagotoviti nadzor nad učinkovitostjo takšnega oglaševanja. 

 

 Plačevanje števila ogledov oglasov (CNO).  

Oglaševalec plača število prikazov oglasa obiskovalcem. Cena je odvisna od spletnih 

strani, kjer se oglas objavi. Najvišjo ceno dosegajo spletne strani s področja 

avtomobilske industrije in informacijske tehnologije. Portali in spletni iskalniki 

imajo dokaj nizko ceno, ki pa zelo variira glede na način prikazovanja oglasov 

ciljnim skupinam. Cena ogleda oglasa je v svetu v stalnem upadu, v povprečju se je 

od leta 2000 do danes prepolovila. 

 

 Plačevanje števila klikov na oglas (CNK). 

Pri tem oglaševanju se plača le število klikov na pasico. Prodajalci oglaševalskega 

prostora niso pretirano navdušeni nad CNK; saj v zadnjih letih deleţ klikov strmo 

pada. Deleţ klikov na ogled se pri boljših oglaševalskih akcijah giblje okoli enega 

odstotka (Firm, 2003). 
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 Plačevanje na učinek reklamnega prostora na spletni strani. 

Oglaševalec plačuje le dejanski učinek oglasa, npr. če obiskovalec, ki preko klika na 

pasico izvede ţeleno akcijo na oglaševalčevi spletni strani, npr. registracijo, napiše 

vprašanje ...  

 

Razkorak med mediji, ki ponujajo oglaševalski prostor, in oglaševalci je na 

svetovnem spletu še večji kot v »offline« oglaševalskem prostoru. Omenjeni modeli 

plačevanja vsebujejo določena tveganja tako za oglaševalce kot za medije. 

 

Poleg omenjenih osnovnih modelov obstajajo tudi mešani oz. hibridni modeli 

plačevanja oglaševanja. Ti modeli so mešanica plačevanja na ogled in plačevanja po 

učinku. Določajo jih na podlagi individualnih pogodb med oglaševalcem in medijem 

(Firm, 2003). 

 

Iz slike 3 je razvidno, da se plačevanje na ogled uveljavlja kot najbolj pogost model 

plačevanja oglaševanja. 

 

 

Slika 3: Deleţ modelov plačevanja oglaševanja s pasicami (Firm, 2003). 
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2.7 Predstavitev javnega razpisa za sofinanciranje zagona podjetij v 

tehnoloških parkih in inkubatorjih P2 v letu 2009 

Sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih in inkubiranih podjetij v subjektih 

inovativnega okolja pomeni omogočiti novoustanovljenim razvojno naravnanim 

podjetjem s sedeţem v subjektih inovativnega okolja pridobitev subvencije za 

financiranje zagona podjetja. Subvencije so namenjene inovativnim podjetjem, ki 

razvijajo proizvode, procese in storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve 

trgov in se osredotočajo na reševanje problemov kupcev. 

 

2.7.1 Upravičenci do subvencije 

Podjetja, ki so vključena (do oddaje zahtevka morajo biti tudi fizično prisotna) v 

subjektih inovativnega okolja in še niso registrirana več kot 12 mesecev od dneva 

vloţitve vloge, v razvojni fazi pa imajo nov poslovni program. 

 

2.7.2 Upravičeni stroški 

Subvencija za razvoj novega poslovnega programa je namenjena kritju naslednjih 

stroškov: 

stroški izdelave poslovnega načrta za novi poslovni program, plače zaposlenih v 

podjetju, ki delajo na razvoju, stroški promocije, stroški najema opreme za 

realizacijo novega poslovnega programa, stroški najema poslovnih prostorov, stroški 

testiranja in dodatnega usposabljanja za realizacijo novega poslovnega programa, 

stroški patentnih in ostalih zaščit, ostali stroški storitev, materialne investicije v 

povezavi z novim poslovnim programom, nematerialne investicije v povezavi z 

novim poslovnim programom (pridobivanje posebnih certifikatov in standardov). 
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2.7.3 Pogoji za prijavo 

Podjetja lahko na razpisu kandidirajo tako, da se prijavijo na objavljeni javni razpis 

Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za produkt P2. Vloga mora 

minimalno vključevati: 

 potrdilo o registraciji podjetja, 

 potrdilo o vključenosti podjetja v subjekte inovativnega okolja z dejavnostjo, 

ki še ne ustvarja prihodkov na trgu ali so na začetku poslovanja, 

 prijavni list za pridobivanje pomoči (dosegljiv na internetnem naslovu 

http://www.podjetniskisklad.si/index.php?id=226), 

 poslovni načrt iz katerega mora izhajati, da bo podjetje imelo zagotovljeno 

poslovanje z dobičkom po uvedbi novega poslovnega programa v poslovni 

proces, 

 priloţiti predračune, ponudbe, kopije računov. 
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2.8 Analizne metode za določanje karotenoidov 

Karotenoidi so intenzivno oranţno do rdečkasto obarvane spojine, zato njihovo 

kvantifikacijo običajno  opravimo spektrometrično v vidnem območju spektra po 

kromatografski separaciji, ki je potrebna zaradi podobnosti absorpcijskih spektrov 

posameznih karotenoidov (Minguez-Mosquera in drugi, 1990). 

Starejše kromatografske metode temeljijo na kolonski ali tankoplastni kromatografiji. 

Te metode imajo več pomanjkljivosti. Potrebujemo veliko vzorca, metode so 

dolgotrajne, ločljivost pa je slaba. Pigmente je potrebno pred kromatografijo 

ekstrahirati iz olja (Minguez-Mosquera in drugi, 1990). 

2.8.1 Visokotlačna tekočinska kromatografija (HPLC) 

HPLC je analizna tehnika, pri kateri na analitski koloni ločimo posamezne 

komponente vzorca, ki jih nato zaznamo z ustreznim detektorjem. Posamezne 

komponente preiskovanega vzorca ločimo med seboj na podlagi njihovih različnih 

fizikalnih in kemijskih interakcij z mobilno in stacionarno fazo. 

Rezultat ločbe in končne detekcije je kromatogram. Osnova za prepoznavanje 

posameznih snovi so retencijski časi (tr) (čas potovanja snovi od injiciranja do izhoda 

iz kolone), za kvantitativno določitev pa nam sluţijo površine kromatografskih 

vrhov. 

Uvedba HPLC je prinesla številne prednosti. Metode so enostavne, poceni (odvisno 

od detekcije), občutljivost, specifičnost in preciznost so dobre. Uporaba           

HPLC-metod omogoča simultano določitev klorofilov in karotenoidov, metode so 

uporabne za vse tipe rastlinskih olj (Gandul-Rojas in drugi, 2000). 

Na razpolago imamo veliko različnih detektorjev, kot so: spektrofotometrični       

UV-VIS, fluorimetrični, detektor na lomni količnik, detektor na električno 

prevodnost, elektrokemijski detektor in drugi.  

Najbolj pogosto je v uporabi UV-VIS detektor zaradi svoje univerzalnosti, 

enostavnosti in selektivnosti, za mnoge rutinske namene pa nudi tudi dovolj dobro 

občutljivost.  
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Meja detekcije (LOD) tehnike HPLC-UV-VIS za karotenoide je okoli 10 ng/mL 

(ppb) (Franko in drugi, 1998). 

2.8.2 Spektrometrija s toplotnimi lečami (TLS) 

Vzbujene molekule lahko preidejo nazaj v osnovno stanje prek emisije svetlobe 

(fluorescenca, fosforescenca) ali pa prek neradiacijske relaksacije, pri kateri se 

absorbirana energija preteţno prek trkov z drugimi molekulami in vibracijskih 

relaksacij sprosti kot toplota. 

Vse metode, ki za meritev izkoriščajo pretvorbo energije absorbiranega 

elektromagnetnega valovanja (svetlobe) v toploto in s tem povezane spremembe 

lastnosti vzorca, imenujemo optotoplotne (fototoplotne) metode.  

Posamezne metode se razlikujejo po načinu zaznavanja optotoplotnega pojava. Pri 

spektrometriji s toplotnimi lečami določamo koncentracije snovi posredno prek 

sprememb lomnega količnika vzorca, ko je bil ta osvetljen z lasersko svetlobo. 

Sprememba lomnega količnika je posledica naraščanja temperature, ki jo povzroči 

absorpcija svetlobe laserskega snopa v vzorcu. To ustvari leči podoben optični 

element v vzorcu, tako imenovano toplotno lečo. Leča ima običajno negativno 

goriščno razdaljo, ker se pri večini snovi pri segrevanju lomni količnik zmanjša.  

Celotna količina sproščene toplote je odvisna od absorbance vzorca pri valovni 

dolţini laserja ter od moči laserja. Če spojine, ki absorbirajo lasersko svetlobo, ne 

fluorescirajo, lahko predpostavimo, da je količina sproščene toplote enaka količini 

absorbirane svetlobne energije v vzorcu.  

Jakost toplotne leče je sorazmerna temperaturnemu koeficientu lomnega količnika, 

moči vzbujevalnega laserja in ekstinkcijskemu koeficientu oz. koncentraciji snovi, ki 

absorbira lasersko svetlobo. 

Bistvena pomanjkljivost, s katero se srečamo pri spektroskopiji s toplotnimi lečami, 

je slabša selektivnost, saj meritve običajno izvajamo le pri eni valovni dolţini.  

