Maribor, 23.4.2019

OBVESTILO 1-2019 – EKO
Spoštovani ekološki pridelovalci.
Zahvaljujemo se vam za poslano prijavo in za izkazano
zaupanje do Inštituta KON-CERT Maribor. Zagotavljamo
vam, da bomo tudi letos strokovno in dosledno izvajali
postopke certificiranja.
V prvem letošnjem obvestilu vas seznanjamo z naslednjimi
vsebinami:
 Sprememba zakonodaje
 Sprememba Pravil postopka certificiranja (4.1.0)
 Sprememba Postopkov certificiranja … (4.1.1)
 Podatkovna zbirka ekološkega semena
 Seznam dovoljenih sredstev v ekološki pridelavi
 Osnovne snovi
 Izvajalci analiz
 Kontrolorji 2019
 Najpogostejša neskladja ob kontrolah v letu 2018
 Uporaba konvencionalnih nerazkuženih
semen/sadik brez odobritve kontrolne organizacije
 Najave
 Priprava na kontrolni pregled
 Odprava neskladij
 Vezana reja govedi
 Neporavnane obveznosti
1. Sprememba zakonodaje
Dne 22.3.2019 je bil v Uradnem Listu RS, št 17/2019
objavljen popravek Pravilnika o ekološki pridelavi in
predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil. Popravek
pravilnika zajema naslednje člene:
35. člen
(nadzor)
(1) Organizacija za kontrolo in certificiranje
najmanj enkrat letno opravi nadzor obrata javne prehrane v
skladu z Uredbo 834/2007/ES, Uredbo 889/2008/ES, Uredbo
1235/2008/ES in s tem pravilnikom.
(2) Organizacija za kontrolo in certificiranje v
obratu javne prehrane izvaja tudi naključne nadzorne obiske,
ki so praviloma nenapovedani in za katere se odloči na
podlagi splošne ocene tveganja kršenja določb Uredbe
834/2007/ES, Uredbe 889/2008/ES, Uredbe 1235/2008/ES
ter tega pravilnika, pri čemer upošteva rezultate prejšnjih
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nadzorov, količino zadevnih živil in tveganje njihove
zamenjave z neekološkimi živili.
(3) Če organizacija za kontrolo in certificiranje
sumi, da določeno živilo ni v skladu z zahtevami Uredbe
834/2007/ES, Uredbe 889/2008/ES, Uredbe 1235/2008/ES
in s tem pravilnikom, odvzame vzorec za preizkus živil in jih
pošlje v analizo. Vzorec se lahko odvzame in analizira tudi za
odkrivanje morebitnega onesnaženja ekološkega živila z
nedovoljenimi proizvodi. O opravljenem nadzoru se sestavi
zapisnik.
(4) Če organizacija za kontrolo in certificiranje
ugotovi, da živilo ni v skladu z Uredbo 834/2007/ES, Uredbo
889/2008/ES, Uredbo 1235/2008/ES in s tem pravilnikom,
mora obrat javne prehrane pri tem izdelku odstraniti vse
sklice na postopek ekološke pridelave.
(5) Poleg primerov iz šestega odstavka 47.
člena tega pravilnika se določbe nadzornega sistema iz
četrtega dela tega pravilnika ne uporabljajo za vzgojnoizobraževalne zavode in Center šolskih in obšolskih
dejavnosti, če uporabljajo izraze iz 23. člena Uredbe
834/2007/ES v naslednjih primerih:
na koncu jedilnika za posamezne proizvode oziroma
živila, ki imajo certifikat (navedejo se lahko vsi ekološki
pridelki oziroma živila, ki so bila uporabljena v
posameznih obrokih), oziroma
pri vseh predpakiranih proizvodih.
44. člen
(obveznosti organizacije za kontrolo in certificiranje)
(1) Organizacija za kontrolo in certificiranje:
vodi evidence izvajalcev in obratov javne prehrane, s
katerimi ima sklenjene pogodbe in nad katerimi izvaja
nadzor. Podatke obdeluje v skladu s predpisom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov, in jih posreduje v zbirno
evidenco izvajalcev, ki jo upravlja ministrstvo;
ministrstvu vsako leto najpozneje do 20. februarja
tekočega leta posreduje seznam izvajalcev in obratov
javne prehrane, ki so se do 31. decembra predhodnega
leta prijavili za nadzor v naslednjem letu;
ministrstvu vsako leto najpozneje do 31. marca
tekočega leta posreduje zbirno poročilo o nadzornih
dejavnostih, ki jih je izvajala v preteklem letu;
Stran 1 od 4

