Spoštovani,
ponovno vas vabimo k najavi oziroma obnovitvi prijave za postopek certificiranja ekološkega kmetijstva za
leto 2019. V ta namen, vam kot prilogo dopisa pošiljamo: Obrazec 3.20 - Prijava/najava v postopek
certificiranja ekološkega kmetijstva z navodili za izpolnjevanje ter kuverto za povratno pošto. Cene storitev
postopka certificiranja ekološkega kmetijstva ostajajo v letu 2019 nespremenjene.
1.

NAJAVA PRIDELAVE ZA LETO 2019

!!!

POMEMBNO !!!

Vsi ekološki pridelovalci oziroma predelovalci, ki želite pridobiti finančno podporo za leto
2019 v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 za ukrep »Ekološko kmetovanje«, se
morate prijaviti oziroma obnoviti prijavo v kontrolo ekološkega kmetovanja najpozneje do:
31. decembra 2018,
zato izpolnjene prijavne obrazce čim prej pošljite na naš naslov, ki je naveden na priloženi
kuverti:
IKC-Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM, Pivola 8, 2311 HOČE

Prosimo vas, da Obrazec 3.20 - Prijava/najava v postopek certificiranja ekološkega kmetijstva izpolnite čim
bolj natančno in preverite pravilnost predtiskanih podatkov v tč. 1. Predvsem bodite pozorni tisti, ki
uveljavljate plačila za ukrep ekološko čebelarjenje, da v točki 9. vpišete št. čebeljih družin in tisti, ki
uveljavljate plačila za ukrep pridelava semenskega materiala, da v točki 2. izpolnite rubriko: Pridelava
semen.
Zaradi spremembe zakonodaje, tisti, ki redite govedo in ga imate vključenega v postopek certificiranja
ekološkega kmetijstva in se poslužujete izjeme vezane reje, v tabeli tč. 8. obvezno označite v rubriki Reja:
VI (vezana reja).
Izpostavili bi tudi točko 14., kamor vpišete praktične in previdnostne ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti, da
se zagotovi skladnost s pravili za ekološko pridelavo ter da se prepreči/zmanjša nevarnost kontaminacije z
nedovoljenimi proizvodi oz. snovmi. Zaradi lažjega razumevanja smo vam v siva okenca vpisali tudi dva
primera. Ponovno vas želimo opomniti, da vzpostavljate učinkovite ukrepe in jih dosledno izvajate, beležite
ter shranjujete dokazila o izvajanju.
V primeru kakršnih koli sprememb na vašem kmetijskem gospodarstvu (sprememba opisa enote in/ali
prostorov in/ali dejavnosti ter previdnostnih/praktičnih ukrepov) nam priložite novi opis ali nas obvestite o
spremembah.
2.

SPREMEMBA ZAKONODAJE

Na področju zakonodaje so se v zadnjem času zgodile pomembne spremembe in sicer:
2.a.) Uredba (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30.maja 2018 o ekološki pridelavi in
označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007. Objavljena Uredba
predstavlja "osnovni dokument", številne podrobnosti pa bodo še dodatno predpisane v naslednjih dveh letih.
Nova Uredba se bo uporabljala od 1. januarja 2021, zato vas bomo v naslednjih dveh letih redno
informirali o novostih in spremembah.
Glavna izboljšava je uvedba enotnih evropskih pravil, ki bodo veljala za celotni sektor ekološke pridelave v
Uniji, tudi za izvajalce izven Unije, ki svoje ekološke proizvode izvažajo na evropske trge.
Ustrezno utemeljene izjeme bodo mogoče, vendar bodo odstopanja časovno omejena.
Področje uporabe predpisov je bilo razširjeno, tako da zajema vrsto novih proizvodov, ki so tesno povezana
s kmetijstvom, kot so sol, čebelji vosek, eterična olja… Dodana so pravila glede reje kuncev in divjadi. Zaradi
znižanja stroškov, okrepitve lokalnih mrež ter zagotovitve boljše konkurenčnosti, bo možno skupinsko
certificiranje. Podrobna pravila glede skupinskega certificiranja bodo določena naknadno.
Še najprej veljajo osnovne prepovedi (uporaba mineralnih dušikovih gnojil, uporaba GSO, ioniziraijajoče
sevanje…). Nekatere prepovedi so bolj jasno definirane, kot je npr: hidroponska pridelava, kloniranje živali z
umetno izzvano poliploidnostjo, …
Vabimo vas, da si celotno Uredbo preberete na naši spletni strani in se informirate o vseh novostih, ki so
povezane s spremembo zakonodaje.
2.b.) Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2018/1584 z dne 22. oktobra 2018 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. V nadaljevanju vam
podajamo bistvene spremembe in sicer:
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-