Problem je moţno rešiti s souporabo spektrometrije s toplotnimi lečami in 

separacijskih tehnik, kot je kromatografija HPLC (Černigoj, 2005). 
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2.8.3 HPLC-sistem s spektrometrično detekcijo s toplotnimi lečami (HPLC-

TLS) 

HPLC-TLS so ţe uspešno uporabili tudi za detekcijo karotenoidov v krvni plazmi 

(Franko in drugi, 1998) in farmacevtskih pripravkih na osnovi ribjega olja (Luterotti 

in drugi, 1999). Pri tem so uporabili izokratično ločbo na reverzno fazni koloni C18 

in eluent CH3OH : THF v volumskem razmerju 90 : 10. Dobljene rezultate so 

primerjali z rezultati, ki so jih dobili s standardnim HPLC-UV-VIS postopkom za 

določitev karotenoidov v vzorcih krvne plazme (Franko in drugi, 1998). 

Dokazali so prednost TLS-detekcije pred UV-VIS spektrometrijo, saj je TLS zelo 

občutljiva detekcijska metoda, ki doseţe mejo detekcije reda velikosti 100 pg/mL = 

0,1 ng/mL (0,1 ppb) (Franko in drugi, 1998). 

 

2.8.4 HPLC-kromatografski pogoji 

V literaturi je mnogo podatkov o kromatografskem ločevanju karotenoidnih spojin 

na C18 reverzno fazni koloni, vendar se rezultati študij med seboj razlikujejo. 

Ločljivost med posameznimi kromatografskimi vrhovi in vrstni red eluiranja 

posameznih komponent sta odvisna od sestave mobilne faze kot tudi od vrste 

(proizvajalca) kolone, ki jo uporabimo za separacijo (ločbo), zato je potrebno ločbo 

optimizirati na vsaki novi koloni. 
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3 METODOLOGIJA MAGISTRSKE NALOGE 

Da bi pri magistrski nalogi dosegli zastavljene cilje in kvalitetne rezultate, smo 

naloge s posameznega področja razdelili v tri spodaj napisane skupine: 

 Tehnologija: odločitev o najprimernejši aparaturi in analizni metodi za 

detekcijo karotenoidov smo sprejeli na podlagi literaturnih podatkov (Franko 

in drugi, 1998 in Luterotti in drugi, 1999) ter eksperimentalnega preverjanja 

metod in analiz realnih vzorcev oljčnega olja v laboratoriju. 

 Finance: s pomočjo programa poslovni načrt smo pravilno razporedili vse 

stroške investicij in stroške obratnih sredstev ter dodatne stroške, navedli vir 

financiranja postavitve preskuševalnega kemijskega laboratorija za izvedbo 

analize oljčnega olja, upoštevali plan prodaje analiznih certifikatov, 

amortizacijo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, vse 

prihodke in odhodke bodočega poslovanja ter tako dobili poslovni izid. Nato 

smo ocenili ekonomsko učinkovitost projekta postavitve preskuševalnega 

kemijskega laboratorija za izvedbo analize oljčnega olja po dinamični metodi 

z izračunom neto sedanje vrednosti projekta (NSvprojekta) in relativne neto 

sedanje vrednosti projekta (RNSvprojekta). 

 Razno: prikazali smo postopek pridobitve akreditacije pri Slovenski 

akreditaciji za preskuševalni kemijski laboratorij, v skladu s splošnimi 

zahtevami standarda (SIST EN ISO/IEC 17025:2005), za komercialno 

izvajanje analiz vsebnosti trans-β-karotena v oljčnem olju in pristnosti 

oljčnega olja.  
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3.1 Aparatura, kromatografski pogoji in postopki priprave 

3.1.1 Aparatura za HPLC s TLS-detekcijo 

Kromatografski del aparature so sestavljali reverzno fazna kolona Vydac – Protein & 

Peptide C18, izokratična črpalka (Shimadzu, Model LC 10 Ai ali Knauer, Model 

Smart line pump 1000), pretočna celica (Hellma, V = 8 µL, dolţina optične poti        

1 cm) ter injektor (Rheodyne, USA) z injekcijsko zanko 10 µL. Kolona je bila 

direktno povezana s pretočno celico. Meritve smo opravljali pri pretoku 1 mL/min in 

sobni temperaturi. 

Ker na trgu še ni komercialno dosegljivega instrumenta za spektroskopijo s 

toplotnimi lečami, smo uporabili instrument, ki so ga razvili in postavili v 

Laboratoriju za raziskave v okolju na Univerzi v Novi Gorici in je prikazan na sliki 4 

ter shematsko na sliki 5. 

Kot izvor vzbujevalnega snopa smo uporabljali argonski ionski laser Coherent 

Innova 90 (valovna dolţina 476,5 nm in moč 50 mW). Vzbujevalni snop smo 

modulirali z mehanskim prekinjalom (Scientific Instruments) s frekvenco 20 Hz. 

Helij-neonski laser (Melles Griot, model 05-LHP-153) je sluţil kot izvor tipalnega 

snopa.  

TLS-signal smo odčitali na fazno vpetem ojačevalniku (lock-in) (Standford Research 

Systems, Model SR830, USA) s časovno konstanto 1 s.  
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Slika 4: Fotografija eksperimentalne postavitve HPLC-TLS 

 

Slika 5: Shematski prikaz eksperimentalne postavitve HPLC-TLS 
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3.1.2 Kromatografski pogoji za ločbo karotenoidov 

Za ločbo izbrane skupine karotenoidov (β-kriptoksantin, α-karoten, β-karoten, 

likopen) pri določevanju trans-β-karotena v oljčnem olju smo, na podlagi literaturnih 

podatkov (Franko in drugi, 1998 in Luterotti in drugi, 1999) in optimizacije 

opravljene v okviru tega dela (stran 47), uporabili izokratično izpiranje na koloni 

Vydac - Protein & Peptide C18, 5µm (250 x 4,6 mm) z ustrezno varnostno 

predkolono pri sobni temperaturi in 

a) mobilno fazo: 

A – tetrahidrofuran THF p.a., (Fluka)  

B – metanol CH3OH p.a., (Sigma Aldrich)  

A : B = 4 : 96, V/V 

b) za razredčevanje vzorcev pa uporabili zmes (topilo): 

mobilna faza : kloroform (CHCl3), (Riedel de Haen) v razmerju 50 : 50, V/V 

 

3.1.3 Priprava standardnih raztopin 

Standardne raztopine (DHI Water and Environment, Hoersholm, Denmark) 

uporabljenih karotenoidov so navedene v tabeli 2. 

Količine pigmentov, ki so navedene v tabeli 2, smo odmerjali z mikropipeto ter jih 

kvantitativno prenašali v vialo prostornine 3 mL ter razredčili do 0,5 mL z mobilno 

fazo.  

Za umeritveno premico smo pripravili mešanico vseh standardov ali posamične 

standarde z 2-, 4-, 6-kratnim razredčevanjem osnovne raztopine z mobilno fazo.  
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Tabela 2: Volumen (µL) in koncentracije (ppb) dodanih pigmentov v pripravljeni 

standardni mešanici 

PIGMENT V (µL) dodanega standarda C (ng/mL) v pripravljeni mešanici 

β-kriptoksantin 35 70,4 

α-karoten 50 84,3 

β-karoten 50 89,3 

Likopen 50 72,4 

 

Vse standardne raztopine smo sveţe pripravili in jih zaščitili pred svetlobo z 

aluminijasto folijo ter jih do analize hranili v toplotno izolirani posodi s hladilnimi 

elementi. Osnovne raztopine v 100 % etanolu pa smo shranjevali v zmrzovalniku pri 

-20 ºC. 

 

3.1.4 Priprava vzorcev 

Vzorce oljčnega olja, v katerih smo določevali vsebnost antioksidanta                

trans-β-karotena in ugotavljali pristnost, smo vedno sveţe pripravili in razredčili s 

topilom 100-krat, če je bil signal prešibak, pa le 50-krat. Pri razredčevanju vzorcev s 

topilom smo uporabili avtomatsko mikropipeto.  

Zaradi nestabilnosti in visoke občutljivosti karotenoidov na svetlobo, kisik, kisline in 

povišano temperaturo smo vzorce hranili v zamrzovalniku pri -20 °C in jih tako tudi  

zaščitili pred svetlobo.  
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3.2 Program poslovni načrt 

Poslovni načrt za investicijo v preskuševalni kemijski laboratorij za izvedbo analiz 

oljčnega olja smo izdelali z uporabo programa Poslovni načrt (finančni del), ki je 

pripomoček javnega značaja in je last Javnega sklada Republike Slovenije za 

podjetništvo in je avtorsko zaščiten. Uporablja in reproducira se lahko le v 

neposlovne namene (za lastne potrebe podjetnic in podjetnikov), pri čemer mora 

ohraniti navedena opozorila o avtorskih pravicah.  

Program skuša biti enostaven za uporabo in dostopen vsem zainteresiranim 

samostojnim podjetnikom in samostojnim podjetnicam z namenom, da še finančno-

računovodsko ovrednotijo svoje poslovne zamisli in tako ugotovijo potrebno višino 

tujih finančnih virov ter izračunajo, ali se bodo vloţena sredstva povrnila. Program 

omogoča prikaz izračunov in podatkov za šestletno obdobje, in sicer za dve pretekli 

poslovni leti in za štiri prihodnja načrtovana poslovna leta. 

