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                         01.04.2022 EKO PRID                                                          
        2-2022 

Spoštovani, 
zahvaljujemo se vam za poslano prijavo/najavo v postopek certificiranja za leto 2022. V nadaljevanju vas seznanjamo z 
aktualnimi vsebinami. Zaradi spremembe zakonodaje vas res prosimo, da obvestilo preberete.  
 

1. POMEMBNE SPREMEMBE EKOLOŠKE ZAKONODAJE 
 

Pomembne novosti za ekološke izvajalce zaradi nove ekološke zakonodaje, ki je začela veljati 1.1.2022. Uredba (ES) 
št. 848/2018 ter povezani in izvedbeni akti. Zakonodaja se še vedno posodablja in dodatno sprejema tako na EU kot na 
nacionalni ravni, zato vas prosimo, da redno spremljate spremembe na naši spletni strani. 

1. Možnost certificiranja več pridelkov / proizvodov / skupinska certifikacija 
Od 1.1.2022 se lahko v sklopu ekološkega kmetijstva certificira tudi eterična olja, volno, surove kože in neobdelane 
kože… o čemer ste že bili obveščeni. V kolikor želite vključiti zraven obstoječega obsega certificiranja še katerega od 
možnih drugih proizvodov, ki se lahko certificirajo, vas prosimo, da izpolnite obrazec prijava spremembe obsega 
certificiranja, ki ga najdete na naši spletni strani. 
 

Skupinska certifikacija 
Na podlagi nove zakonodaje je omogočeno skupinsko certificiranje. Skupinsko certificiranje je namenjeno skupinam 
izvajalcev, ki imajo skupno trženje. Če ste certificirani kot skupina s tem niste opravičeni do individualnega certifikata, ki 
bi vam omogočal trženje ekoloških proizvodov na vaše ime, zato se morate v tem primeru certificirati individualno.  
Skupina izvajalcev je sestavljena le iz članov, ki so kmetje, ali iz izvajalcev dejavnosti, ki pridelujejo alge ali živali iz 
akvakulture, ter se poleg tega lahko ukvarjajo s pridelavo, pripravo ali dajanjem v promet hrane ali krme, sestavljena je 
le iz članov, katerih dejavnosti pridelave ali morebitne dodatne dejavnosti se izvajajo geografsko blizu druga drugi v isti 
državi članici, imeti mora pravno osebo, sedež v državi članici, sestavljena je le iz članov, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje: 
(i) s posameznimi stroški certificiranja, ki presegajo 2 % prometa posameznega člana ali standardnega obsega 

ekološke pridelave, in z letnim prometom iz ekološke pridelave, ki ne presega 25 000 EUR, ali s standardnim 
obsegom ekološke pridelave, ki ne presega 15 000 EUR na leto, ali 

(ii) ki imajo vsak gospodarstva v izmeri največ: 
— pet hektarjev ali 
— 0,5 hektarja v primeru rastlinjakov ali 
— 15 hektarjev, izključno v primeru trajnega travinja; 
 

Skupina izvajalcev mora imeti vzpostavljen sistem za notranji nadzor, sestavljen iz dokumentiranih nadzornih dejavnosti 
in postopkov, v skladu s katerimi je opredeljena oseba ali izvajalec, odgovoren za preverjanje skladnosti vsakega člana 
skupine z ekološko zakonodajo in vzpostavljen skupni sistem trženja za proizvode, ki jih prideluje skupina. 

2. Heterogeni razmnoževalni material in razmnoževalni material iz preusmeritve 
Pri pridelavi ekološkega semenskega materiala je po novem na tržišču dovoljena prodaja heterogenega rastlinskega 
materiala in vegetativnega razmnoževalnega materiala iz preusmeritve. Uredba pa detajlno opredeljuje pravila za 
pridelavo in trženje takega semenskega materiala.  

