Maribor, april 2017
O B V E S T I L O številka 1/2017 - Ip
Spoštovani pridelovalci !
Zahvaljujemo se Vam za posredovano popolno prijavo v postopek certificiranja Integrirane pridelave in izkazano
zaupanje do našega Inštituta.
1 Zakonodaja
Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je na svoji spletni strani objavilo nova tehnološka
navodila za integrirano pridelavo za pridelovalno sezono 2017, 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).
2 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.
3 Dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin
Dne 17.2.2017 je UVHVVR na podlagi vloge KGZS izdala dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin ter
dovolila promet ter omejeno in nadzorovano uporabo FFS – ADMIRAL 10 EC.
Dokument je objavljen tudi na spletni strani Inštituta www.kon-cert.si (rubrika Aktualno) z dne 2.3.2017.
Dne 1.3.2017 je UVHVVR na podlagi vloge imetnika registracije Bayer AG izdala odločbo o uporabi FFS – LUNA
EXPERIENCE.
Dokument je objavljen tudi na spletni strani Inštituta www.kon-cert.si (rubrika Aktualno) z dne 10.3.2017.
Dne 20.3.2017 je UVHVVR na podlagi vloge Bayer d.o.o. izdala dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom
rastlin ter dovolila promet ter omejeno in nadzorovano uporabo FFS – MOVENTO SC 100.
Dokument je objavljen tudi na spletni strani Inštituta www.kon-cert.si (rubrika Aktualno) z dne 3.4.2017.
4 Pravila postopka certificiranja neakreditiranih shem (4.1.9) in Certificiranje Integrirane pridelave (4.1.6)
Veljavna dokumenta Pravila postopka certificiranja neakreditiranih shem (4.1.9) in Certificiranje Integrirane
pridelave (4.1.6) najdete tudi na spletni strani Inštituta: http://www.kon-cert.si/integrirana-pridelava.html
5 Zahteve
Zahteve določene z veljavnimi Pravili postopka certificiranja neakreditiranih shem (4.1.9) in Certificiranjem
Integrirane pridelave (4.1.6), Pravilniki za integrirano pridelavo in Tehnološkimi navodili je potrebno dosledno
upoštevati in zapisovati.
6 Ocenjevalci
V letu 2017 bodo skladnost postopkov certificiranja integrirane pridelave preverjali ocenjevalci: Boštjan Pesek,
Dejan Rituper, Ervin Feregotto in Robert Šalamun.
Pridelovalec lahko v roku 15 dni od dneva prejema obvestila o ocenjevalcih pisno nasprotuje imenovanju
ocenjevalcev. Pridelovalec mora obrazložiti in utemeljiti zahtevo za zamenjavo ocenjevalca. Zahtevo obravnava
direktor, ki odloči o utemeljenosti zahteve. V primeru za pridelovalca pozitivne odločitve, se pridelovalca pisno
obvesti o izbiri novega ocenjevalca. V primeru negativne odločitve, direktor pridelovalca pisno obvesti o odločitvi,
da bo kontrolni pregled opravil prvotno izbran ocenjevalec. Ugovor na to odločitev ni mogoč.
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7 Izvajalec analiz
Izbrani izvajalec za izvedbo analize živila na ostanke FFS bo 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.
8 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.
9 Spremembe zahtev za certificiranje
V primeru sprememb zahtev za certificiranje boste obveščeni pisno (po pošti) ali preko elektronske pošte ali preko
spletne strani Inštituta www.kon-cert.si (področje Integrirana pridelava).
10 Druge informacije
Vse o Inštitutu, obvestila in druge potrebne informacije (pravilniki, tehnološka navodila, obvestila, …) so vam na
razpolago na spletnih straneh Inštituta www.kon-cert.si .

Lep pozdrav.

Sodelavci Enote za sheme kakovosti
Področje Integrirana pridelava
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