 

Banke, ki sodelujejo z Javnim skladom Republike Slovenije za podjetništvo pri 

javnih razpisih, ocenjujejo, da je program za izdelavo poslovnega načrta za 

samostojne podjetnike primeren za praktično uporabo v praksi in da ustreza 

zahtevanim kriterijem posamezne banke za pripravo poslovnih načrtov za mikro, 

mala in srednja podjetja (Poslovni načrt za samostojne podjetnike, 2009). 

 

 

3.3 Ocene ekonomske učinkovitosti projekta postavitve 

preskuševalnega kemijskega laboratorija 

Ekonomsko učinkovitost projekta ocenjujemo zato, da sploh vemo, če nam bo 

postavitev preskuševalnega kemijskega laboratorija za izvedbo analiz oljčnega olja 

prinašala dobiček. Iz tega se potem odločamo, ali je sploh smiselno investirati v 

postavitev laboratorija ali ne. Postavitev preskuševalnega kemijskega laboratorija za 

izvedbo analiz oljčnega olja smo ocenjevali po dinamični metodi. 
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3.3.1 Neto sedanja vrednost projekta 

Neto sedanja vrednost projekta (NSvprojekta) določa, ali projekt zasluţi več ali manj od 

ţelene stopnje donosa, in je koristna za ugotavljanje, ali je postavitev 

preskuševalnega kemijskega laboratorija dobičkonosna. 

 

Neto sedanjo vrednost projekta izračunamo po spodnji enačbi (1), pri čemer 

uporabimo podatke o prihodkih in odhodkih iz izkaza denarnih tokov bodočega 

poslovanja podjetnika iz tabele 12, nato poljubno izberemo diskontno stopnjo in s 

pomočjo enačbe (2) izračunamo diskontni faktor. 

 

SoSdNSvprojekta      (1) 

 

kjer je: 

NSvprojekta.....neto sedanja vrednost projekta 

Sd.....skupni diskontirani prihodek 

So.....skupni diskontirani odhodek 

 

nDS
DF

)1(

1


     (2) 

 

kjer je: 

DF.....diskontni faktor                                     

n.....časovna doba v letih 

DS = poljubno izbrana diskontna stopnja mora biti višja od obresti na banki (npr. 

Delavska hranilnica d.d., za vezane vloge nad 5 let, letna obrestna mera 4,30 %), saj 

bi v nasprotnem primeru bilo bolje vezati denar na banki. 
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3.3.2 Relativna neto sedanja vrednost projekta 

Relativna neto sedanja vrednost (RNSvprojekta) nam prikaţe neto donos na enoto 

investicije. Pove nam, koliko denarja nam prinese projekt glede na to, koliko v njega 

vloţimo. Lahko nam projekt prinaša veliko denarja, vendar je razmerje glede na 

vloţen denar majhno.  

Relativno neto sedanjo vrednost projekta izračunamo po spodnji enačbi (3). 

 

naložbe

projekta

projekta
NSv

NSv
RNSv      (3) 

 

kjer je: 

RNSvprojekta.....relativna neto sedanja vrednost projekta 

NSvprojekta .....neto sedanja vrednost projekta (enačba 1) 

NSvnaloţbe.....neto sedanja vrednost naloţbe (tabela 7) 
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3.4 Akreditacija laboratorija 

Slovenska akreditacija (v nadaljnjem besedilu: SA) opravlja na podlagi 3. člena 

Zakona o akreditaciji (Uradni list RS, št. 59/99) naloge nacionalne akreditacijske 

sluţbe v Republiki Sloveniji. 

 

Zakon o akreditaciji opredeljuje standarde oziroma dokumente, v katerih so podane 

zahteve za usposobljenost, ki jih morajo izpolnjevati organi za ugotavljanje 

skladnosti, da lahko pridobijo in vzdrţujejo akreditacijo, ki jo podeljuje SA. 

 

3.4.1 Zahteve za usposobljenost 

Skladno z Zakonom o akreditaciji so zahteve za usposobljenost organov za 

ugotavljanje skladnosti za pridobitev in vzdrţevanje akreditacije podane v 

nacionalnih, evropskih in mednarodnih standardih in v drugih predpisih, ki določajo 

zahteve za usposobljenost organov za ugotavljanje skladnosti. SA pri ocenjevanju 

upošteva kot vodila tudi dokumente mednarodnih zdruţenj za akreditacijo. 

Dokumenti so dostopni na spletnih straneh teh organizacij:  

www.european-accreditation.org, www.ilac.org in www.iaf.nu. 

 

Z izrazom standardi iz prejšnjega odstavka so zajeti vsi standardizacijski dokumenti, 

kot jih opredeljuje Zakon o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99). 

 

Slovenska akreditacija v postopkih akreditacije ugotavlja usposobljenost 

preskuševalnega laboratorija v skladu s splošnimi zahtevami standarda (SIST EN 

ISO/IEC 17025:2005) (Zahteve za usposobljenost akreditiranih organov, 2009) in po 

postopku, ki ga prikazuje slika 6. 
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Slika 6: Shema postopka akreditiranja (Pravila postopka akreditiranja, 2009). 
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3.4.2 Validacija analizne metode 

Validacija analizne metode v skladu s splošnimi zahtevami standarda (SIST EN 

ISO/IEC 17025:2005) je eden od  ključnih pogojev za pridobitev akreditacije 

laboratorija in zagotavljanje verodostojnosti analitskih rezultatov ter njihovo 

medsebojno priznavanje in primerljivost.  

 

Laboratorij lahko z njeno uporabo zagotovi, da so metode, ki jih uporablja pri svojem 

delu, primerne in vključujejo vse posebne zahteve odjemalcev (Validacija analiznih 

metod, 2009). 

 

Validacija metode je sistematičen proces, s katerim zagotovimo, da je metoda 

ustrezna za določen namen. Validacija metode je tesno povezana s samim razvojem 

metode in optimizacijo analiznih pogojev. Ta dva procesa se nenehno prepletata. Prvi 

korak pri razvoju in validaciji nove metode je določitev minimalnih kriterijev, 

katerim mora metoda zadostiti. 

 

Potek validacije mora biti skrbno opisan v validacijskem protokolu, v katerem 

moramo navesti vse minimalne kriterije, katerim mora metoda zadostiti. 

 

Analitiku so pri izvajanju validacijskih preizkusov v pomoč številne mednarodne 

smernice, ki natančno definirajo parametre in metodologijo preizkusov, s katerimi 

ovrednotimo posamezne parametre. Najbolj poznana smernica je gotovo smernica 

Mednarodne konference o harmonizaciji (ICH), ki definira osem validacijskih 

parametrov za analizne metode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

Tekom validacijskega procesa mora tako razvojni analitik testirati: 

 

 Specifičnost metode - zmoţnost metode, da lahko nedvoumno loči 

posamezen analit v prisotnosti drugih komponent. Te tipično predstavljajo 

nečistote in razpadne produkte. 

 Linearnost metode - zmoţnost metode, da v določenem območju daje 

rezultate, ki so linearno odvisni od koncentracije (vsebnosti) iskanega analita 

v vzorcu. 

 Delovno območje - je koncentracijsko območje, znotraj katerega nam metoda 

zagotavlja točne in natančne podatke. 

 Točnost - je merilo, kako se rezultati, pridobljeni z analizno metodo, skladajo 

z dejanskimi vrednostmi. 

 Natančnost - je merilo, kako skladni so posamezni rezultati serije večjih 

meritev med seboj. 

 Meja detekcije - je najmanjša koncentracija analita, ki jo lahko z uporabljeno 

metodo zaznamo, vendar ne nujno tudi kvantificiramo. 

 Meja kvantifikacije - je najmanjša koncentracija analita, ki zagotavlja dovolj 

visok signal, da ga lahko kvantificiramo z ustrezno natančnostjo. 

 Robustnost metode - preizkus, kako sprememba različnih parametrov 

analize vpliva na končne rezultate. 

 

Po končani validaciji metode mora analitik pripraviti obširno validacijsko poročilo, 

ki mora vključevati vse validacijske preizkuse, rezultate. Napisano mora biti dovolj 

podrobno, da lahko izkušen analitik z ustrezno opremo ponovi opravljene preizkuse. 

Pripraviti mora tudi standardni operacijski postopek (SOP) za prenos metode iz 

razvojnega stadija v rutinsko analitiko (Validation of analytical procedures, 2009). 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 

4.1 Analiza stanja oljkarstva v Sloveniji 

4.1.1 Analiza razvoja sektorja 

Začetki oljkarstva v Istri segajo v obdobje 600 let p.n.š. Po oceni pridelka oljčnega 

olja na ha je bilo v 18. stoletju z oljko zasajenih pribliţno 2.600 ha. Površine so se v 

19. stoletju povečevale, po pozebi leta 1929, ko je propadlo 90 % oljčnih dreves, pa 

so se zelo zmanjšale in je oljkarstvo tako rekoč zamrlo. Ponovno je zaţivelo po letu 

1952, a je zastalo s pozebo v letu 1956, ko je ostalo le še 800 ha. Kljub večkratnim 

padcem oljkarstva bodisi zaradi teţkih gospodarskih razmer bodisi večjih pozeb v 

19. in 20. stoletju (v letih 1880, 1885, 1914, 1929, 1956, 1985 leta) pa so poskusi 

revitalizacije oljčnih nasadov po letu 1985 vendarle uspeli. 