-

v čebelarstvu se za čiščenje in razkuževanje okvirjev, panjev in satja lahko uporablja tudi natrijev hidroksid
(dopolnitev člena 25. Uredbe (ES) št. 889/2008);
dovoljuje se dopolnitev naravne krme v fazi odraslosti škampov in sladkovodnih kozic (veza: člen 25l);
v členu 27. tč. f. Uredbe (ES) št. 889/2008, ki govori o uporabi mineralov (vključno z elementi v sledeh),
vitamini, aminokisline in mikrohranila se nadomesti z natančnejšim besedilom. Uporaba mineralov (vključno
z elementi v sledeh, vitamini, aminokislin in mikrohranil v ekološki začetni formuli za dojenčke in nadaljevalni
formuli za dojenčke in majhne otroke ter ekoloških predelanih žitnih kašicah in otroški hrani dovoljuje le, če je
njihova uporaba odobrena z ustrezno zakonodajo Unije;
v členu 42 tč. b se datum 31.12.2018 nadomesti z 31.12.2020. Če so izpolnjeni določeni pogoji in če
ekološko vzrejene kokoši niso na voljo, se dovoljuje, da se v enoto za ekološko rejo pripeljejo neekološko
vzrejene kokoši za prirejo jajc, ki niso starejše od 18 tednov (z dovoljenjem MKGP) do 31.12.2020.
v členu 43 se uporaba omejenega deleža neekološke beljakovinske krme za prašiče in perutnino podaljša do
31. decembra 2020 in sicer v primeru, če kmetje ne morejo dobiti beljakovinske krme izključno iz ekološke
pridelave. V tem primeru je potrebno pridobiti dokazila o uporabi te izjeme.
v členu 92a, ki govori o izmenjavi informacij med različnimi državami članicami in Komisijo se bolj podrobno
opredelijo pravila glede obveščanja v primeru ugotovljenih nepravilnostih in kršitev.
PRILOGA I GNOJILA, pri industrijskem apnu iz proizvodnje sladkorja, se doda pri pogojih uporabe, poleg
sladkorne pese tudi sladkorni trs, dodan je tudi ksilit- le če je pridobljen kot stranski proizvod rudarskih
dejavnosti;
PRILOGA II PESTICIDI (dodani so: Allium sativum (izvleček česna), „COS-OGA“, izvleček lubja vrbe in
natrijev hidrogenkarbonat. Pri osnovnih snoveh* so vključeni: lecitini, saharoza, fruktoza, kis, sirotka,
hitoksan hidroklorid, njivska preslica.
*aktualni seznam osnovnih snovi (pozorni bodite na desno rubriko tabele, kajti vse osnovne snovi niso odobrene za
uporabo
v
ekološkem
kmetijstvu),
najdete
na
spletni
strani
UVHVVR:
http://www.uvhvvr.gov.si/delovna_podrocja/fitofarmacevtska_sredstva/registracija_fitofarmacevtskih_sredstev/registracija
_in_dovoljenja_za_ffs/osnovne_snovi/

Priloga VIIIa se nadomesti z besedilom iz Priloge III.
V prilogi VIII a v vinskem sektorju so dodane naslednje snovi: krompirjeve beljakovine, beljakovinski izvlečki
iz kvasovk in hitosan, pridobljen iz Aspergillus niger, za bistrenje; inaktivirane kvasovke, avtolizati kvasovk in
celičnih sten kvasovk za manoproteini kvasovk in hitosan, pridobljen iz Aspergillus niger
2.c.) z dne 13.11.2018 je začel veljati novi Slovenski pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi
kmetijskih pridelkov in živil, objavljen v Ur. l. RS št. 72/2018.

-

Pravilnik med drugim določa nova pravila glede izjeme za vezano rejo govedi pri manjših kmetijskih
gospodarstvih (do 20 GVŽ).
Na podlagi 4. člena Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil morajo po
novem rejci govedi, ki želijo pridobiti dovoljenje za izjemo glede vezane reje govedi, vložiti vlogo na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je dostopna na spletni strani:
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/ekolosko_kmetovanje/obrazci_in_dovoljenja/
K vlogi je potrebno priložiti mnenje kontrolne službe o primernosti reje živali v hlevih za govedo z vezano
rejo, kjer se upošteva indeks ustreznosti reje živali (IURŽ), zato vsem tistim izvajalcem, ki morate pridobiti
dovoljenje za vezano rejo in imate pozitivno mnenje:
PRILAGAMO MNENJE ter VLOGO s pozivom, da popolno vlogo čim prej posredujete na MKGP.
V primeru, da ste dolžni posredovati vlogo in našega mnenja niste prejeli - nas kontaktirajte.
V skladu s 56. členom pravilnika je potrebno dovoljenje pridobiti najkasneje do 31.12.2019, v nasprotnem
primeru, bomo primorani odvzeti certifikat za govedo ter goveje proizvode.
V primeru kakršnih koli sprememb vezanih na vezano rejo živali, ste nas dolžni nemudoma obvestiti.

