Maribor, 11.9.2017

OBVESTILO 3 - 2017 – EKO

Spoštovani ekološki pridelovalci in predelovalci.
Narava nam nakazuje, da se poletje že nekako
poslavlja ter da vstopamo v drug letni čas, v jesen.
Spravilo pridelkov se je pričelo, tako na njivskih
površinah, sadovnjakih, vinogradih,… le letina je
vprašljiva tako s količinami kot s kvaliteto.
Ponekod po Sloveniji je živinorejce presenetila suša in
so v izgubah krme za obstoječi stalež živali. Ministrstvo
lahko na podlagi 47. člena Uredbe komisije (ES) št.
889/2008 ter 4. člena Pravilnika o ekološki pridelavi in
predelavi (Ul. št. 8/2014) začasno odobri in uporabo
neekološke krme za omejeno obdobje in za točno
določeno območje za posamezne izvajalce, če pride do
izgube pri pridelavi krme ali če se uvedejo omejitve,
zlasti zaradi izjemnih vremenskih razmer, izbruhov
nalezljivih bolezni, onesnaženja s strupenimi snovmi ali
kot posledica požarov. Ministrstvo za kmetijstvo še
nima dokončnega poročila za izdajo dovoljenja, ker še
ni na voljo vseh verificiranih podatkov o izpadih krme in
drugih kmetijskih rastlin, zato se je ministrstvo odločilo,
da se bodo vloge za dokup neekološke krme
posamično obravnavale in sicer na osnovi mnenja
kontrolne organizacije. Zato je potrebno, da vsa
kmetijska gospodarstva, ki imate izpad pridelka
krme in nimate možnosti dokupa ekološke krme,
nas čim prej obvestite, da opravimo dodatni
kontrolni pregled, zapisali bomo količine izpada
pridelka za določeno časovno obdobje. Na
ministrstvo pa pošljete izpolnjeno vlogo (obrazec
za dokup drugih izjem), ki jo najdete na spletni
povezavi
MKGP,
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo
/ekolosko_kmetovanje/obrazci_in_dovoljenja/;
V lanskem Obvestilu 3-2016-EKO smo vas seznanili s
spremembo zakonodaje in sicer z Izvedbeno uredbo
Komisije EU 2016/673 z vsemi spremembami. Danes
vas obveščam, da se je seznam odobrenih
OSNOVNIH SNOVI povečal še z dvema aktivnima
snovema in sicer:
z SONČNIČNIM OLJEM (Sunflower oil); in s
KOPRIVO (Urtica spp); do seznama lahko dostopate
preko naše spletne povezave http://www.koncert.si/povezave.html; vključno z navodili uporabe.
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V UL RS. št. 27/2017 je bil objavljen Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. Novi
zakon o kmetijstvu med drugim prinaša spremembo
143. člena, ki pravi, da je potrebno spremembe
podatkov kot so:
 naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva
in domače ime kmetije, če ga ima;
 nosilec kmetijskega gospodarstva in za
kmetijo tudi podatki o namestniku nosilca,
članih kmetije, zaposlenih na kmetiji;
 kmetijska zemljišča v uporabi s podatki iz
144. člena Zakona o kmetijstvu;
 planine in skupni pašniki;
najkasneje v 30 dneh po nastali spremembi
sporočiti Upravni enoti.
Prav tako je potrebno vse spremembe sporočiti na
naš Inštitut.
V začetku meseca decembra vas bomo ponovno
povabili k obnovitveni prijavi za leto 2018.
Želimo vam ugodno jesen, z lepim vremenom za
spravilo sadov.
Več informacij, obrazce in vso pripadajočo zakonodajo
o ekološkem kmetovanju in predelavi ekoloških živil ter
ostale zanimivosti, lahko najdete na naši spletni strani:
www.kon-cert.si; vprašanja nam lahko pošljete tudi po
e-pošti: info@kon-cert.si;
Za vas smo dosegljivi vsak delavnik na naslednjih
telefonskih številkah:
02 / 228 49 22 ( D. Rituper, M. Puž)
02 / 228 49 31 (J. Rantaša, B. Pesek,)
02 / 228 49 32 (J. Pušaver)
02 / 228 49 41 (V. Aleksič, J. Kotnik)
Pripravila:
Jasmina Kotnik, univ.dipl.inž.zoot.
Vodja certificiranja ekološke pridelave
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