Slovenska pridelava oljčnega olja je v primerjavi z EU drţavami pridelovalkami 

oljčnega olja po količini sicer zanemarljiva, vendar pa oljčno olje dosega visoko 

kakovost. Vodilne svetovne proizvajalke oljčnega olja so sredozemske drţave EU, in 

sicer Italija, Grčija, Španija in Portugalska. Proizvedejo kar 80 % celotne svetovne 

proizvodnje oljčnega olja (2,5 mio ton v letu 2005) in jo porabijo 70 %. Pomembne 

proizvajalke oljčnega olja so še Tunizija, Turčija, Sirija in Maroko, v zadnjem času 

se proizvodnja širi tudi v Čile, Argentino, Avstralijo, Kitajsko idr. Slovenija letno 

pridela od 1.800 do 2.500 ton oljk, iz katerih proizvede od 400 do 450 ton oljčnega 

olja. EU drţave izvozijo 290.000 ton ustekleničenega oljčnega olja na tretje trge 

(ZDA, Japonska, Kanada, Avstralija), izvoz slovenskega oljčnega olja je 

zanemarljiv, uvoz pa je dosegel 1.223,6 ton. Slovensko oljčno olje dosega visoke 

cene, do 13 €/L. Oljke v mediteranskih regijah EU so zasajene na 5.163.000 ha, 

površine v Sloveniji pa po ocenah znašajo do 1.600 ha (večinoma v slovenski Istri). 

Svetovna potrošnja oljčnega olja je med 3 % in 4 % svetovne potrošnje rastlinskega 

olja (Slovenija: 4,5 %). Poraba oljčnega olja na prebivalca v svetu je v povprečju 

0,43 kg na osebo/leto, v Sloveniji 0,75 kg (20,5 kg v Grčiji, 11,8 kg v Španiji,      

11,2 kg v Italiji, 8,3 kg v Tuniziji, 4 kg na Portugalskem) (Polak-Benkič, 2009). 
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4.1.2 Pomen sektorja z vidika vplivov na okolje in kulturno krajino 

Oljkarstvo ima v slovenski Istri pa tudi na nekaterih drugih območjih na Primorskem 

dolgoletno tradicijo in je pomembno za ohranjanje kulturne mediteranske krajine in 

za trajnostni razvoj tega območja, kar lahko pomembno vpliva na razvoj turizma 

(tipična sredozemska krajina in hrana). 

 

4.2 Analiza razvojnih možnosti in ovir oljkarstva v Sloveniji 

4.2.1 Ocena naravnega potenciala 

Oljkarstvo v Sloveniji je omejeno na slovensko Istro in na del Goriških Brd ter 

Goriškega. V slovenski Istri je oljkarstvo tradicionalna kmetijska panoga, pomen ima 

tako pri ohranjanju značilne mediteranske krajine in kulturne dediščine kot tudi pri 

razvoju turizma. Obstajajo moţnosti za širitev nasadov oljk: potencialno za 1.400 ha, 

realno pa za 600 do 1.000 ha, kar bi z redno obnovo sedanjih 1.600 ha oljčnikov 

povečali na 2.600 ha. 

Vendar pa tudi v tej panogi njen razvoj omejuje zemljiška problematika: majhna 

kmetijska gospodarstva, razdrobljenost, nerešena lastništva – dedovanje. Stroški 

investicij (naprave nasadov) so na takšni zemljiški strukturi višji kot sicer (terase). 

Zaradi teh neugodnih okoliščin in tudi zaradi nezadostnih orodij za pospeševanje 

obnove (obnova ni subvencionirana) se obnova zmanjšuje in trenutno dosega le do 

20 ha/leto. Ker bo veliko mladih nasadov oljk kmalu doseglo polno rodnost, lahko 

pričakujemo izrazito povišanje proizvodnje oljčnega olja, kar lahko neugodno vpliva 

na ceno. Interes za oljkarstvo je spremenljiv (odvisen od davčnih obveznosti, cene 

oljčnega olja, priloţnosti za pridobitev subvencij).  

4.2.2 Ocena moţnosti tehnološkega napredka 

Tehnologija pridelave oljk mora biti prilagojena našim neugodnim zemljiškim 

razmeram: pridelava oljk na majhnih in razdrobljenih površinah in na terasah je 

zahtevnejša kot pridelava na večjih ravnih površinah z uporabo mehanizacije. Prav 

tako mora biti prilagojena posebnim podnebnim razmeram: pridelava na najbolj 

severnih pridelovalnih območjih za oljko, zaradi česar so pozebe pogostejše. S 

primernimi ukrepi je moţno zvišati rodnost (analize tal, listja – primerno talno in 
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listno gnojenje, namakanje, fertirigacija, načini obdelave, agrotehnika ...), izboljšati 

kakovost in zniţati stroške pridelave (strojno obiranje, predelava, filtriranje ...). 

V Sloveniji je registriranih le 12 oljarn za oljčno olje. Z uvajanjem izboljšav pri 

predelavi (novejša, dopolnjena oprema, filtriranje olja ...) in postavitvijo polnilnih 

linij za oljčno olje bi laţje dosegali višjo kakovost olja in omogočili primerno 

ponudbo olja za trg. 

Oljkarstvo ima dober kadrovski potencial na področju raziskovalnih dejavnosti in 

vrhunsko ter specializirano opremo (ki jo je potrebno stalno dopolnjevati), vendar je 

ta kader v veliki meri neizkoriščen zaradi institucionalne razdrobljenosti in izključno 

trţne usmerjenosti. Razvojno-raziskovalne institucije na področju oljkarstva so: 

Poskusni center za oljkarstvo pri KGZS Zavod GO, LABS d.o.o., mednarodno 

pooblaščen in akreditiran Laboratorij za preskušanje oljčnega olja ZRS Univerze na 

Primorskem, mednarodno pooblaščen in akreditiran Panel za senzorično ocenjevanje 

oljčnega olja ter Inštitut za sredozemsko kmetijstvo in oljkarstvo pri         

Znanstveno-raziskovanem središču Univerze na Primorskem. Kljub umeščenosti 

razvojno-raziskovalnega kadra v mednarodni prostor pa je zaradi pomanjkanja kadra 

in sredstev prenos znanja prepočasen (namakanje, zaščita, ekološka in integrirana 

pridelava, proučevanje tradicionalnih sort, kakovost olja ...). Svetovanje na področju 

oljkarstva nudi KSS Koper pri KGZS Zavod GO, vendar je le-ta za oljkarstvo 

kadrovsko precej omejena (le ena kmetijska svetovalka za področje oljkarstva, ki 

poleg tega svetuje tudi na področju sadjarstva, ali le polovičen obseg dela enega 

kmetijskega svetovalca za 2.000 oljkarjev in 1.600 ha oljčnikov) (Polak-Benkič, 

2009). 

4.2.3 Ocena moţnosti alternativnih oblik proizvodnje 

Ob splošnem pojavu spreminjanja podnebnih razmer (višje temperature, več sušnih 

obdobij, razporeditev padavin neugodna za rast in rodnost oljk) se je tudi v oljkarstvu 

ţe pojavila potreba po prilagoditvi tehnologije pridelave oljk tem spremembam. Ena 

od moţnosti prilagoditve tehnologije temu pojavu je namakanje, kjer pa bi bila 

potrebna finančna pomoč za zagotovitev vodnih virov (vodni reţim). Naslednja 

moţnost je uvajanje ustreznih novih ali prilagojenih starih tradicionalnih sort 

(preizkušanje sort in primernih podlag, zagotovitev sadilnega materiala). Prav tako je 

koristna uvedba sistema spremljanja varstva pred tistimi škodljivci, kjer so napadi 



 39 

zaradi podnebnih sprememb močnejši in pogostnejši (oljčna muha). Nujno je tudi 

uvajanje okolju prijaznejših tehnologij (zviševanje deleţa pridelovalcev z integrirano 

in ekološko pridelavo). Znotraj raziskovalnih institucij je potrebno spremljati 

mednarodni razvoj na tem področju ter sodobne tehnologije prilagoditi in 

učinkovitejše uvajati v prakso. 

4.2.4 Ocena trţnih moţnosti 

V Sloveniji se povpraševanje po oljčnem olju povečuje (poraba oljčnega olja je okoli 

0,8 L/prebivalca na leto). Slovensko oljčno olje je v Sloveniji cenjeno. Posebno 

geografsko območje gojenja oljk omogoča pridelavo oljčnega olja z zaščiteno 

označbo porekla, ki velja za visoko kakovostnega. Do sedaj so se vse količine 

slovenskega oljčnega olja lahko prodale po dovolj visoki ceni, ki še pokrije visoke 

proizvodne stroške. Vendar na trg prihaja vse več kakovostnega, a cenejšega 

oljčnega olja iz tujine. Obstaja nevarnost nekonkurenčnosti cene. Zniţevanje 

proizvodne cene slovenskega olja bi bilo moţno z zmanjševanjem proizvodnih 

stroškov, kar pa bi lahko dosegli z uporabo mehaničnih orodij za obiranje in z 

zvišanjem pridelka kakovostnega oljčnega olja.  

Organiziranost pridelovalcev in predelovalcev oljk je slaba, zato je šibko tudi 

področje trţenja in promocije oljčnega olja. Spodbujanje pridelave in trţenja visoko 

kakovostnega olja je nujno potrebno (blagovne znamke, kontrole kakovosti, 

tekmovanja za najboljša olja, podpore za prireditve, izobraţevanje potrošnika, sejmi 

in druge promocijske dejavnosti). Slovenski oljkarji so ţe izrazili ţeljo po 

organizaciji proizvajalcev, ki bi med drugim pocenila proizvodnjo in trţenje oljčnega 

olja, s skupnim organiziranim nastopom oljkarjev na trgu pa bi ta trg laţje 

obvladovali (Polak-Benkič, 2009). 
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4.3 Povzetek stanja in priložnosti oljkarstva v Sloveniji  

Povzetek stanja in moţnosti razvoja oljkarstva v Sloveniji, ki so ključni za oceno 

smiselnosti investicije v preskuševalni kemijski laboratorij za analize oljčnega olja, 

so prikazani v tabeli 3. 