3. Uporaba neekološkega rastlinskega vegetativnega razmnoževalnega materiala. 
Z novo zakonodajo lahko v primeru izjem, ki so navedene v ekološki zakonodaji, certifikacijski organ odobri tudi uporabo 
neekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala. Kot v vseh primerih izjem je potrebna odobritev pred sajenjem 
kmetijske rastline in upoštevane morajo biti vse zahteve glede prepovedi GSO, nerazkuženost… V vsakem primeru je 
potrebno prednostno uporabljati ekološki rastlinski razmnoževalni material ali iz preusmeritve. Vloge za uporabo 
neekološkega razmnoževalnega materiala obravnava in o njih odloča IKC UM. O podrobnih zahtevah ste že bili 
obveščeni preko e-pošte. 

4. Pravila reje živali 
V novi zakonodaji je dodatno določeno, da so v primeru celo letne paše živali, obvezna zatočišča za živali, ki jih varujejo 
pred ekstremnimi vremenskimi pojavi. 

5. Najkrajše obdobje za hranjenje živali, ki še sesajo, po možnosti z materinim mlekom: 
(a) 90 dni po rojstvu za govedo in enoprste kopitarje  
(b) 45 dni po rojstvu za ovce in koze 

6. Krma iz obdobja preusmeritve  

(a) v povprečju do 25 % količine krme lahko vsebuje krmo iz drugega leta preusmeritve. Ta delež se lahko poveča 
na 100 %, kadar ta krma iz obdobja preusmeritve prihaja z gospodarstva, kjer se zadržuje živina, in 

(b) do 20 % skupne povprečne količine krme za živino lahko izvira s paše ali je pridobljene s trajnih pašnikov ali zemljišč 
s trajnimi krmnimi rastlinami ali beljakovinskimi rastlinami, posejanimi v okviru ekološkega upravljanja v prvem letu 
preusmeritve, če so te površine del samega gospodarstva. 

7. Neekološka beljakovinska krma za prašiče in perutnino 
NOVO!!!! Uporaba neekološke beljakovinske  
- potrebno pridobiti dovoljenje MKGP 
- izjema se lahko uporablja samo do 31. decembra 2025 na podlagi odobritve ter pod naslednjimi pogoji: 
- ekološke beljakovinske krme ni na voljo v zadostni količini v ekološki obliki; 
- krma se proizvaja ali pripravlja brez uporabe kemičnih topil; 
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- neekološka krma ni pridelana iz ali s pomočjo GSO; 
- najvišji delež, ki se v obdobju 12 mesecev dovoli za navedene živali, ne presega 5 %. Izračuna se delež suhe snovi v 

krmi kmetijskega izvora. 
- krmljenje se omeji pri perutnini na krmljenje mlade perutnine in pri prašičih na krmljenje pujskov do teže 35 kg. 

8. Reja kuncev in živali z rogovjem 
Reja ekoloških kuncev in živali z rogovjem je bila do 1.1.2022 opredeljena v nacionalni zakonodaji, s 1.1.2022 so pravila 
reje navedenih živali zajete v novi Evropski zakonodaji. 

9. Vezana reja 
Z novo zakonodajo je pod določenimi pogoji dovoljena vezana reja goveda za kmetijska gospodarstva z do 50 žival 
(brez upoštevanja mladičev). Izvajalci, ki imajo vezano rejo odobreno s strani pristojnega organa (MKGP) jim odločba 
ostaja v veljavi in je ni potrebno obnoviti. V kolikor je vezana reja na novo ali za izjemo še ni pridobljene odločbe (prva 
prijava…) je potrebna pridobitev dovoljenja. 

10. Dokupi neekoloških živali  
NOVO!!!! V primeru koriščenja izjeme dokupa neekoloških živali, mora dokup neekoloških živali odobriti pristojni 
organ (MKGP). Na spletni strani MKGP bo vzpostavljena evidenca razpoložljivosti ekoloških živali.  

Kadar bo iz evidence razpoložljivosti ekoloških živali razvidno, da kvalitativne ali količinske potrebe kmeta glede 
ekološko vzrejenih živali niso izpolnjene, lahko pristojni organi z odstopanjem od zahtev odobrijo vključitev neekološko 
vzrejenih živali v ekološko pridelovalno enoto, pri čemer se upoštevajo določeni pogoji (starost, število..) 

