Maribor, 27.6.2017
OBVESTILO 2-2017 – EKO
Spoštovani ekološki pridelovalci!
Mesec junij je čas, ko se pričenja žetev posejanih žit. Ali
poznate star slovenski pregovor, ki pravi: »Ob žetvi kmet le
toliko zaspi, da glavo čez prag položi.« Upam, da boste
pravočasno zmogli pospraviti pridelek, hkrati pa vam želimo,
da bi bila dobra letina, kljub letošnjim vremenskim neprilikam.
V tem kratkem obvestilu vas seznanjamo z naslednjimi
temami:
 Sprememba zakonodaje
 Sprememba Pravil postopka certificiranja in
Postopkov certificiranja
 Izvajalci analiz
 Nakup neekološko vzrejene perutnine
 Odprava neskladij
 Evropska revizija FVO
 Neporavnane obveznosti
1. Sprememba zakonodaje
Z dnem, 21.5.2017 je pričela veljati IZVEDBENA UREDBA
KOMISIJE (EU) 2017/838 z dne, 17. maj 2017 o spremembi
Uredbe (ES) št. 889/2008 glede krme za nekatere ekološko
gojene živali iz ribogojstva, in je dostopna na naši spletni
povezavi http://www.kon-cert.si/predpisi-1.html;
2. Revidirana pravila postopka certificiranja
V dokumentu Pravila postopka certificiranja (4.1.0), so
spremembe glede na prejšnjo izdajo naslednje:
V poglavju 3.1, stran 2, odstavek 4, se je vsebina le tega
dopolnila z besedilom, ki se glasi ′… za ekološko
predelavo; za zaščitena živila; za Pefc′.
V poglavju 3.1, stran 3, odstavek 11, se je besedilo 15 dni
spremenilo v 8 dni (Inštitut je dolžan pred začetkom izvajanja
kontrol obvestiti stranke glede izbranih laboratorijev ter
kontrolorjev. Stranka lahko v roku 8 dni, od dneva prejema
obvestila poda pisno zahtevo za zamenjavo….).
V poglavju 3.1, stran 3, odstavek 18, se je vsebina dopolnila
z besedilom, ki se glasi ′… in zahtevami posamezne
certifikacijske sheme′.
V poglavju 3.1, stran 3, odstavek 19, se je vsebina dopolnila
z besedilom, ki se glasi ′… glede na zahteve posamezne
certifikacijske sheme′.
V poglavju 3.2.1, stran 4, odstavek 1, se je spremenila
vsebina iz 15 dni na 8 dni. (glede nestrinjanja z laboratorijem,
kontrolorjem, rok 8 dni)
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V poglavju 3.2.1, stran 4, odstavek 1, se je vsebina dopolnila
z besedilom, ki se glasi ′… glede na zahteve posamezne
certifikacijske sheme′.
V poglavju 5, stran 6, se je brisalo besedilo 4., 5. in 6.
odstavka v celoti. Besedilo se je glasilo: ′Stranka mora ob
vložitvi ugovora plačati akontacijo za obravnavo ugovora v
višini 200,00 EUR brez DDV. Ugovoru je potrebno priložiti
dokazilo o plačilu akontacije. V primeru, da Inštitut odloči, da je
ugovor neutemeljen, se plačana akontacija stranki ne vrne. V
primeru, da Inštitut odloči, da je ugovor utemeljen, Inštitut
plačano akontacijo vrne stranki v 15-ih dneh od sprejema
odločitve o ugovoru.′
V tekstu dokumenta so tudi drugi manjši popravki, ki ne
vplivajo na spremembo vsebine dokumenta.
V dokumentu Postopki certificiranja procesov ekološke
pridelave
in
predelave
na
kmetijskem
gospodarstvu… (4.1.1)
V poglavju 5, stran 3, odstavek 5, se je dopolnila vsebina 1.
stavka, katerega besedilo se glasi ′… vključenih′. (nadzorni
kontrolni pregledi se izvedejo na podlagi ocene tveganja pri
vsaj 10 –ih % vključenih strank).
V poglavju 5, stran 3, odstavek 12, se je dopolnila vsebina 1.
stavka, katerega besedilo se glasi ′… vključenih′. ( 5 %
odvzema vzorcev surovin ali ekoloških proizvodov od števila
vključenih strank).
V poglavju 7, stran 4, se briše besedilo 2. odstavka v celoti,
ki se je glasilo ′Certifikat se izda tudi ob ugotovljenih
manjših neskladjih, ki niso takšne narave, da bi dajala
dvom v skladnost živila z zahtevami referenčnih
dokumentov. Iz zapisov je razvidno v kakšnih rokih bodo
manjša neskladja odpravljena in na kakšen način bo
odprava neskladij preverjena′.
V poglavju 7, stran 4, se je v celoti umaknilo besedilo za
zavrnitev certifikata, ker ni bilo usklajeno z zahtevami
veljavnih predpisov.
V poglavju 10, stran 4, se briše besedilo 2. odstavka v
celoti, ki se je glasilo ′Stranka mora že izdani certifikat
vrniti in še-le nato se ji izda novi certifikat′.
V poglavju 11, stran 5, se briše besedilo 2. odstavka v
celoti, ki se je glasilo ′Stranka mora že izdani certifikat
vrniti in še-le nato se ji izda novi certifikat′.
V poglavju 11, stran 5, se je v celoti umaknilo besedilo za
začasen odvzem certifikata, ker ni bilo usklajeno z
zahtevami veljavnih predpisov.
V tekstu dokumenta so tudi drugi manjši popravki, ki ne
vplivajo na spremembo vsebine dokumenta
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3. Izvajalci analiz za odvzete vzorce so naslednji
akreditirani laboratoriji:
-