Tabela 3: Analiza prednosti, slabosti, priloţnosti in nevarnosti oljkarstva v Sloveniji 

(Polak-Benkič, 2009). 

Prednosti: Slabosti: 

- oljčno olje visoke kakovosti (ekstra 

deviško oljčno olje slovenske Istre je v 

EU zaščiteno z označbo porekla) 

- povpraševanje po oljčnem olju 

slovenskega porekla se povečuje 

- proizvodnja narašča 

- akreditiran in mednarodno priznan 

laboratorij in panel za senzorično 

ocenjevanje oljčnega olja 

- panoţna organiziranost 

- neposredna prodaja potrošnikom pri 

pridelovalcih 

 

- nerazrešeni sistemski pogoji 

(kmetijska, davčna, okoljska 

zakonodaja) 

- javni razpisi za investicije v okviru 

PRP so neprilagojeni oljkarstvu 

- majhnost in razdrobljenost zemljiške 

strukture 

- neorganizirano trţenje 

- razdrobljenost strokovnih inštitucij za 

oljkarstvo (ne omogoča primerne 

usklajenosti med strokovnimi in 

raziskovalnimi nalogami ter 

povezovanja oz. zdruţevanja strokovnih 

nalog in raziskovalnih dejavnosti) 

- nezadostno sistematično podpiranje 

razvojnih nalog 

- pomanjkanje kadra in sredstev v okviru 

KSS 

Priloţnosti: Nevarnosti: 

- povečevanje deleţa integrirane in 

ekološke pridelave ter olja z zaščiteno 

označbo porekla 

- ustrezno izobraţevanje potrošnikov o 

oljčnem olju 

- razvoj tehnologije pridelave in 

trţenja, da slovensko ekstra deviško 

oljčno olje ostane konkurenčno 

- dovolj velik pridelovalni potencial za 

doseganje samooskrbe 

- moţnost doseganja vrhunske 

kakovosti oljčnega olja 

- urejena sredozemska kulturna krajina 

in povezava s turizmom 

- uvajanje novih produktov oljk 

(namizne oljke) 

- povečevanje porabe 

- konkurenca na trgu oljčnega olja je 

vedno večja 

- padanje trţne cene oljčnega olja pod 

proizvodno ceno 

- klimatske spremembe 

- opuščanje oljkarstva pri malih oljkarjih 

- posledično negativni vpliv na 

sredozemsko kulturno krajino in na 

trajnostni razvoj ter na socialno-

ekonomski poloţaj v regiji 
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4.4 Oljkarstvo na Hrvaškem 

Oljkarstvo in proizvodnja oljčnega olja je prav gotovo najbolj obetavna kmetijska 

proizvodnja na Hrvaškem (v obalnih regijah in na otokih). Razmere v pridelavi 

oljčnega olja pa se še izboljšujejo, saj vseskozi sadijo nove oljke, stara drevesa oljk 

pa so vse bolj vzdrţevana. Proizvodnja in poraba oljčnega olja se s časom povečuje, 

na to nakazuje operativni program na Hrvaškem za obdobje 2004-2007, dvig na 

5.500 ha oljčnih dreves, ki je bil doseţen. 

 

Na Hrvaškem obstaja nekaj več kot 100 uradnih oljarn. S proizvodnjo oz. vzgojo oljk 

pa se na Hrvaškem ukvarja zagotovo 40.000 prebivalcev. Dejanska površina oljčnih 

nasadov glede na uradne statistične podatke pa je še občutno višja. 

 

Hrvaška ima zelo ugodne naravne pogoje za pridelovanje oljk in proizvodnjo 

kakovostnega oljčnega olja. Potencial kmetijskih površin je najmanj 20.000 ha, kar 

pomeni, da sedaj izkoriščajo samo eno četrtino zemljišča, namenjenega za oljčne 

nasade. Avtohtone sorte oljk pa zagotavljajo proizvodnjo oljčnega olja visoke 

kakovosti. Cena oljčnega olja je primerna, trţišče pa dolgoročno veliko in varno. 

Oljkarska dejavnost se idealno dopolnjuje s turistično dejavnostjo, ker je delo 

oljkarjev skoncentrirano v zimskem in spomladanskem času, ko ni obveznosti s 

turisti (Milat, 2005). 

 

Večina kmetij se nahaja ob istrski obali, ki je poznana tudi kot področje s 

tradicionalno proizvodnjo oljčnega olja. Vse kmetije pridelujejo ekstra deviška 

oljčna olja na rdeči ali rjavi-karbonatni zemlji. Oljke so preteţno naslednjih sort: 

buţa, istarska bjelica, leccino, karbonaca, pendolino, frantoio, rošinjola, moraiolo, 

moraţola in so brane ročno ali strojno.  

 

Tabela 4 nam prikazuje število registriranih samostojnih pridelovalcev po regijah v 

Istri, ki so dosegli najboljše  rezultate ekstra deviških oljčnih olj v letu 2008 in 2009. 

Vidimo, da je v letu 2009 število pridelovalcev najkakovostnejših ekstra deviških 

oljčnih olj upadlo za skoraj trikrat (Istrsko oljčno olje, 2009).  
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Tabela 4: Najkakovostnejši pridelovalci ekstra deviškega oljčnega olja v letih 2008 

in 2009 v Istri 

Regije v Istri 

Število najkakovostnejših 

pridelovalcev ekstra 

deviškega oljčnega olja v 

letu 2008 

Število najkakovostnejših 

pridelovalcev ekstra 

deviškega oljčnega olja v 

letu 2009 

Umag • Novigrad • 

Buje • Brtonigla • 

Savudrija 

41 11 

Poreč • Tar – 

Vabriga • Kaštelir – 

Labinci 

7 1 

Vrsar • Funtana • 

Sv. Lovreč 
2 1 

Rovinj • Bale • 

Kanfanar 
3 3 

Pula • Medulin • 

Liţnjan • Faţana • 

Vodnjan • Marčana 

• Barban 

24 9 

Buzet • Gračišće • 

Groţnjan • Oprtalj • 

Motovun • Pazin • 

Višnjan • Viţinada 

25 11 

SKUPAJ 102 36 
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4.5 Oljkarstvo v Evropski uniji 

Gojenje oljk je razširjeno po vsem Sredozemlju in je pomembno za podeţelsko 

gospodarstvo, lokalno dediščino in okolje. Sredozemlje predstavlja tudi zibelko 

človeške kulture, umetnosti in znanosti. Tako nas ne sme presenetiti, da so se 

egipčanska, grška, ţidovska, krščanska in rimska kultura razvile ravno na tem 

področju, kjer pridobivajo tekoče zlato najvišje kvalitete in kjer to dosega najvišjo 

stopnjo kakovosti. Oljkarska dejavnost je glavni vir zaposlovanja in gospodarska 

dejavnost v mnogih proizvodnih regijah in je izoblikovala številne pokrajine v 

drţavah članicah Evropske unije v več stoletjih. 

 

Iz tabele 5 vidimo, da je od 70-ih pa do 90-ih let bilo zaznati rahel porast proizvodnje 

in porabe oljčnega olja, nakar je sredi 90-ih prišlo do skokovitega porasta. Največja 

pridelovalka oljčnega olja v letu 2000/01 v Evropski uniji je bila Španija s 50,6 %, 

sledijo pa Italija s 25,5 %, Grčija z 22,6 %, Portugalska z 1,20 % in Francija z      

0,11 % (The olive oil sector in the European Union, 2002). 

Leta 2000 je bila površina z oljčnimi nasadi v Evropski uniji pribliţno 5.163.000 

hektarjev, kar je pribliţno 4 % glede na vso uporabo kmetijskih površin in 

predstavlja 2.122.591 ton pridelanega oljčnega olja.  

 

Slovenija je na 1600 ha oljčnikov pridelala 425 ton oljčnega olja in tako prispevala 

0,02 % oljčnega olja k celokupni pridelavi oljčnega olja v Evropski uniji.  

 

Iz zgornjih številk lahko sklepamo, da v Evropski uniji 425 ton oljčnega olja 

pridelajo s 1034 ha oljčnikov. To pomeni, da je v Evropski uniji izkoristek pridelave 

oljčnega olja za tretjino višji kot v Sloveniji.  
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Tabela 5: Pridelava oljčnega olja po posameznih članicah Evropske unije 

Leto Italija Španija Grčija Portugalska Francija 
Skupaj 

(ton) 

1989/90 585.000 573.000 316.372 35.100 2.825 1.512.297 

1990/91 148.000 700.000 170.869 20.000 2.310 1.041.179 

1991/92 650.000 610.000 430.147 34.992 3.400 1.728.539 

1992/93 410.000 636.000 314.432 17.075 1.840 1.379.347 

1993/94 550.000 588.000 323.161 27.486 2.407 1.491.054 

1994/95 458.664 583.000 389.904 29.220 2.440 1.463.228 

1995/96 625.000 375.000 445.000 34.000 2.450  1.481.450 

1996/97 410.000 986.700 494.218 37.000 2.360 1.930.278 

1997/98 712.847 1.147.000 492.364 39.600 2.480 2.394.291 

1998/99 452.286 899.991 562.493 33.936 2.364 1.951.070 

1999/2000 791.595 747.000 463.090 47.380 2.681 2.051.746 

2000/2001 540.864 1.074.970 479.066 25.444 2.247 2.122.591 

 

4.6 Analizni certifikat 

4.6.1 Oblika in vsebina 

Je uradni dokument, ki ga izdamo kot preskuševalni kemijski laboratorij za 

ugotavljanje skladnosti in kakovosti oljčnega olja. Z analiznim certifikatom 

potrjujemo vsebnost antioksidanta trans-β-karotena v oljčnem olju in pristnost 

oljčnega olja. 

