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Spoštovani ekološki kmetovalci.
Leto in s tem pridelovalna sezona, se bližata h koncu.
Prav je, da si namenite nekaj časa za počitek, a
vendar bo potrebno kaj kmalu s pripravami na novo
sezono. Star pregovor pravi: »Če živiš s spomini,
ostariš, če z načrti, se pomladiš.«
Sedaj je tudi čas, ko Vas povabimo k prijavi v
postopek certificiranja ekološkega načina kmetovanja
na Vašem kmetijskem gospodarstvu.
Kot je v navadi, Vam pošiljamo prijavni komplet za
leto 2017, ki vsebuje: obrazec Prijava v postopek
certificiranja (PO), Navodilo za izpolnjevanje PO,
Cenik storitev. Za boljše delovanje Inštituta vam
prilagamo še Anketo, in vas prosimo, da nam jo
izpolnjeno skupaj s Prijavo v postopek certificiranja,
vrnete. Za vaše sodelovanje se vam iskreno
zahvaljujemo.
V kolikor se želite vključiti v ukrep »Ekološko
kmetovanje« v okviru Programa razvoja podeželja
(PRP 2014-2020), Vas prosimo, da nam izpolnjeno
Prijavo v postopek certificiranja za leto 2017
posredujete najpozneje do 31.12.2016.

Hkrati Vas želimo seznaniti s spremembami in
novostmi na področju certificiranja ekološke pridelave
in predelave, ki so nastale po zadnjem obvestilu, in
so naslednje:
 Sprememba zakonodaje
 Sprememba zahteve za certificiranje
 Podatkovna zbirka
 Neplačani računi
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SPREMEMBA ZAKONODAJE
Z 7.11.2016 je pričela veljati spremenjena Priloga VIII
Uredbe (ES) št. 889/2008. Priloga določa seznam
snovi, ki so odobrene za uporabo pri pridelavi
predelane ekološke hrane, kvasa in proizvodov iz
kvasa.
Spremenjeni so posebni pogoji uporabe silicijevega
dioksida v obliki gela ali koloidne raztopine (E 551) in
posebna merila čistosti bentonita. E 551 se lahko
uporablja za zelišča in začimbe v obliki prahu ter
arome in propolis. Iz Priloge je umaknjen kaolin (E
559). V Prilogo VIII pa so uvrščeni novi aditivi in sicer:
čebelji vosek (E 901), vosek karnauba (E 903),
gelanski gumi (E 418) in eritritol (E 968).
Spremenjeni so pogoji uporabe naslednjih aditivov:
žveplov dioksid, kalijev metabisulfit, naravni izvlečki,
bogati s tokoferolom, lecitini, citronska kislina, natrijev
citrat, vinska kislina, glicerol, natrijev karbonat,
silicijev dioksid v obliki gela ali koloidne raztopine in
natrijev hidroksid.
S 1. januarjem 2019 bo obvezna uporaba
ekološkega lecitina.
Kot predelovalni pripomočki (tehnološka sredstva) so
v Prilogo VIII uvrščeni: ocetna kislina/kis, tiamin
hidroklorid, diamonijev fosfat, natrijev karbonat in
lesna vlakna. Pri natrijevem karbonatu, citronski
kislini, natrijevem hidroksidu, rastlinskih oljih,
bentonitu, čebeljem vosku in vosku karnauba so
spremenjeni posebni pogoji uporabe. Krompirjev
škrob in rastlinska olja, ki se kot predelovalne
pripomočka uporabljata pri pridelavi kvasa, morata
izhajati iz ekološke pridelave. http://www.koncert.si/datoteke/UREDBE/IZVEDBENAUREDBAKO
MISIJEEU2016-673.pdf;
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Z dnem, 14. oktober 2016 je bila objavljena
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1842
o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 glede
zahtev za konzervirane ali predelane ekološke
proizvode in posredovanja informacij. Uredba se
prične uporabljati z 19. aprilom 2017. V tej uredbi
so nove opredelitve pojmov „konzerviranje“ in
„predelava“. Vabimo vas, da si jo preberete na naši
spletni strani pod rubriko predpisi.
SPREMEMBA ZAHTEV ZA CERTIFICIRANJE
Obveščamo Vas, da je prišlo do spremembe Pravil
postopka certificiranja, z dnem: 29.9.2016 v Prilogi 1
Postopek certificiranja procesov ekološke pridelave in
predelave na kmetijskem gospodarstvu. V točki 5.
Kontrolni pregledi, se je na novo opredelilo besedilo
4. odstavka, ki se glasi: »Dodatni naključni nadzorni
kontrolni pregledi (v nadaljevanju: nadzorni kontrolni
pregledi) se izvedejo na podlagi ocene tveganja pri
vsaj 10-ih % strank s katerimi imamo sklenjeno
pogodbo. Nadzorni kontrolni pregled vključuje
kontrolo stranke na kmetijskem gospodarstvu in/ali
kontrolo stranke na tržnem mestu in/ali kontrolo
podpogodbenika/-ov, ki niso certificirani in s katerimi
ima izvajalec sklenjen dogovor o predelavi.«

Vsem pridelovalcem, ki ste v letošnjem letu
sodelovali z nami, se zahvaljujemo za
sodelovanje in zaupanje. Kvalitetno in korektno
izvedbo postopka certificiranja pa zagotavljamo
tudi v prihodnje.
V prihajajočem letu 2017 Vam želimo sreče,
zdravja in zadovoljstva ter predvsem uspešno
letino.
Kontaktni podatki Enote za ekološko kmetijstvo
Telefon: 02/228-49-31, 02/228-49-32
E-mail: info@kon-cert.si
Pripravila:
Jasmina Kotnik, univ.dipl.inž.zoot.
Vodja certificiranja ekološke pridelave

PODATKOVNA ZBIRKA
Na spletni strani MKGP je z dnem, 5.9.2016,
objavljena ažurirana Podatkovna zbirka ekološkega
semena, semenskega krompirja in vegetativnega
razmnoževalnega materiala
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijst
vo/ekolosko_kmetovanje/podatkovna_zbirka_ekolos
kega_semena_semenskega_krompirja_in_vegetativ
nega_razmnozevalnega_materiala/
VSE NOVOSTI IN SPREMEMBE IZ ZAKONODAJE
OBJAVLJAMO NA NAŠI SPLETNI STRANI
http://www.kon-cert.si, zato Vas vabimo, da jo
obiščete.
NEPLAČANI RAČUNI
Pri pregledu odprtih postavk ugotavljamo, da nekateri
še niste poravnali finančnih obveznosti do nas.
Vljudno prosimo, da jih poravnate, saj smo tudi mi
izpolnili naše obveznosti do Vas. Prosimo sprejmite
to prošnjo z razumevanjem.
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