-

V pravilniku je ažurirana tudi karta neprimernih območij za ekološko čebelarjenje. Karta je kot samostojen
grafični sloj objavljena v javnem pregledovalniku grafičnih podatkov ministrstva na spletni strani
ministrstva: http://www.mkgp.gov.si/si/aplikacije_registri_in_obrazci/.
Nekaj manjših sprememb je pri evidenci pridelovalcev in predelovalcev, ostale spremembe so pa bolj
tehnične in redakcijske narave.
Vsa navedena zakonodaja se nahaja na naši spletni strani, kjer si jo lahko v celoti ogledate.
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3. PREKINITEV POGODBE/ODSTOP
V izogib nepravilnemu razumevanju odstopa od pogodbe postopka certificiranja, vam podajamo pravila, ki so
zapisana v internem dokumentu 1.80doc - Pravila postopka certificiranja (dostopna na naši spletni strani),
glede rokov prekinitve pogodbe in finančnih posledic. V primeru, da ne pošljete prijavnega obrazca za leto
2019, ne pomeni, da ste prekinili pogodbo o sodelovanju. Za odstop je potrebna pisna odstopna izjava
(na predpisanem obrazcu IKC UM) in velja sledeče:
» V primeru, da stranka pisno obvesti IKC UM o prekinitvi pogodbe najkasneje do 31. marca v tekočem letu,
ni zavezana k plačilu stroškov postopka certificiranja za tekoče leto. Za odstope po tem datumu, pa stranka
plača strošek celotnega osnovnega plačila postopka certificiranja po veljavnem ceniku IKC UM, v kolikor
kontrolor še ni prišel na lokacijo stranke.«
Če ste uveljavljali finančne podpore iz ukrepa Ekološkega kmetijstva, se podrobno informirajte o
posledicah prekinitve postopka certificiranja ekološkega kmetijstva.
4. OZNAČEVANJE
Kmetijske pridelke oz. živila, ki se tržijo v Sloveniji se mora označevati z enotno označbo ››ekološki‹‹ in to le
potem, ko je bil kmetijski pridelek oziroma živilo pridelano oz. predelano v skladu z ekološko zakonodajo ter
je za njih izdan ekološki certifikat. Poleg označbe ››ekološki‹‹ se lahko uporabljajo tudi okrajšave kot sta „bio”
in „eko”.
Pri označevanju ekoloških kmetijskih pridelkov oz. živil je obvezna tudi uporaba evropskega logotipa. V
izogib kršitvam, vas želimo opozoriti, da preverite skladnost deklaracij ter evropskega logotipa (barva,
velikost, poreklo surovin…) v skladu z zahtevami splošne in ekološke zakonodaje.
Pravila označevanja v ekološki zakonodaji so navedena v Uredbi (ES) št. 834/2007: Naslov IV (členi 23, 24,
25, 26); Uredbi (ES) št. 889/2008 Naslov III in Priloga XI; in v Pravilniku o ekološki pridelavi in predelavi
kmetijskih pridelkov in živil (Ur. l. RS št. 72/2018), člen št. 12.
5. PREHRANA MLADIČEV SESALCEV
20. člen Uredbe ES št. 889/2008 govori o tem, da ima pri hranjenju mladičev sesalcev materino mleko
prednost pred naravnim mlekom in sicer najmanj tri mesece pri govedu (vključno z vrstama bivol in bizon)
in kopitarjih, 45 dni pri ovcah in kozah ter 40 dni pri prašičih.
Ob prvotni izdaji omenjene Uredbe v letu 2008, je bil ta člen napačno preveden v slovenski jezik in je do leta
2014 veljalo, da mora prehrana mladičev sesalcev temeljiti na materinem mleku namesto na naravnem. Šele
v letu 2014 je prišlo do popravka prevoda Uredbe, kjer je pravilno zapisano, kot je navedeno v prvem
odstavku.
6. JAVNI RAZPIS 3.1: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti
Objavljen je razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2018.
Upravičenci lahko pavšalno plačilo v obliki nepovratnih finančnih sredstev prejmejo za koledarsko leto prve
pridobitve certifikata za določeno upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene
sheme kakovosti in še naslednja štiri zaporedna koledarska leta.
http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1441
7. DEMETER
Sporočamo vam, da tudi v naslednjem letu 2019 izvajamo kontrole DEMETER. Vsi tisti, ki boste nadaljevali s
kontrolo DEMETER v prihodnjem letu in vsi tisti, ki bi to želeli, označite v tč. 3 Obrazca 3.20. Tako kot letos,
bomo kontrolo DEMETER izvedli istočasno z redno kontrolo ekološkega kmetijstva. Vabljeni, da pridobite
certifikat in znak Demeter, ki označuje hrano najvišje kakovosti, pridelane po načelih biodinamike.
8. DRUGE AKTIVNOSTI IKC UM
V sklopu ekološke pridelave so lahko certificirani samo tisti izvajalci, ki so nosilci KMG v registru kmetijskih
gospodarstev. Vse druge subjekte je možno certificirati na shemi ekološkega kmetijstva - predelava. V
primeru, da bi želeli ekološke proizvode tržiti preko drugega pravnega subjekta, nas kontaktirajte za
posredovanje ponudbe, ki je sploh ugodna za tiste, ki so vključeni v kontrolo pridelave in bi certificirali
povezan subjekt na shemi ekološke predelave.
Na IKC UM izvajamo poleg certificiranja ekološkega kmetijstva pridelave in predelave tudi spodaj
navedene sheme:
Zasebni standardi IKC UM:
→ «Pridelano/proizvedeno brez GSO-brez gensko spremenjenih organizmov«©
→ »Naravna in ekološka kozmetika«©
→ »Seneno mleko« / »Seneno meso«.©
Nacionalne sheme:
→ Izbrana kakovost
→ Integrirana pridelava
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Izvajamo pa tudi kontrole DEMETER in GlobalG.A.P.
V primeru vključenosti več shem pri IKC UM, zagotavljamo popust pri storitvah postopka
certificiranja.
9. ANKETA
Na vaš elektronski naslov, bomo v kratkem poslali anketni vprašalnik. Vaše sodelovanje v anketi nam bo v
veliko pomoč pri naših prizadevanjih po kvalitetnejšem delu.
10. INFORMACIJE
Predpisi za ekološko kmetijstvo, zadnja revizija pravil postopka certificiranja, zvezek zapisov, obvestila
za stranke ter drugi obrazci so dostopni na naši spletni strani www.ikc-um.si, zato vas vabimo, da jo
večkrat obiščete.
Kot pogodbena stranka ste dolžni upoštevati vse zahteve in spremembe iz dokumentov, ki so javno dostopni
na naši spletni strani.
Za morebitna vprašanja smo dosegljivi na naslednjih kontaktih:
Telefon: 02 613 08 31, - 32, 070 553 429 (Nives), 070 553 426 (Andreja), 070 533 566 (Aleš)
E-pošta: info@ikc-um.si

Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje v preteklem letu in vas vabimo, da še naprej
sodelujemo na skupni poti za boljši jutri.
Kolektiv IKC UM Vam želi miren Božič in obilo zdravja ter osebnega zadovoljstva in uspehov v letu
2019.
Veselimo se sodelovanja z vami.

Pripravila:
Nives Adamič Kričaj
Vodja certifikacijske enote ekološkega kmetijstvo pridelave

Katja Sabolič
direktorica

Priloge:
- Prijava/najava v postopek certificiranja ekološkega kmetijstva za leto 2019 z navodili
- Kuverta
- Vloga in mnenje za izvajalce z vezano rejo, ki imajo pozitivno mnenje kontrolne službe

________________________________________________________________________________________________
Zanimivosti:
1.

VODILNI SVETOVNI SEJEM NA PODROČJU EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA:
BIOFACH NURNBERG, Nemčija 13 – 16. Februar 2019

2.

Spletna stran MKGP: http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/ekolosko_kmetovanje/
Kjer najdete informacije in podatke o: nadzornemu sistemu, podatkovno zbirko ekološkega semena, semenskega
krompirja in vegetativnega razmnoževalnega materiala, podatke o številu vključenih izvajalcev v ekološki nadzor, spletni
isklanik ekoloških certifikatov, obvestila….

3.

POMEMBNE INFORMACIJE v zvezi z javnimi razpisi, EIP, knjižnica…. Na spletni strani: https://www.programpodezelja.si/sl
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