Analizni certifikat bo vseboval naslednje podatke: logotip preskuševalnega 

kemijskega laboratorija, ime in priimek, naslov, davčno številko stranke, datum 

izvedene analize, rezultat analize vsebnosti antioksidanta trans-β-karotena v oljčnem 

olju, podpis odgovorne osebe, ţig podjetja (preskuševalnega kemijskega 

laboratorija), datum izdaje certifikata. Na certifikatu bodo enaki podatki tako za 

slovenski in hrvaški kot za evropski trg. 
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Slika 7 prikazuje osnutek analiznega certifikata, ki ga bo izdajal predvideni 

preiskuševalni kemijski laboratorij za ugotavljanje skladnosti in kakovosti oljčnega 

olja. 

 

Slika 7: Analizni certifikat 

 

4.6.2 Cena 

Cena izdaje analiznega certifikata za končno stranko bo 15 € z DDV in je določena 

na podlagi vseh stroškov, ki spremljajo proces analize vsebnosti antioksidanta        

trans-β-karotena v oljčnem olju. 
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4.7 Strategija prodaje 

4.7.1 Organizacija prodaje 

Prodajo in tehnično pomoč bomo v druţbi organizirali na naslednji način: 

 1 človek, odvisno od prodaje in količine dela, 

 srednja tehniška šola,  

 bruto plača 900 €. 

 

4.7.2 Planirana prodaja 

V prvem letu ne bo prihodkov od prodaje analiznih certifikatov. V drugem in v 

tretjem letu pa predvidevamo v Sloveniji prodajo 750 analiznih certifikatov po ceni 

15 € z DDV. V četrtem letu bomo na slovenskem in hrvaškem trgu predvidoma 

prodali 900 enot. Prodaja v naslednjih letih se bo povečevala, saj so odprti tudi trgi v 

Evropski uniji. Tabela 6 ponazarja predvideno geografsko porazdelitev prodaje 

analiznih certifikatov od leta 2009 do 2012. 

 

Tabela 6: Predvidena prodaja 

Leto Slovenski trg Hrvaški trg 

 
Število enot 

certifikatov 

Cena z 

DDV/enoto (€) 

Število enot 

certifikatov 

Cena z 

DDV/enoto (€) 

2009 0 15 0 15 

2010 250 15 0 15 

2011 500 15 0 15 

2012 500 15 400 15 
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4.8 Optimizacija HPLC-TLS ločbe 

Za optimizacijo separacije karotenoidnih spojin (tabela 2) na analitski koloni C18 smo 

s pomočjo literature (Franko in drugi, 1998 in Luterotti in drugi, 1999) izbrali 

okvirne pogoje (pretok 1 mL/min in mobilna faza THF : CH3OH = 10 : 90, V/V). 

Ločba vseh spojin pri teh pogojih je bila uspešna, vendar smo poskušali skrajšati čas 

analize, in sicer s spreminjanjem volumskega razmerja topil v mobilni fazi, kar nam 

je tudi uspelo. Pri nadaljnjem poskusu krajšanja časa pod 16 min pa je prišlo do 

prekrivanja vrhov in identifikacija vseh spojin ni bila moţna. Za TLS-detekcijo 

namreč nimamo na voljo drugega sredstva za identifikacijo spojin, kot je primerjava 

retencijskih časov. Končni pogoji HPLC-TLS ločbe so napisani v poglavju 3.1.2 

magistrske naloge. 

Po optimizaciji ločbe smo določili posamezne koncentracije trans-β-karotena v 

različnih vzorcih oljčnega olja in nato izračunali povprečne koncentracije oljčnega 

olja enakega geografskega porekla.  

 

Na sliki 8 vidimo tri različne kromatograme. Zgornji kromatogram (črno) prikazuje 

5-krat redčeno mešanico osnovne standardne raztopine v mobilni fazi                      

(β-kriptoksantin 14,1 ppb, α-karoten 16,9 ppb, β-karoten 17,9 ppb, likopen 14,5 ppb). 

Drugi kromatogram (zeleno) ponazarja pristno oljčno olje, redčeno 50-krat in 

kromatografski vrh antioksidanta trans-β-karotena z retencijskim časom 660 s           

z koncentracijo 17,5 ppb. Tretji kromatogram (rdeče) pa je prikaz potvorjenega olja, 

rečenega 50-krat z vrhom pri retencijskemu času 340 s, ki kaţe na prisotnost 

pigmenta, ki ni značilen za pristno oljčno olje. 
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Slika 8: HPLC-TLS kromatogrami raztopine standardov in oljčnih olj 

 

Največjo povprečno vrednost trans-β-karotena smo izračunali v vzorcih hrvaškega 

porekla, in sicer 2,7 ± 0,8 ppm. Najmanjšo pa pri vzorcih iz Črne gore 0,8 ± 0,4 ppm 

in Slovenske Istre 0,9 ± 0,4 ppm. V oljčnih oljih iz Goriških Brd so bile posamezne 

izmerjene koncentracije trans-β-karotena relativno visoke, kot tudi povprečna 

koncentracija 1,8 ± 0,5 ppm. 

Rezultati kaţejo, da je na podlagi meritve trans-β-karotena za posamezne primere 

moţno razlikovati med vzorci oljčnega olja različnega geografskega izvora. Da je 

razlika med nekaterimi vzorci oljčnega olja različnega porekla signifikantna, nazorno 

pokaţejo tudi izračuni t - testa dveh srednjih vrednosti pri 99,9% stopnji zaupanja    

(t tab. < t izr.). Predvidevanja pa je potrebno potrditi še z meritvami večjega števila 

vzorcev in s primerjavo z drugimi neodvisnimi metodami. 

Na sliki 9 so prikazane posamezne koncentracije trans-β-karotena v oljčnih oljih s 

poreklom iz Slovenske Istre, Goriških Brd, Črne gore in Hrvaške. 
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Slika 9: Posamezne koncentracije trans-β-karotena v oljčnih oljih s poreklom iz 

Slovenske Istre (rdeče), Goriških Brd (zeleno), Črne gore (črno) in Hrvaške (modro). 

 

4.9 Poslovni načrt 

S pomočjo programa poslovni načrt smo pravilno razporedili vse stroške investicij in 

stroške obratnih sredstev ter dodatne stroške, navedli vir financiranja postavitve 

preskuševalnega kemijskega laboratorija za izvedbo analize oljčnega olja, upoštevali 

plan prodaje analiznih certifikatov, amortizacijo neopredmetenih in opredmetenih 

osnovnih sredstev, vse prihodke in odhodke bodočega poslovanja ter tako dobili 

poslovni izid. Nato smo ocenili ekonomsko učinkovitost projekta postavitve 

preskuševalnega kemijskega laboratorija za izvedbo analize oljčnega olja po 

dinamični metodi z izračunom neto sedanje vrednosti projekta (NSvprojekta) in 

relativne neto sedanje vrednosti projekta (RNSvprojekta). 

 

 



 50 

4.9.1 Investicija v projekt postavitve preskuševalnega kemijskega laboratorija 

za izvedbo analiz oljčnega olja 

Tabela 7: Načrt porabe nepovratnih sredstev v letih 2009, 2010 in 2011 

Predračunski stroški investicije v € Znesek v €  

Načrt porabe 
nepovratnih sredstev 

2009 2010 2011 

1. Stroji in oprema 47.846 27.119 20.727  

2. Računalniki in računalniška oprema 3.025  3.025  

A. STROŠKI MATERIALNIH INVESTICIJ 50.871 27.119 23.752  

1. Računalniški programi/programska oprema 400  400  

2. Pridobivanje posebnih certifikatov in standardov – 
akreditacija preskuševalnega kemijskega laboratorija 

6.000   6.000 

B. STROŠKI NEMATERIALNIH INVESTICIJ 6.400  400 6.000 

C. STROŠKI INVESTICIJ (A+B) 57.271 27.119 24.152 6.000 

1. Nakup materiala za redno opravljanje dejavnosti - standardi 560  560  

2. Promocijske aktivnosti 4.360  2.160 2.200 

Č. STROŠKI OBRATNIH SREDSTEV 4.920  2.720 2.200 

1. Stroški surovin in osnovnega materiala - topila 247  247  

2. Stroški najemnin poslovnega prostora 2.160 1.080 1.080  

3. Strošek plače - 1 redno zaposlen za določen čas (2 meseca) 5.400 1.800 1.800 1.800 

D. SKUPAJ DODATNI STROŠKI 7.807 2.880 3.127 1.800 

     

SKUPAJ STROŠKI INVESTICIJE IN DODATNI STROŠKI 69.998 29.999 29.999 10.000 

  

