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Spoštovani pridelovalci !
Zahvaljujemo se Vam za posredovano popolno prijavo v postopek certificiranja Integrirane pridelave in izkazano zaupanje do
našega Inštituta.
1 Izjemne razmere
Nepričakovani pojav epidemije koronavirusa je do temeljev zamajal ustaljeni način življenja vseh nas in med nas vnesel skrb,
strah in končno spet zavest, da ga lahko le s skupnimi močmi premagamo.
Na Inštitutu spremljamo situacijo, povezano s pojavom koronavirusa, in pri svojem delu upoštevamo navodila NIJZ in
Ministrstva za zdravje. V zvezi s tem smo sprejeli določene ukrepe za zaščito naših zaposlenih in strank.
Upoštevaje navodila vlade smo na Inštitutu sprejeli določene varnostne ukrepe, med katere sodi tudi izvedba terenskih
kontrol.
Mnenja smo, da je le-te smiselno pričeti izvajati šele, ko bo nevarnost epidemije mimo, zato je Inštitut sprejel ukrep, da lahko
v primeru izjemnih razmer oziroma kadar okoliščine ne omogočajo izvedbe kontrole na terenu, Inštitut izvede kontrolo ali del
kontrole s pregledom dokumentacije na daljavo z uporabo komunikacijskih tehnologij in/ali posredovanja dokumentov po
navadni pošti. Sicer pa se kontrola na daljavo šteje kot prvi del, ter se določi še drugi del kontrole na terenu.
2 Zakonodaja
Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je na svoji spletni strani objavilo nova tehnološka navodila za
integrirano pridelavo za pridelovalno sezono 2020, ki so objavljena:
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/integrirana_pridelava/tehnoloska_navodila/
Zakonodajo s področja integrirane pridelave lahko v celoti najdete na naši spletni strani Inštituta www.kon-cert.si (področje
Integrirana pridelava).
3 Registrirana FFS
Pred nabavo določenega FFS lahko preverite registracijo posameznega FFS v spletni bazi:
http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm
Tehnološka navodila pa vam naj služijo kot vodilo.
4 Pravila postopka certificiranja neakreditiranih shem (4.1.9) in Postopki certificiranja Integrirane pridelave (4.1.6)
Veljavna dokumenta najdete na spletni strani Inštituta: http://www.kon-cert.si/integrirana-pridelava.html
5 Kontrolorji
V letu 2020 bodo skladnost postopkov certificiranja integrirane pridelave preverjali kontrolorji: Boštjan Pesek, Dejan Rituper,
Ervin Feregotto in Robert Šalamun.
Pridelovalec lahko v roku 15 dni od dneva prejema obvestila o kontrolorjih pisno nasprotuje njihovemu imenovanju.
Pridelovalec mora obrazložiti in utemeljiti zahtevo za zamenjavo kontrolorja. Zahtevo obravnava direktor, ki odloči o
utemeljenosti zahteve. V primeru za pridelovalca pozitivne odločitve, se pridelovalca pisno obvesti o izbiri novega kontrolorja.
V primeru negativne odločitve, direktor pridelovalca pisno obvesti o odločitvi, da bo kontrolni pregled opravil prvotno izbran
kontrolor. Ugovor na to odločitev ni mogoč.

6 Izvajalec analiz
Izbrani izvajalec za izvedbo analize živila na ostanke FFS je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.
Pridelovalec ima tudi tu možnost, da v roku 15 dni poda pisno zahtevo za morebitno zamenjavo laboratorija, ki jo mora
utemeljiti. Zahtevo obravnava direktor Inštituta. V primeru za pridelovalca pozitivne odločitve se pridelovalca obvesti o izbiri
novega laboratorija. V primeru negativne odločitve direktor pridelovalca pisno obvesti, da je ugovor na izbor laboratorija
zavrnjen.
7 Plačilo storitve
Kot vsako leto je plačilo razdeljeno na dva dela: plačilo osnovnega prispevka in plačilo po opravljeni kontroli na KMG.
Prosimo, da račune poravnate do roka navedenega na položnici, vsekakor pa pred izdajo certifikata.
Lep pozdrav.
Sodelavci Enote za sheme kakovosti
Področje Integrirana pridelava

