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Spoštovani,
letošnja zima se je pokazala v vsej svoji polnosti, ter tako dala počitek zemlji in upamo, da tudi vam, da boste lahko z novimi močmi
začeli s spomladanskimi deli. V kolikor drži slovenski pregovor, da po Gregorju od vsakega vetra sneg kopni, se lahko vsak čas
veselimo zelene pokrajine.
Kot vsako leto, vas tudi letos prosimo, da nam vse morebitne spremembe povezane s postopkom certificiranja pravočasno
sporočate ter preverite nadaljnje ukrepe iz preteklih kontrol / certificiranj in dosledno ter dokazljivo izvajajte ukrepe. Pozivamo vas
tudi, da morebitne spremembe dejavnosti ustrezno prijavite pri pristojnem organu (UVHVVR), ter iz naslova spremembe uskladite
tudi vašo interno dokumentacijo (previdnostne/praktične ukrepe, načrt obrata…). Hkrati vas obveščamo, da nam zakonodajni
predpisi nalagajo tudi izvedbo najmanj 10% nenapovedanih kontrol, kar lahko pomeni nadzorni obisk brez vsakega predhodnega
obvestila. Zato dosledno izpolnjujete zahteve zakonodajnih predpisov ter redno vodite in osvežujete dokumentarno evidenco, ki
mora biti na zahtevo nadzornega organa dosegljiva v vsakem trenutku.
Z današnjim obvestilom, vam podajamo vsebine, ki so aktualne pred izvajanjem rednih letnih nadzorov.
1. NAJPOGOSTEJŠE KRŠITVE UGOTOVLJENE v POSTOPKU CERTIFICIRANJA EKO KMETIJSTVA 2017
V izogib ponavljajočim se kršitvam v nadaljevanju navajamo štiri najpogostejše kršitve ugotovljene ob izvedbi nadzorov v letu 2017.
1. nepopolna/neustrezna dokumentarna evidenca;
2. uporaba konvencionalnega nerazkuženega semena brez odobrene prošnje IKC UM;
3. neobveščeni pristojni organi o izvajanju dejavnosti (neurejene registracije) ter dejavnost izvajanja podizvajalca ni
podvržena nadzornemu sistemu (nesklenjeni dogovori, neredna vnaprejšnja sporočanja izvajanje uslug…);
4. neustrezno/ nepopolno označevanje proizvodov…
Ker se največ neskladij nanaša na 66. člen Uredbe ES št. 889/2008, Vam v nadaljevanju podajamo vsebino 66. člena in vas
prosimo, da dokumentarno evidenco vzpostavite tako, da bomo lahko ob nadzoru preverili naslednje:
(a) kdo je dobavitelj, in če je to druga oseba, kdo je prodajalec ali izvoznik proizvodov;
(b) vrsto in količine ekoloških proizvodov, dostavljenih v enoto in, kjer je to ustrezno, vseh kupljenih materialov ter uporabo takšnih
materialov, in, kjer je to ustrezno, sestavo krmne mešanice;
(c) vrsto in količine ekoloških proizvodov, shranjenih v prostorih;
(d) vrsto, količine in prejemnike in, če so to druge osebe, kupce, ki niso končni potrošniki, vseh proizvodov, ki so zapustili enoto ali
skladiščne prostore ali objekte prvega prejemnika;
(e) v primeru izvajalcev, ki ne skladiščijo ali se fizično ne ukvarjajo s takšnimi proizvodi, vrsto in količine kupljenih in prodanih
ekoloških proizvodov ter dobavitelje in, če so to druge osebe, prodajalce ali izvoznike ter kupce in, če so to druge osebe,
prejemnike.
Dokumentarna evidenca mora vsebovati tudi rezultate preverjanja pri prevzemu ekoloških proizvodov in vse druge informacije, ki jih
za ustrezni nadzor zahteva nadzorni organ ali izvajalec nadzora. Podatki v evidenci morajo biti dokumentirani z ustreznimi
dokazili. Evidenca mora prikazati usklajenost med uporabljenimi surovinami in proizvodi.
Kadar izvajalec upravlja več pridelovalnih enot na istem območju, se morajo tudi za enote, na katerih se pridelujejo neekološ ki
proizvodi, skupaj s skladiščnimi prostori za kmetijske surovine, upoštevati minimalne zahteve za nadzor.
V nadaljevanju 67. člen navaja, da mora izvajalec omogočiti dostop do vseh delov enote in vseh prostorov, kot tudi do računov in
ustreznih dokazil.
2.