ministrstvu vsako leto najpozneje do 31. marca
tekočega leta posreduje statistične podatke o ekološki
pridelavi v skladu z Uredbo 834/2007/ES, Uredbo
889/2008/ES, Uredbo 1235/2008/ES in s tem
pravilnikom;
upravi in kmetijski inšpekciji omogoči dostop do svojih
pisarn in objektov ter do vse dokumentacije, ki je
povezana z njihovo dejavnostjo, ter jim da potrebne
informacije;
ministrstvu, Agenciji Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja ter Statističnemu uradu
Republike Slovenije omogoči dostop do vse
dokumentacije, ki je povezana z njihovo dejavnostjo, ter
jim da potrebne informacije;
če je opravila nadzor izvajalca ali obrata javne prehrane
v prejšnjih letih, na podlagi zahteve organizacije za
kontrolo in certificiranje, ki izvaja nadzor izvajalca ali
obrata javne prehrane v tekočem letu, posreduje vse
podatke o izvajalcu ter izdaji certifikata;
pri svojem delu spoštuje navodila, ki jih pripravi
razvijalec evidence.
(2) Zbirno poročilo iz 3. točke prejšnjega
odstavka mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
število izvajalcev in obratov javne prehrane, ki so bili
vključeni v nadzor ekološke pridelave in predelave;
število izdanih certifikatov;
število razveljavljenih certifikatov;
število opravljenih napovedanih in nenapovedanih
pregledov;
podatke iz šestega odstavka 45. člena tega pravilnika in
podatke iz Priloge XIII c Uredbe 889/2008/ES.
(3) Ne glede na določbo 3. točke prvega
odstavka tega člena organizacija za kontrolo in certificiranje
podatke iz 6. točke prejšnjega odstavka pošlje tudi upravi.
56. člen
(veljavnost certifikata za govedo)
(1) Izvajalec, ki že uveljavlja izjemo od pravil
ekološkega kmetovanja glede manjšega kmetijskega
gospodarstva iz 6. člena tega pravilnika, mora do 31.
decembra 2019 pridobiti dovoljenje ministrstva v skladu s
prvim odstavkom 4. člena tega pravilnika.
(2) Če izvajalec iz prejšnjega odstavka ne
pridobi dovoljenja do 31. decembra 2019, se mu odvzame
certifikat za govedo.
2. Sprememba Pravil postopka certificiranja
Obveščamo vas, da so člani Certifikacijskega odbora
Inštituta KON-CERT Maribor na svoji 3. redni seji, dne
8.3.2019, sprejeli splošni akt Pravila postopka certificiranja
(4.1.0), ki pričnejo veljati osmi dan po sprejetju na seji.
Spremembe glede na prejšnjo izdajo so naslednje:
V poglavju 2.1. Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za
posredovanje informacij, so se spremenili kontaktni podatki
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vodje certificiranja enote za ekološko kmetijstvo, ki se sedaj
glasijo: Jože Rantaša, tel. 02/228 49 31,
joze.rantasa@kon-cert.si
V poglavju 3.2.1 Splošne obveznosti stranke, je
spremenjena prva alineja, ki se glasi:
Stranka se s podpisom pogodbe zaveže, da bo izpolnjevala
naslednje pogoje:
 da bo vedno izpolnjevala zahteve za certificiranje
skladno z zahtevami veljavnih predpisov in
dokumentov za posamezno certifikacijsko shemo in
zagotavljala dokazila o izpolnjevanju le-teh (celotno
obdobje veljavnosti certifikata).
V poglavju 3.2.2 Dodatne obveznosti strank s področja
ekološke pridelave in predelave, je dodana 2. alineja in
spremenjena 14. alineja, ki se glasita:
 da bo vsa kmetijska zemljišča – GERKe v uporabi
vpisala v RKG (2. alineja)
 da bo najpozneje do 20. januarja tekočega leta
Inštitutu posredovala podatke o količini kmetijskih
pridelkov oziroma živil pridelanih oziroma
predelanih v preteklem letu (14. alineja)
V poglavju 7 Prekinitev postopka certificiranja, je dopolnjen
1. odstavek, ki se glasi:
 prekinitev postopka certificiranja se začne, ko
stranka poda odstop (pisno) in/ali odkloni postopek
certificiranja in/ali se ne odziva na postopek
certificiranja več kot leto dni.
V poglavju 8 Končne določbe, je bil dopolnjen 3. odstavek, ki
se glasi:
Veljaven dokument Pravila postopka certificiranja (4.1.0) se
nahaja v fizični obliki pri VK ter je elektronsko hranjen na
Skupno(\\bio) (S:), mapa inštitut HOBOTNNICA, kjer je
dokument dostopen stalnemu osebju Inštituta.
3. Podatkovna zbirka ekološkega semena
Na spletni strani MKGP je bila 21.2.2019 objavljena ažurirana
Podatkovna zbirka ekološkega semena, semenskega
krompirja in vegetativnega razmnoževalnega materiala,
kjer lahko preverite, katera ekološka semena in sadike so na
voljo pri slovenskih ponudnikih. Do zbirke lahko dostopate
preko naslednje povezave:
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/
ekolosko_kmetovanje/podatkovna_zbirka_ekoloskega_
semena_semenskega_krompirja_in_vegetativnega_raz
mnozevalnega_materiala/
Poveza do podatkovne zbirke je objavljena tudi na naši
spletni strani www.kon-cert.si.
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4. Seznam dovoljenih sredstev v ekološki pridelavi