Pristojni organ (MKGP) lahko odobri nakup neekoloških živali do naslednje starosti: 
1.3.4.4.1 Ko se čreda ali jata sestavlja prvič, se lahko neekološko vzrejeni mladiči vključijo za namene 

razmnoževanja. Takoj, ko nehajo sesati, oziroma po odstavitvi se redijo v skladu s pravili ekološke pridelave. 
Poleg tega se na dan, ko se navedene živali vključijo v čredo ali jato, uporabljajo naslednje omejitve: 
(a) govedo, enoprsti kopitarji in živali z rogovjem morajo biti stari manj kakor šest mesecev; 
(b) ovce in koze morajo biti stare manj kakor 60 dni; 
(c) prašiči morajo tehtati manj kakor 35 kg; 
(d) kunci morajo biti stari manj kakor tri mesece. 
 

Za samice živali veljajo še dodatne omejitve starosti in števila živali, za katero se lahko pridobi dovoljenje: 

Dovoljenje se lahko pridobi za samice, ki še niso kotile, oz. v primeru potrebe po dokupu neekološke avtohtone pasme 
živali, se lahko odobri dokup tudi samic, ki so že kotile.  

Za kmetije, ki redijo do 10 živali se lahko dovoli dokup samo ene samice določene živali. Za kmetijska gospodarstva z 
več kot 10 živalmi se lahko dovoli dokup 10 % samic živali glede na število živali na KMG.  
1.3.4.4.2 Ko se čreda ali jata obnavlja, se lahko za namene razmnoževanja vključijo neekološko vzrejeni odrasli samci 

in samice, ki še niso kotile. Nato se redijo v skladu s pravili ekološke pridelave. Poleg tega za število samic 
živali veljajo naslednje letne omejitve: 
(a) do največ 10 % odraslih enoprstih kopitarjev ali goveda in 20 % odraslih prašičev, ovc, koz, kuncev ali 

živali z rogovjem; 
(b) za enote, v katerih je največ 10 enoprstih kopitarjev, živali z rogovjem, goved ali kuncev ali največ pet 

prašičev, ovc ali koz, je vsako takšno obnavljanje omejeno na največ eno žival na leto. 
 

Za kmetije nad 10 živali se lahko dokup samic živali poveča na 40%, če je izpolnjen kateri od naslednjih pogojev: 
1.3.4.4.3 (a) na kmetijskem gospodarstvu se izvaja obsežna širitev reje; 

(b) ena pasma je bila zamenjana z drugo; 

(c) začela se je nova živinorejska specializacija. 
 

 Za vse dokupljene živali je potrebno upoštevati preusmeritveno obdobje, preden se lahko živali tržijo kot ekološke.  
1.3.4.4.4 V primerih iz točk 1.3.4.4.1, 1.3.4.4.2 in 1.3.4.4.3 se lahko neekološko vzrejene živali štejejo za ekološke, le če 

je bilo upoštevano obdobje preusmeritve iz točke 1.2. Obdobje preusmeritve iz točke 1.2.2 se lahko najprej 
začne šele, ko se živali vključijo v pridelovalno enoto za proizvode iz preusmeritve. 

Obdobja preusmeritve za živali: 

1.2.2   Obdobja preusmeritve, specifična za vrsto vzreje živali, so določena na naslednji način: 
(a) 12 mesecev v primeru goveda in enoprstih kopitarjev za prirejo mesa, v vsakem primeru pa najmanj tri četrtine 

njihovega življenja; 

(b) šest mesecev v primeru ovac, koz in prašičev ter živali za prirejo mleka; 
(c) 10 tednov za perutnino za prirejo mesa, ki se uhlevi pred starostjo treh dni, razen za pekinške race; 
(d) sedem tednov za pekinške race, ki se uhlevijo pred starostjo treh dni; 
(e) šest tednov v primeru perutnine za prirejo jajc, ki se uhlevi pred starostjo treh dni; 