2. SPREMEMBA ZAKONODAJE
Objavljena je bila IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2273 z dne 8. decembra 2017 o spremembi Uredbe (ES) št.
889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških
proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora. Spremembe se nanašajo na podaljšanje izjem, povezanih z
nerazpoložljivimi ekološkimi kmetijskimi surovinami v 42 in 43. členu in sicer:
v členu 42(b) se datum „31. decembra 2017“ nadomesti z datumom „31. decembra 2018“; ki pravi: če 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 2018 v enoto za ekološko rejo živali pripeljejo neekološko vzrejene kokoši za prirejo jajc, ki niso starejše od 18
tednov. Ta izjema velja samo v primeru, če dokup perutnine predhodno odobri pristojni organ (MKGP).
v členu 43 se v drugem odstavku doda letnica koledarskega leta 2018, ki pravi:
najvišji odstotek neekološke beljakovinske krme za prašiče in perutnino, dovoljene za obdobje 12 mesecev, je 5 %* za
koledarska leta 2015, 2016, 2017 in 2018.
Ta izjema velja le, če izvajalec ne more dobiti beljakovinske krme iz ekološke pridelave, zato je potrebno v tem primeru
hraniti dokazila o potrebi po uporabi neekološke beljakovinske krme.
* letno kot delež suhe snovi v krmi kmetijskega izvora.
Celotna Uredba je objavljena na naši spletni strani: http://www.ikc-um.si/ikc-um/.
V naslednjih mesecih se pričakuje sprememba slovenskega Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma
živil (Ur. l. RS št. 8/2014). Prosimo vas, da obvestila v zvezi s spremembo zakonodaje in ostala aktualna obvestila spremljate tudi
na naši spletni strani.
3. PODPOGODBENIKI IKC UM V LETU 2018
V letu 2018 bodo analize za potrebe IKC UM izvajali naslednji akreditirani laboratoriji:
NLZOH-Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, KGZS – Zavod Maribor, NIB- Nacionalni inštitut za biologijo, Hygienicum,
KIS – Kmetijski inštitut Slovenije. V primeru, da se s katerim od izbranih laboratorijev ne strinjate, lahko v roku 15 dni od prejema
tega obvestila, svoje nestrinjanje z obrazložitvijo v pisni obliki posredujete na naš naslov.
© IKC UM
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4. KONTROLORJI
Vaše kmetijsko gospodarstvo bo v letu 2018 obiskal eden od naših usposobljenih kontrolorjev:
Aleš VEBERIČ, Aleksandra CENC, Alenka ŽOHAR, Franci LESKOVAR, Nives ADAMIČ KRIČAJ, Andreja KOLAR, Urška HOJNIK,
Klemen GRILC, Jure KAJZERSPERGER, Dominika KLAVŽ*, Damijan BELEC*
V primeru nestrinjanja s katerim od kontrolorjev, nam lahko v roku 15 dni od prejema tega obvestila, svoje nestrinjanje z
obrazložitvijo v pisni obliki pošljete na naš naslov.
* v uvajanju
5. PREPOVED UPORABE AKREDITACIJSKEGA ZNAKA IKC UM (z identifikacijsko številko CP-008) IN SKLICEVANJE NA
AKREDITACIJO ZA STRANKE IKC UM
IKC UM je pri Slovenski akreditaciji (nadalje SA) akreditiran za področje certificiranja procesov v ekološki pridelavi in predelavi
kmetijskih pridelkov in živil. Za druge certifikacijske sheme nismo akreditirani.
Za sklicevanje na akreditacijo za ekološko kmetijstvo tako SA pripravi in na IKC UM posreduje akreditacijski znak, ki ga IKC UM
uporablja le na certifikatih, ki se nanašajo na akreditirano dejavnost ekološko kmetijstvo in le skupaj z znakom IKC UM. Pravila za
uporabo akreditacijskega znaka in sklicevanje na akreditacijo so jasno določena v internih dokumentih SA in IKC UM.
Primer 1: Akreditacijski znak IKC UM – prečrtan zaradi prepovedi uporabe znaka za
stranke IKC UM

Primer 2: Akreditacijski znak ne smejo uporabljati stranke IKC UM,
razen v sklopu uporabe celotnega certifikata za akreditirano shemo ekološko
kmetijstvo, kakor ga je stranki izdal IKC UM.
Prav tako akreditacijskega znaka, ki je pripravljen za IKC UM ne smejo
uporabljati bivše stranke IKC UM ali tretje osebe.