E. DODATNI PODATKI O INVESTICIJI  

1. Načrtovana ekonomska doba investicije 10,0 let 

2. Mesec in leto zaključka investicije avg. 2010 

 

4.9.2 Vir financiranja projekta – subvencija pri JSRS za podjetništvo 

Tabela 8: Načrtovano izplačilo nepovratnih sredstev 

Izplačilo subvencije po zaključeni investiciji v € 
Znesek v 

€ 

Načrtovano izplačilo 

nepovratnih sredstev 

2009 2010 2011 

1. Subvencija za stroške investicije (C.) 57.271 27.119 24.152 6.000 

2. Subvencija za stroške obratnih sredstev (Č.) 4.920   2.720 2.200 

3. Subvencija za dodatne stroške (D.) 7.807 2.880 3.127 1.800 

SKUPAJ subvencija pri JSRS za podjetništvo 69.998 29.999 29.999 10.000 
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4.9.3 Prodaja analiznih certifikatov 

Tabela 9: Plan prodaje analiznih certifikatov od leta 2009 do 2012 

 
Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012 

Količina Vrednost Količina Vrednost Količina Vrednost Količina Vrednost 

1. Slovenski trg   250 3.750 € 500 7.500 € 500 7.500 € 

2. Hrvaški trg       400 6.000 € 

SKUPAJ 

PRODAJA 

(1+2) 

   3.750 €  7.500 €  13.500 € 

4.9.4 Amortizacija 

Tabela 10: Amortizacija neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

Letne amortizacijske stopnje v %, po katerih se izračunava planirana 

amortizacija   

A. NEOPREDMETENA SREDSTVA: 10,0 % 

1. Računalniški programi/programska oprema 

2. Pridobivanje posebnih certifikatov in standardov  

B. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA:  

1. Stroji in oprema 20,0 % 

2. Računalniki in računalniška oprema 50,0 % 

 

 
Stroški amortizacije v € 

 
 

2009 2010 2011 2012 

plan plan plan plan 

A. NEOPREDMETENA SREDSTVA     

1. Računalniški programi/programska oprema  40 40 40 

2. Pridobivanje posebnih certifikatov in 

standardov    600 600 

B. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA:     

1. Stroji in oprema 5.424 9.569 9.569 9.569 

2. Računalniki in oprema  1.513  1.513   

SKUPAJ (A+B) 5.424 11.122 11.722 10.209 

Stanje na dan 31. december v € 
2009 2010 2011 2012 

plan plan plan plan 

A. NEOPREDMETENA SREDSTVA     

1. Računalniški programi/programska oprema  360 320 280 

2. Pridobivanje posebnih certifikatov in 

standardov    5.400 4.800 

B. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA:     

1. Stroji in oprema 21.695 32.853 23.284 13.715 

2. Računalniki in oprema  1.513      

SKUPAJ (A+B) 21.695 34.726 29.004 18.795 
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4.9.5 Izkaz poslovnega izida bodočega poslovanja 

Tabela 11: Izkaz poslovnega izida bodočega poslovanja 

P O S T A V K A  
2009 2010 2011 2012 

plan plan plan plan 

Prihodki:     

1. Čisti prihodki od prodaje analiznih certifikatov   3.750 7.500 13.500 

a) Čisti prihodki na slovenskem trgu   3.750 7.500 7.500 

b) Čisti prihodki na hrvaškem trgu       6.000 

2. Drugi poslovni prihodki –  

Subvencija pri JSRS za podjetništvo 29.999 29.999 10.000  

SKUPAJ prihodki 29.999 33.749 17.500 13.500 

     

Odhodki:     

1. Nakup materiala za redno opravljanje 

dejavnosti  560  560 

2. Promocijske aktivnosti  2.160 2.200  

3. Stroški blaga, materiala in storitev     

a) Stroški surovin in osnovnega materiala  247 450 651 

4. Stroški poslovnega prostora     

a) Stroški najemnin poslovnega prostora 1.080 1.080 1.080 1.080 

b) Stroški poslovnega prostora 360 360 360 360 

5. Stroški dela     

a) Stroški plač  

(1 redno zaposlen za določen čas – 2 meseca) 1.800 1.800 1.800  

6. Odpisi vrednosti, amortizacija     

1. Neopredmetena sredstva     

   a) Računalniški programi/programska oprema  40 40 40 

   b) Pridobivanje posebnih certifikatov in stand.   600 600 

2. Opredmetena osnovna sredstva     

a) Stroji in oprema 5.424 9.569 9.569 9.569 

b) Računalniki z opremo  1.513     

7. Drugi poslovni odhodki     

a) 7 % nominalna letna obrestna mera 

premostitvenega kredita  1.050  1.050     

b) Stroški odobritve premostitvenega kredita 200 200   

SKUPAJ odhodki -9.914 -18.579 -16.099 -13.260 

     

8. POZITIVNI/NEGATIVNI POSLOVNI IZID +20.085 +15.170 +1.401 +240,00 
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4.9.6 Izkaz denarnih tokov bodočega poslovanja 

Tabela 12: Izkaz denarnih tokov bodočega poslovanja 

P O S T A V K A  
2009 2010 2011 2012 

plan plan plan plan 

Prihodki:     

1. Čisti prihodki od prodaje analiznih certifikatov   3.750 7.500 13.500 

a) Čisti prihodki na slovenskem trgu   3.750 7.500 7.500 

b) Čisti prihodki na hrvaškem trgu       6.000 

2. Drugi poslovni prihodki –  

Subvencija pri JSRS za podjetništvo 29.999 29.999 10.000  

SKUPAJ prihodki 29.999 33.749 17.500 13.500 

     

Odhodki:     

1. Stroji in oprema 27.119 20.727   

2. Računalniki in računalniška oprema  3.025   

3. Računalniški programi/programska oprema  400   

4. Pridobivanje posebnih certifikatov in standardov   6.000  

5. Nakup materiala za redno opravljanje 

dejavnosti  560  560 

6. Promocijske aktivnosti  2.160 2.200  

7. Stroški blaga, materiala in storitev     

a) Stroški surovin in osnovnega materiala  247 450 651 

8. Stroški poslovnega prostora     

a) Stroški najemnin poslovnega prostora 1.080 1.080 1.080 1.080 

b) Stroški poslovnega prostora 360 360 360 360 

9. Stroški dela     

a) Stroški plač  

(1 redno zaposlen za določen čas – 2 meseca) 1.800 1.800 1.800  

10. Drugi poslovni odhodki     

a) 7 % nominalna letna obrestna mera 

premostitvenega kredita  1.050  1.050     

b) Stroški odobritve premostitvenega kredita 200 200   

SKUPAJ odhodki -31.609 -31.609 -11.890 -2.651 

     

11. POZITIVNI/NEGATIVNI DENARNI TOK -1.610 +2.140 +5.610 +10.849 
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4.9.7 Ekonomska učinkovitost projekta postavitve preskuševalnega 

kemijskega laboratorija za izvedbo analiz oljčnega olja 

Ekonomsko učinkovitost preskuševalnega kemijskega laboratorija za izvedbo analiz 

oljčnega olja smo ocenjevali po dinamični metodi, in sicer z izračunom neto sedanje 

vrednosti projekta (NSvprojekta) in relativne neto sedanje vrednosti projekta 

(RNSvprojekta). 

 

Iz tabele 13 vidimo, da so izračunani skupni diskontirani prihodki večji od skupnih 

diskontiranih odhodkov. Neto sedanja vrednost projekta je večja od nič (13.117 €), 

kar pomeni, da je po tem kriteriju projekt sprejemljiv. 

Tabela 13: Neto sedanja vrednost projekta 

Postavka/leta 2009 2010 2011 2012 
Skupaj 

(€) 

Celotni 

prihodki 
29.999 33.749 17.500 13.500 94.748 

Celotni 

odhodki 
31.609 31.609 11.890 2.651 77.759 

Diskontna 

stopnja (DS)  
10,0 % 

Diskontni 

faktor (DF) 
1,0 0,909 0,826 0,751  

Diskontirani 

prihodki (Sd) 
29.999 30.678 14.455 10.139 85.271 

Diskontirani 

odhodki (So) 
31.609 28.733 9.821 1.991 72.154 

 

Relativno neto sedanjo vrednost projekta (RNSvprojekta) smo izračunali po enačbi (3). 

Relativna neto sedanja vrednost projekta oz. neto donos na enoto investicije je     

18,7 %. To pomeni, da preskuševalni kemijski laboratorij za izvedbo analiz oljčnega 

olja v ekonomski dobi prinese v obliki amortizacije in čistega dobička toliko 

finančnih sredstev, da bi lahko investirali 18,7 % enakega projekta. Finančna 

sredstva lahko uporabimo za obnovitev ali razširitev naše dejavnosti. 
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4.9.8 Ekonomski kazalniki učinkovitosti projekta postavitve preskuševalnega 

kemijskega laboratorija za izvedbo analiz oljčnega olja 

Ti kazalniki so glede na diskontno stopnjo različni, običajno pa jih izračunavamo za 

diskontno stopnjo, uporabljeno pri izračunu neto sedanje vrednosti projekta 

(NSvprojekta).  