(f) 12 mesecev za čebele. 
V obdobju preusmeritve se čebelji vosek nadomesti z ekološkim čebeljim voskom. 
Neekološki čebelji vosek pa se lahko uporablja: 
(i) kadar ekološki čebelji vosek ni na voljo na trgu; 
(ii) kadar dokazano ni kontaminiran s proizvodi ali snovmi, ki niso odobrene za uporabo v ekološki pridelavi, in 
(iii) pod pogojem, da izvira iz obnožnine; 
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(g) tri mesece za kunce; 

(h) 12 mesecev za živali z rogovjem. 

11. Reja perutnine  
V novi zakonodaji so dodana pravila za objekte za rejo perutnine z verandami in za večnivojske sisteme reje. 
 

Dodana so pravila reje v premičnih objektih. Za perutnino se lahko uporabljajo premični objekti za rejo perutnine, če se 
redno premikajo med proizvodnim ciklom in vsaj pred vsakim turnosom reje, da se pticam zagotovi razpoložljivost 
vegetacije. Gostota živali za pitovno perutnino, določena s pravili zakonodaje, se lahko poveča na največ 30 kg žive 
teže/m2, če površina nivoja na tleh v premičnem objektu ne presega 150 m2. 

NOVO!!! Nakup neekološke perutnine 

Pristojni organ (MKGP) lahko z odstopanjem od pravil dovoli dokup neekološko vzrejene perutnine, če so mlade kokoši 
za prirejo jajc in perutnina za prirejo mesa mlajše od treh dni. Iz njih pridobljeni proizvodi se lahko štejejo za ekološke, le 
če je bilo upoštevano obdobje preusmeritve. 

- 10 tednov za perutnino za prirejo mesa, ki se uhlevi pred starostjo treh dni, razen za pekinške race; 

- sedem tednov za pekinške race, ki se uhlevijo pred starostjo treh dni; 

- šest tednov v primeru perutnine za prirejo jajc, ki se uhlevi pred starostjo treh dni; 

POZOR: Za perutnino je določena preusmeritev, samo v primeru dokupa živali mlajših od treh dni. Če dokupite 
starejše živali dovoljenja ne morete pridobiti in takšne živali nikoli ne morejo pridobiti statusa ekološki. 
 

12. Sočasna ekološka in neekološka pridelava 

Kmetijsko gospodarstvo je lahko razdeljeno na jasno in učinkovito ločene ekološke pridelovalne enote, pridelovalne 
enote za proizvode iz preusmeritve in neekološke pridelovalne enote, pod pogojem, da so v neekoloških pridelovalnih 
enotah: 

(a) kar zadeva živino, drugačne vrste živali; 

(b) kar zadeva rastline, drugačne sorte rastlin, ki se lahko med seboj zlahka razlikujejo. 

Kar zadeva alge in živali iz akvakulture, gre lahko za iste vrste, pod pogojem, da so območja pridelave ali enote 
pridelave jasno in učinkovito ločene. 

Z odstopanjem gre lahko pri rastlinah trajnicah, ki jih je treba gojiti vsaj tri leta, za drugačne sorte, ki jih med seboj ni 
mogoče zlahka razlikovati, ali za iste sorte, pod pogojem, da je zadevna pridelava del načrta preusmeritve in da se 
preusmeritev zadnjega dela območja, ki spada pod zadevno pridelavo, v ekološko pridelavo začne v najkrajšem 
možnem obdobju in se zaključi v največ petih letih. 

V teh primerih: 

(a) kmet uradno obvesti pristojni organ ali, kjer je ustrezno, nadzorni organ ali izvajalca nadzora o začetku spravila 
vsakega zadevnega proizvoda vsaj 48 ur vnaprej; 

(b) kmet po končanem spravilu pristojni organ ali, kjer je ustrezno, nadzorni organ ali izvajalca nadzora uradno obvesti 
o točni količini, spravljeni v zadevnih enotah, in ukrepih, ki jih je izvedel za ločevanje proizvodov; 

(c) načrt preusmeritve in ukrepe, ki se izvedejo za zagotavljanje učinkovitega in jasnega ločevanja, vsako leto potrdi 
pristojni organ ali, kjer je ustrezno, nadzorni organ ali izvajalec nadzora po začetku izvajanja načrta preusmeritve. 