6. PLAČILA
V skladu z veljavnim cenikom IKC UM, k temu obvestilu prilagamo račun s položnico za prvi del plačila storitev. Tistim, ki ste pri
IKC UM vključeni v postopek certificiranja še za katero drugo shemo, smo v skladu s cenikom upoštevali 10% popust. Če še niste
poravnali obveznosti plačil, ki jim je že pretekel rok plačila, vas prosimo, da to storite v najkrajšem možnem času. Vse neporavnane
obveznosti so obračunane na priloženi položnici poleg osnovnega letnega plačila.
7. INFORMACIJE / ZANIMIVOSTI
7.1 Na spletni strani IKC UM najdete vse potrebne dokumente, obrazce in aktualna obvestila v zvezi s postopkom
certificiranja, zato vas vabimo k njenem pogostejšem obiskovanju, posebej k spremljanju novih revizij dokumenta:
Pravila postopka certificiranja: 1.80doc_Pravila postopka certificiranja.
Pravila za uporabo certifikata in znaka IKC UM: 1.131doc_ Pravila za uporabo certifikata in znaka IKC UM.
7.2 Na spletni strani ARSKTRP se nahajajo navodila za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2018.
Rok za oddajo zbirne vloge je od 26.2.2018 do 7.5.2018.
7.3 Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev, ki so dovoljena za ekološko kmetovanje je na voljo na spletni strani
Uprave za varno hrano:http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/FFS_sezn.asp?L=1&S=2&top=1
7.4
Na spletni strani MKGP najdete podatkovno zbirko ekološkega semenskega sadilnega materiala, vključno s
kontaktnimi podatki o ponudnikih:
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/ekolosko_kmetovanje/podatkovna_zbirka_ekoloskega_semena_semenskeg
a_krompirja_in_vegetativnega_razmnozevalnega_materiala/
V kolikor semenskega materiala ni na voljo, pošljite na naš naslov prošnjo za dokup konvencionalnega nerazkuženega
semenskega materiala, ki jo najdete na naši spletni strani:
7.5. Za izjeme, ki jih odobri MKGP (skrajšanje rogov, predčasna preusmeritev, dokup živali….) so obrazci na voljo na
spletni strani:http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/ekolosko_kmetovanje/obrazci_in_dovoljenja/
7.6 Tehnološka navodila v e obliki za ekološko kmetovanje :http://www.kgzs.si/gv/eko.aspx
7.7 Za nakup neekološko vzrejenih kuncev, damjakov, muflonov ali navadnih jelenov je potrebno predhodno pridobiti
dovoljenje organizacije za kontrolo in certificiranje.
7.8 Novo!!! Priročnik Eko gastronomija:
http://www.fk.uni-mb.si/images/Projekti/EkoGastro/Prirocnik_Eko_gastronomija_10-10-2017.pdf.
Namen priročnika je približati tematiko gostincem in pokazati priložnosti, ki jih ponujajo ekološka živila v gastronomiji. Čeprav v
Sloveniji zelo promoviramo ekološki, zeleni turizem, je delež ekološke hrane v gostinsko-turističnem sektorju še vedno zelo nizek
(do leta 2015 le 9 gostinskih obratov s certificirano ekološko ponudbo). Projekt, v okviru katerega je nastal priročnik, je razkril tudi,
da je kar 80 odstotkov ljudi za jedi iz ekoloških sestavin pripravljenih plačati več, kar pa je optimističen podatek za nadaljnji razvoj in
s tem uporabo teh najkakovostnejših živil v gastronomiji. Zato vabimo tiste, ki se ukvarjate s ponudbo hrane, da se vključite v
postopek certificiranja.
Kolektiv IKC UM, vam želi uspešno pridelovalno sezono 2018!
Pripravila:
Nives Adamič Kričaj
vodja certifikacijske enote ekološkega kmetijstva-pridelava
Priloga:
-

Katja Sabolič
direktorica

Položnica 1-del.
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