Maribor, december 2018
O B V E S T I L O številka 2/2018 - Ip
Spoštovani,
V letu 2018 ste bili vključeni v postopek kontrole in certifikacije Integrirane pridelave pri našem Inštitutu.
Upamo, da smo v celoti izpolnili vaša pričakovanja in z izdanim certifikatom pripomogli k uspešnemu trženju
vaših kmetijskih pridelkov, saj je Kakovost gradnik prihodnosti in ključni dejavnik vašega dolgoročnega
uspeha.
Pred nami je začetek nove sezone in kot vsako leto v tem času, tudi tokrat posredujemo krajše obvestilo.
1
Veljavno zakonodajo s področja Integrirane
pridelave lahko v celoti najdete na naši spletni
strani www.kon-cert.si (področje Integrirana
pridelava).

2
Dokumenta Pravila postopka certificiranja
neakreditiranih shem kakovosti (4.1.9) in
Certificiranje Integrirane pridelave (4.1.6) s
spremembami najdete na spletni strani www.koncert.si (področje Integrirana pridelava).

3
Cena storitve za izvedbo postopka certificiranja
procesov Integrirane pridelave,
ostaja nespremenjena !

4
Skupaj z obvestilom številka 2/2018 – Ip, vam
posredujemo še prijavno dokumentacijo, ki jo
morate natančno pregledati in dopolniti oziroma
popraviti v primeru morebitnih sprememb (priloga
obr. 8.2-01).

5
Specifikacija za sadje in predelane izdelke je bila potrjena 6.3.2018. V shemo se
lahko vključijo pridelovalci in predelovalci sadja ter pridobijo certifikat in
pravico do uporabe znaka »Izbrana kakovost« Slovenija. Znak na izdelkih
zagotavlja slovensko pridelavo in predelavo; kakovost izdelkov, upoštevanja
kratkih transportnih poti, redno kontrolo v obratih pridelovalcev in
predelovalcev, ki jo opravljajo neodvisni certifikacijski organi.
Več informacij lahko najdete na povezavi: https://www.nasasuperhrana.si/.

6
OCENJEVALCI, KI BODO V LETU 2019 IZVAJALI KONTROLNE PREGLEDE: Robert ŠALAMUN, Ervin FEREGOTTO,
Dejan RITUPER in Boštjan PESEK.
Prijavno dokumentacijo vrnite v ta namen priloženi kuverti, NAJKASNEJE DO 31.12.2018 !
Za vsa morebitna vprašanja smo za vas dosegljivi
na telefonski številki 02/228 49 36 ali 051 600 513 ali na e – naslovu irena.kropf@kon-cert.si
in
na telefonski številki 02/228 49 22 ali 051 689 364 ali na e – naslovu dejan.rituper@kon-cert.si
V letu 2019 vam želimo obilo uspeha !
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