DS.....diskontna stopnja (tabela 13) = 10,0 % 

Sd.....skupni diskontirani prihodek (tabela 13) = 85.271 € 

So.....skupni diskontirani odhodek (tabela 13) = 72.154 € 

N.....naloţba (tabela 7) = 69.998 € 

 Kazalnik ekonomičnosti: (> 1 ; projekt je ekonomičen) 

Ekonomičnost = 18,1
€154.72

€271.85


So

Sd
 

 

 Kazalnik rentabilnosti vseh sredstev: (> 0 ; projekt je rentabilen) 

Rentabilnost vseh sredstev = 18,0
€154.72

€)154.72€271.85()(







So

SoSd
 

 

 Kazalnik rentabilnosti naloţb: (> 0 ; projekt je rentabilen) 

Rentabilnost naloţb = 19,0
€998.69

€)154.72€271.85()(







N

SoSd
 

 

Rentabilnost naloţb v računani dobi je 19 %, kar pomeni, da za 1 enoto naloţbe 

dobimo pribliţno 1,19 enote donosa.  

Vsi ekonomski kazalniki učinkovitosti projekta nam pokaţejo, da je postavitev 

preskuševalnega kemijskega laboratorija za izvedbo analiz oljčnega olja uspešna.  
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5 ZAKLJUČEK 

S testiranjem oljčnega olja bomo v preskuševalnem kemijskem laboratoriju poleg 

vsebnosti antioksidanta trans-β-karotena istočasno lahko tudi ugotovili določene 

primere potvorb oljčnega olja.  

Kakovost oljčnega olja bomo potrdili z analiznim certifikatom, ki je uradni 

dokument in ga izdamo kot preskuševalni kemijski laboratorij za ugotavljanje 

kakovosti in skladnosti oljčnega olja. Z analiznim certifikatom potrjujemo vsebnost 

antioksidanta trans-β-karotena v oljčnem olju in na ta način unikatno omogočamo 

edino moţnost diferenciacije med sedaj enakimi oljčnimi olji v posameznih 

kategorijah (npr. ekstra deviškimi oljčnimi olji) na trţišču. Cena posameznega 

analiznega certifikata bo 15 € z DDV in je določena na podlagi vseh stroškov, ki 

spremljajo proces analize oljčnega olja. Predvidena cena analiznega certifikata je 

niţja od cen primerljivih storitev konkurenčnih podjetij kljub temu, da ponujamo 

edinstven, unikaten produkt oz. analizno storitev na trţišču.  

Stroški, povezani s postavitvijo infrastrukture preskuševalnega kemijskega 

laboratorija za izvedbo analiz oljčnega olja in zagonom podjetja, bodo v okviru 

nepovratnih sredstev Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo v sklopu 

javnega razpisa za sofinanciranje zagona podjetij v tehnoloških parkih in 

inkubatorjih P2 v letu 2009 (Uradni list RS, št. 11/2009, Razglasni del, str. 246), ki 

znašajo v letu 2009 in 2010 ter 2011 skupaj 70.000 € za posamezno izbrano novo 

inovativno tehnološko podjetje. 

Preskuševalni kemijski laboratorij za izvedbo analiz oljčnega olja bo v podjetniškem 

inkubatorju na območju Podbreznik Novo mesto. Preskuševalni kemijski laboratorij 

bo potrebno akreditirati pri Slovenski akreditaciji v skladu s splošnimi zahtevami 

standarda (SIST EN ISO/IEC 17025:2005) in tako zagotoviti, da so metode, ki jih 

uporabljamo pri svojem delu, primerne. Za pokrivanje stroškov akreditiranja 

preskuševalnega laboratorija bomo leta 2011 tretjič kandidirali za subvencijo v obliki 

nepovratnih sredstev s strani Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo v 

skupni vrednosti 10.000 €. 
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Na slovenskem trgu bomo izvajali direktno trţenje po znanih naslovih pridelovalcev 

oljčnega olja. Predvidevamo tudi aktivno sodelovanje z oljkarskimi društvi (društvo 

oljkarjev slovenske Istre, oljkarsko društvo Štorta Piran, društvo Goriških oljkarjev, 

društvo oljkarjev Brda). Na ostalih trgih ocenjujemo, da je oglaševanje analiznega 

certifikata s pomočjo orodij, kot so objava spletne strani, zakup reklamnega prostora 

(pasica - banner) in trţenjem prek e-pošte dobro in nujno, saj skrbijo za poglabljanje 

odnosov s strankami. Predstavljajo najbolj direktno 1:1 trţenje pri nepoznanih 

potencialnih strankah kot tudi pri ţe pridobljenih strankah. Za izdelavo in promocijo 

spletne strani, zakup reklamnega prostora in trţenje prek e-pošte bomo v poslovnem 

letu 2010 in 2011 namenili 4.360 €. 

V eksperimentalnem delu smo po vpeljavi in optimizaciji analizne metode določili 

vsebnost antioksidanta trans-β-karotena v oljčnih oljih slovenskega, hrvaškega in 

črnogorskega porekla z aparaturo HPLC-TLS in istočasno ugotavljali določene 

primere potvorb oljčnega olja na osnovi prisotnosti drugih karotenoidov, ki jih oljčno 

olje ne vsebuje. Vzorce različnega geografskega porekla smo dobili po pošti iz 

Instituta »Joţef Stefan«. Določili smo ustrezne pogoje HPLC-TLS separacije, ki 

omogočajo določitev karotenoidnih spojin. Trans-β-karoten v oljčnem olju smo 

identificirali na podlagi primerjave retencijskega časa s standardom. Kvantifikacijo 

pa smo opravili na podlagi umeritvene premice. 

Ker obstaja vse večja potreba po razvoju in uvajanju novih, hitrih in cenovno 

učinkovitih analiznih metod, ki bi nadomestile sedanje dolgotrajne in drage metode 

oziroma jih dopolnile v smislu hitrih presejalnih testov, se je tekočinska 

kromatografija visoke ločljivosti s spektrometrično detekcijo s toplotnimi lečami 

(HPLC-TLS) izkazala za pravo rešitev. Analizna metoda HPLC-TLS je zelo 

občutljiva, zagotavlja mejo detekcije reda velikosti 100 pg/mL = 0,1 ng/mL (0,1 ppb) 

za injicirani vzorec. Naša najniţja meja detekcije pri določevanju trans-β-karotena v 

oljčnem olju s sistemom HPLC-TLS pa je bila 10 ppb pri 50-kratnem redčenju 

vzorca in moči vzbujevalnega laserja 50 mW. Zaradi visoke občutljivosti omogoča 

HPLC-TLS tudi injiciranje manjših volumnov vzorca ter njegovo enostavno in hitro 

pripravo brez zamudnih procesov ekstrakcije, omiljenja in podobnih postopkov. S 

tem se minimalizira problem nekompatibilnosti med topilom in mobilno fazo, kar 

vpliva na boljšo ločljivost.  
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V splošnem so predpisane metode za ugotavljanje pristnosti v ekstra deviških in 

deviških oljčnih oljih s plinsko kromatografijo zamudne tako zaradi dolgotrajnosti 

kromatografskega postopka kot tudi same predpriprave vzorca, zahtevajo 

kompleksno in drago opremo in zato niso primerne za hitro testiranje velikega števila 

vzorcev. Metoda HPLC-TLS pa omogoča ločevanje trans- in cis-β-karotenov ter 

drugih karotenoidov, s tem pa istočasno ugotavljanje določenih primerov potvorb 

oljčnega olja. V oljčnem olju je med karoteni dominanten trans-β-karoten in v 

manjših koncentracijah α-karoten, drugi karoteni niso prisotni. Znanstveni članki 

poročajo o prisotnosti velikih količin pigmenta ksantofila predvsem antioksidanta 

luteina v španskih sortah oljk. Za dokaz prisotnosti antioksidanta luteina v slovenskih 

sortah oljk pa bi bilo potrebno opravit dodatne raziskave. 

Razvita analizna metoda za določanje vsebnosti antioksidanta trans-β-karotena v 

oljčnem olju in istočasno ugotavljanje določenih primerov potvorb oljčnega olja s 

pomočjo aparature HPLC-TLS je zanesljiva, enostavna in primerna za rutinsko 

določevanje pigmentov v večjem številu vzorcev. Vse te pozitivne značilnosti dajejo 

vpeljani in optimizirani analizni metodi in aparaturi HPLC-TLS konkurenčno 

prednost pred predpisanimi analiznimi metodami s plinsko kromatografijo v 

enostavni, hitri in cenovno ugodnejši analizni storitvi. Bistvena pomanjkljivost, s 

katero se srečamo pri spektroskopiji s toplotnimi lečami, je slabša selektivnost, saj 

meritve običajno izvajamo le pri eni valovni dolţini.  

Smotrnost investicije v preskuševalni kemijski laboratorij za izvedbo analiz oljčnega 

olja smo ocenili s pomočjo programa poslovni načrt in ugotovili, da bomo poslovali 

z dobičkom v drugem letu poslovanja. Z izračuni smo pokazali, da so skupni 

diskontirani prihodki večji od skupnih diskontiranih odhodkov ter da je neto sedanja 

vrednost projekta večja od nič (13.117 €), kar pomeni, da je po tem kriteriju projekt 

sprejemljiv. Projekt postavitve preskuševalnega kemijskega laboratorija za izvedbo 

analiz oljčnega olja v ekonomski dobi prinese v obliki amortizacije in čistega 

dobička toliko finančnih sredstev, da bi lahko investirali 18,7 % enakega projekta. To 

pomeni, da lahko finančna sredstva uporabimo za obnovitev ali razširitev naše 

dejavnosti. Rentabilnost naloţb v računani dobi je 19 %, kar pomeni, da za 1 enoto 

naloţbe dobimo pribliţno 1,19 enote donosa. 
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