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

4. Nakup neekološko vzrejene perutnine
V kolikor se jata sestavlja prvič, obnavlja ali ponovno
sestavlja in ni na voljo dovolj ekološko vzrejene perutnine,
se lahko v enoto za ekološko rejo perutnine pripelje
neekološko vzrejeno perutnino pod pogojem, da kokoši za
prirejo jajc in perutnina za prirejo mesa niso starejše od 3
dni, oz. neekološko rejene kokoši za prirejo jajc, ki niso
starejše od 18 tednov (do 31.12.2017). Potrebna je
predhodna odobritev MKGP.
Ministrstvo odobri nakup konvencionalne perutnine samo
v primeru, če ekološke ni na trgu!!!
Trenutno je v Sloveniji na voljo ekološko vzrejena perutnina,
(piščanci, jarkice) pri ponudniku g. Drago Grah, 041 731 608.
V kolikor ni na voljo ekološko vzrejenih kokoši in pod
pogojem, da so izpolnjene ustrezne določbe iz oddelkov 3
in 4, poglavja 2, se lahko do 31. decembra 2017 Uredbe
komisije (E) št. 889/2008, v enoto za ekološko rejo živali
pripeljejo neekološko vzrejene kokoši za prirejo jajc, ki
niso starejše od 18 tednov.
KZ Laško z.o.o. dobavlja do 18 tednov vzrejene jarkice v
skladu z določbami iz oddelkov 3 in 4, poglavja 2, Uredbe
Komisije (ES) št. 889/2008, kar pomeni, da se jarkic v fazi
vzreje do 18. tedna starosti ni krmilo s krmilom, ki bi
vsebovalo hormone in njihove derivate, antibiotike,
kokcidiostatike in druge pripomočke za spodbujanje rasti ali
prireje, ter da ni bilo preventivne uporabe kemično
sintetiziranih alopatskih veterinarskih zdravil. Kontakt za
nabavo je g. Matjaž Napret, tel.: 03 73 44 378 ali 041 375 677.
Potrebna je predhodna odobritev MKGP.
Do obrazcev prošenj za dokup živali oziroma do vseh izjem
lahko dostopate preko naše spletne strani na povezavi:
http://www.kon-cert.si/obrazci.html ali neposredno na
spletnem
naslovu
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/ek
olosko_kmetovanje/obrazci_in_dovoljenja.

nepopolna označitev živali, presežen delež konvencionalne
krme, neustrezno izdelane deklaracije, neustrezen dokup
konvencionalnega semena brez odobritve CO, nepopolne
evidence,..
Prosimo vas, da dokazila o odpravi neskladij za manjše kršitve
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.
6. Evropska revizija FVO
Letošnjo jesen, konec meseca septembra, natančneje od 26.
septembra do 5.oktobra Slovenija pričakuje revizijo Evropske
Komisije – Generalnega direktorata za zdravje in varnost
živil, za področje ekološke pridelave in predelave
kmetijskih pridelkov in živil (FVO) - Food and Veterinary
Office. 4 članska komisija bo največ časa posvetila Inštitutu
KON-CERT Maribor, kot največjemu certifikacijskemu organu,
kjer bo preverjala izvajanje zahtev, določenih v Uredbi (ES)
834/2007, tako na sedežu Inštituta, kot na terenu:
 za vse stopnje proizvodnje, priprave in distribucije
ekoloških proizvodov, vključno z nadzorom ob uvozu,
 uporabo oznak, ki se nanašajo na ekološko
proizvodnjo pri označevanju in oglaševanju
proizvodov.
Prosimo vas, da morebitni nadzori obisk tujih presojevalcev na
vašem kmetijskem gospodarstvu sprejmete z razumevanjem.
7. Neporavnane obveznosti
Pri pregledu odprtih postavk smo ugotovili, da nam nekateri še
niste poravnali zapadlih računov, nekateri tudi iz preteklih let,
zato smo vam posredovali pisni opomin. 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 e-pošti:
info@kon-cert.si
Za vas smo dosegljivi vsak delavnik na naslednjih telefonskih
številkah:
02 / 228 49 31 (J. Rantaša, B. Pesek, M. Puž, D. Rituper)
02 / 228 49 32 (J. Pušaver )
02 / 228 49 41 (V. Aleksič, J. Kotnik)

5. Odprava neskladij ugotovljenih ob kontroli

Sodelavci enote vam želimo lepe in vroče poletne dni, s
primerno ohladitvijo.

Najpogostejše kršitve ugotovljene v postopku certificiranja ob
letošnjih že izvedenih kontrolah so naslednje po padajočem
vrstnem redu: neustrezen dokup konvencionalnih živali,

Pripravila:
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Jasmina Kotnik, univ.dipl.inž.zoot.
Vodja certificiranja ekološke pridelave
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