V primeru vzporedne pridelave težko ločljivih sort ali enakih sort nadzorne ukrepe vsako leto potrdi certifikacijski organ. 

Zahteve glede različnih vrst in sort se ne uporabljajo za raziskovalna in izobraževalna središča, gojišča rastlin, 
razmnoževalce semen ter za dejavnosti razmnoževanja. 

Kadar se vse pridelovalne enote gospodarstva ne upravljajo skladno s pravili ekološke pridelave, izvajalci dejavnosti: 

(a) poskrbijo, da so proizvodi, ki se uporabljajo v ekoloških pridelovalnih enotah in pridelovalnih enotah za proizvode iz 
preusmeritve, ločeni od proizvodov, ki se uporabljajo v neekoloških pridelovalnih enotah; 

(b) poskrbijo, da so proizvodi, pridelani v ekoloških pridelovalnih enotah, pridelovalnih enotah za proizvode iz 
preusmeritve in neekoloških pridelovalnih enotah, med seboj ločeni; 

(c) vodijo ustrezno evidenco, iz katere je razvidna učinkovita ločitev pridelovalnih enot in proizvodov. 
 

13. Preventivni, previdnostni, čistilni ukrepi in ukrepi za preprečevanje zamenjave proizvodov 
Na vseh stopnjah pridelave, priprave in distribucije se po potrebi sprejmejo preventivni in previdnostni ukrepi, primerni 
ukrepi čiščenja in po potrebi ukrepi za preprečevanje zamenjave proizvodov ter da so ekološki proizvodi in proizvodi iz 
preusmeritve stalno označeni in da so ekološki proizvodi, proizvodi iz preusmeritve in neekološki proizvodi pred in po 
postopkih priprave skladiščeni prostorsko ali časovno ločeno drug od drugega 

Za preprečevanje kontaminacije s proizvodi ali snovmi, ki niso odobreni za uporabo v ekološki pridelavi izvajalci 
dejavnosti sprejmejo naslednje previdnostne ukrepe na vseh stopnjah pridelave, priprave in distribucije: 

(a) sprejmejo in ohranjajo ukrepe, ki so sorazmerni in ustrezni za odkrivanje tveganj kontaminacije ekološke pridelave 
in proizvodov z neodobrenimi proizvodi ali snovmi, vključno s sistematskim odkrivanjem kritičnih postopkovnih 
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korakov; 

(b) sprejmejo in ohranjajo ukrepe, ki so sorazmerni in ustrezni za preprečevanje tveganj kontaminacije ekološke 
pridelave in proizvodov z neodobrenimi proizvodi ali snovmi; 

(c) redno pregledujejo in prilagajajo takšne ukrepe ter 

(d) spoštujejo druge zadevne zahteve iz te uredbe, ki zagotavljajo ločevanje ekoloških proizvodov, proizvodov iz 
preusmeritve in neekoloških proizvodov. 

 

Vzpostavitev in upoštevanje sprejetih preventivnih, previdnostnih, čistilnih ukrepov in ukrepov za preprečevanje 
zamenjave proizvodov se bo preverjalo ob izvedbah nadzorov. 
 

14. Predelana hrana 
Spremembe: 

➢ priprava predelane ekološke hrane izključuje živila, ki vsebujejo nanomateriale, 
➢ delež izvora surovin kmetijskega izvora iz katerih je proizvod sestavljen in ki se lahko pri skupni teži sestavin 

glede izvora surovin zanemari, se je spremenil iz 2 na 5%. skupne količine zanemarljivih sestavin, 
➢ v novi zakonodaji so dovoljene samo naravne arome "x" (tiste, pri katerih vsaj 95 % aromatičnega dela izvira iz 

vira "x", npr. "naravna aroma vanilije" bo dovoljena, ne pa "naravna aroma" brez specifikacije okusa. 
V primeru uporabe arom, preverite deklaracije/specifikacije in po potrebi spremenite uporabo in označevanje. 