6. Izvajalci analiz

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na
svoji spletni strani objavlja ažuriran seznam registriranih FFS,
ki so dovoljena za ekološko kmetovanje:
http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/FFS_sezn.asp?L=1&
S=2&top=1. Pri izbiri FFS je potrebno upoštevati tako vrsto
kulture, kot namen, za katerega je posamezno sredstvo
registrirano. Pri uporabi FFS je potrebno upoštevati tudi
nacionalno zakonodajo o registraciji fitofarmacevtskih
sredstev.

Predvideni izvajalci/laboratoriji za izvedbo analiz so:
- Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000
Ljubljana
- Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica
17,1000 Ljubljana
- Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano,
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
V primeru nestrinjanja z izvajalcem analiz lahko v roku 8 dni
od dneva prejema obvestila, podate pisno zahtevo z
utemeljitvijo. Vašo zahtevo bo obravnavala direktorica.

5. Osnovne snovi
Na spletni strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in
varstvo rastlin se nahaja seznam osnovnih snovi, ki, so
dovoljene v ekološkem kmetijstvu. Snovi ki so dovoljene v
ekološkem kmetijstvu so v tabeli označene z DA v rubriki
»Dovoljeno v ekološki pridelavi v skladu z Uredbo (EC)
889/2008«. Na seznam dovoljenih osnovnih snovi je bilo
dodano čebulno olje.
Celotni seznam osnovnih snovi najdete na spodnji povezavi.
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/fitofarma
cevtska_sredstva/registracija_fitofarmacevtskih_sredst
ev/registracija_in_dovoljenja_za_ffs/osnovne_snovi/
Slovenska
navodila

1

Njivska
preslica

Povezava do
EU baze
pesticidov

Equisetum
arvense L.

Hitosan
2
hidroklorid
3 Saharoza
Kalcijev
4
hidroksid

Chitosan
Hydrochloride
Sucrose
Calcium
hydroxide

5 Fruktoza

Fructose

6 Lecitin
Lecithins
7 Kis
Vinegar
8 Sirotka
Whey
Sončnično
9
Sunflower oil
olje
10 Kopriva
Urtica spp.
11 Pivo
Beer
Gorčična
Mustard seed
12 semena v
powder
prahu
Čebulno
13
Onion oil
olje
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7. Kontrolorji 2019
Kontrole v sezoni 2019 bodo opravljali naslednji kontrolorji:
Klinar Klemen, Paulič Klemen, Pesek Boštjan, Rant Petra,
Puž Mladen, Feregotto Ervin, Tominšek Nuša, Rituper Dejan,
Rantaša Jože, Tekavec Valentin, Weiland Andrej, Kotnik
Andreja, Bevc Silva, Škrinjar Mavrin Maja, Aleksič Valentina,
Navršnik Tatjana, Merkač Dani, Šavle Daniela, Vajda
Katarina, Redek Jernej, Fošnarič Davorin, Fužir Mateja,
Hladnik Katja, Kobold Primož.
Kontrolorji v uvajanju so naslednji:
Leskovar Franc

Dovoljeno v ekološki
pridelavi v skladu z Uredbo
(EC) 889/2008

Če se s katerim od imenovanih kontrolorjev ne strinjate, lahko
v roku 8 dni od prejema obvestila podate pisno zahtevo z
utemeljitvijo za zamenjavo kontrolorja. Vašo zahtevo bo
obravnavala direktorica.

da

8. Najpogostejše kršitve ob kontrolah v letu 2018

da

V lanskem letu so bile ob kontrolah ugotovljene različne
kršitve na kmetijskih gospodarstvih. V spodnji tabeli so
prikazane najpogostejše kršitve, razvrščene v padajočem
vrstnem redu:

da
da

1.

Neustrezen dokup živali

2.

Neustrezni namestitveni pogoji za živali.

3.

Pomanjkljivo označene živali

da
da, vendar ne kot herbicid
da

4.

da

6.

Uporaba konvencionalnih nerazkuženih semen/sadik
brez odobritve kontrolne organizacije
Neustrezne deklaracije (logotip, šifra, ime proizvajalca,
količine…)
Neustrezna krma za živali

da
da

7.

Ni analize tal, gnojilnega načrta…

da

da
da

5.

9. Uporaba konvencionalnih nerazkuženih semen / sadik
brez odobritve kontrolne organizacije
Pogosta kršitev v letu 2018 je bila uporaba konvencionalnih
semen/sadik brez odobritve kontrolne organizacije. Če ni na
voljo ekoloških semen, semenskega krompirja in
vegetativnega razmnoževalnega materiala, nam morate
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poslati izpolnjen obrazec »Prošnja za dokup
konvencionalnih semen, semenskega krompirja in
vegetativnega razmnoževalnega materiala«.
Obrazec dobite na naši spletni strani.
Obrazec prošnje je večkrat napačno ali nepopolno
izpolnjen. Obravnavamo lahko le pravilno izpolnjen obrazec.
Prošnje odobrimo takrat, ko so izpolnjeni pogoji iz 45. člena
Uredbe Komisije (ES) št. 889/2008, kjer je navedeno, da se
dovoljenje za uporabo neekološkega semena ali
semenskega krompirja lahko izda le v naslednjih primerih:
 če nobena sorta vrste ni registrirana v podatkovni
zbirki ekološkega semenskega materiala (na spletni
strani MKGP),
 ekološko seme ali semenski krompir ni dobavljiv
kljub pravočasnemu naročilu,
 želena sorta vrste ni registrirana v podatkovni zbirki.
Nobena od ostalih registriranih sort iste vrste ni
ustrezna za mojo pridelavo (NUJNO navesti
razlog, zakaj vam druge registrirane sorte ne
ustrezajo),
 če se izvaja poljski poskus ali se želi ohraniti sorto.
Dovoljenje za uporabo neekološkega semena, semenskega
krompirja in vegetativnega razmnoževalnega materiala mora
biti izdano pred setvijo posevka, zato prošnje, ki bodo
posredovane po setvi, ne bodo odobrene.
Obrazce najdete na povezavi:
http://www.kon-cert.si/obrazci.html
10. Priprava na kontrolni pregled
Letni kontrolni pregledi se opravljajo v času rastne sezone in
so lahko napovedani ali nenapovedani. Poleg letnih
kontrolnih pregledov izvajamo še nadzorne naključne
kontrolne preglede. Kontrolor ob kontrolnem pregledu
pregleda vso dokumentacijo, poslopja, površine in živali ter
preveri izpolnjevanje zahtev iz zakonodaje. V primeru suma
uporabe nedovoljenih sredstev, bo odvzel vzorec za analizo.
Za zemljišča, katera imate na kmetijskem gospodarstvu v
uporabi, morate imeti urejene Gerke in jih morate imeti
vpisane v register kmetijskih gospodarstev.
Vse ekološke pridelovalce in predelovalce prosimo, da se
na kontrolo pripravite in za kontrolorja zberete naslednje
dokumente:
 subvencijsko (zbirno) vlogo iz leta 2019
 izpisek iz registra kmetijskih gospodarstev,
 registre živali,
 veterinarski dnevnik,
 evidence (delovna opravila, dokupi, KOLIČINE
zalog pridelkov, proizvodov…),
 recepture za predelane proizvode,
 deklaracije proizvodov,
 račune, dokazila in deklaracije za dokupljena
sredstva, surovine….
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Če se boste na kontrolorjev obisk pripravili, bo pregled krajši
in bolj enostaven. Če ob kontroli ne bo prisoten nosilec KMG
ali njegov namestnik, bo kontrolor opravil kontrolo ob
prisotnosti pooblaščene osebe, ki mora kontrolorju izročiti
pooblastilo.
11. Odprava kršitev ugotovljenih ob kontroli
Prosimo vas, da dokazila o odpravi kršitev ugotovljenih ob
kontroli, pravočasno do predpisanega roka posredujete na
naš naslov, da vam bomo lahko izdali certifikat. V primeru, da
dokazil ne prejmemo, vam ne moremo izdati certifikata za
sankcioniran pridelek / izdelek.
12. Vezana reja govedi
Kmetijska gospodarstva, ki imajo vezeno rejo goveda, morajo
do 31.12.2019 pridobiti s strani MKGP odločbo, da se jim
dovoljuje vezana reja govedi. S strani Inštituta smo vam v
mesecu decembru 2018 posredovali vlogo za odobritev
vezane reje, ki jo morate posredovati na MKGP. Če ne boste
do konca leta 2019 pridobili dovoljenja za vezano rejo,
vam bomo s strani Inštituta primorani razveljaviti
certifikat za govedo.
Kmetijskim gospodarstvom, katera še niso prejela odločbe s
strani MKGP in tudi niso posredovali vloge na MKGP, smo
posredovali mnenje za vezano rejo in vlogo za odobritev
vezane reje. Prejete dokumente posredujete na
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.
Kmetijska gospodarstva, ki so že pridobila odločbo za vezano
rajo s strani MKGP, so že izpolnila svojo obveznost.
13. Neporavnane obveznosti
Pri pregledu odprtih postavk smo ugotovili, da nam nekateri
še niste poravnali zapadlih računov tudi iz preteklih let.
Prosimo, da sprejmete našo zahtevo za plačilo z
razumevanjem. Vsem, ki ste račune že poravnali, se najlepše
zahvaljujemo.
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 epošti.
Za vas smo dosegljivi vsak delovnik na naslednjih
telefonskih številkah:
02 / 228 49 31 (J. Rantaša, B. Pesek),
02 / 228 49 22 (M. Puž, D. Rituper)
02 / 228 49 32 (J. Pušaver )
02 / 228 49 41 (V. Aleksič)
Sodelavci Enote za ekološko pridelavo vam želimo
uspešno pridelovalno sezono!
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