-  

Kljub novi zakonodaji se prilogi VII in IX stare Uredbe (ES) št. 889/2008 uporabljata še naprej do 31. decembra 2023. V 
prilogi VII so navedeni proizvodi za čiščenje in razkuževanje zgradb in napeljav za živalsko proizvodnjo, v Prilogi IX so 
navedene sestavine kmetijskega izvora, ki niso bile ekološko pridelane. 
 

2. NAJPOGOSTEJŠE KRŠITVE UGOTOVLJENE V POSTOPKU CERTIFICIRANJA EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA 
V LETU 2020 

V primerjavi z letom 2020 je bilo v letu 2021 ugotovljenih/prepoznanih manj kršitev oz. neskladij. 

Zato v izogib ponavljajočim se kršitvam v nadaljevanju navajamo najpogostejše kršitve ugotovljene ob izvedbi nadzorov 
v letu 2021.  
 

1. nepopolna/neustrezna dokumentarna evidenca (66. člen Uredbe (ES) št. 889/2008) 
2. obseg živilske dejavnosti ni skladen z registracijo,  na voljo ni dogovora o predelavi  (28.člen Uredbe 

(ES) št.: 834/2007) 
3. nepopolno/neustrezno označevanje (23., 24., 25., člen Uredbe (ES) št. 834/2007) 
4. neskladen dokup živali (9. člen Uredbe (ES) št. 889/2008) 
5. zbirna vloga ni usklajena z dejanskim stanjem ali površine niso vpisane v RKG (ZKmet) 
6. uporaba konvencionalnega nerazkuženega semena brez odobrene prošnje IKC UM (veza 45. člen Uredbe 

(ES) št. 889/2008) 
7. nepopolni opisi enot in/ali prostorov in/ali dejavnosti, PPU ukrepi niso popolni oz. učinkoviti (63. člen 

Uredbe (ES) št. 889/2008) 
8. zapisi so pomanjkljivi (72. člen Uredbe (ES) št.: 889/2008). 

 

Kot vsako leto, vas tudi letos prosimo, da nam vse morebitne spremembe ter ugotovitve UVHVVR povezane s 
postopkom certificiranja pravočasno sporočate. Prav tako 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  ter da uskladite spremembe v uradnih evidencah (npr. RKG). 
Pri vseh dokupih pa odgovorno preverite skladnost za uporabo v ekološkem kmetijstvu (npr. pred dokupom živali, 
predhodno preverite certifikat prodajalca na katerem je naveden ekološki status živali, pri dokupu proizvodov/sestavin 
natančno preverite deklaracije iz katerih je razviden ekološki status oz. dovoljena uporaba v ekološkem kmetijstvu….) 
ter shranite dokazila. 
 

3. OZNAČEVANJE 
 

Osnovna pravila za uporabo evropskega ekološkega logotipa: 

 

Ekološki logotip EU mora biti visok najmanj 9 mm in širok najmanj 13,5 mm; razmerje 
med višino in širino mora vedno biti 1:1,5. Izjemoma se lahko najmanjša velikost 
zmanjša na višino 6 mm pri zelo majhnih embalažah (manj kot 10cm2) 

Šifra nadzornega organa 
(SI-EKO-002) 

Na označbi se navede tudi šifra nadzornega organa ali izvajalca nadzora, pristojnega 
za nadzor nad izvajalcem dejavnosti, ki je izvedel zadnjo fazo pridelave ali priprave; 
Šifra nadzornega organa mora biti navedena v istem vidnem polju kot logotip 
ekološke pridelave Evropske unije. 

Izvor surovin 
(npr. Kmetijstvo Slovenija) 

Glede navedbe kraja izvora surovin, kjer so bile pridelane surovine kmetijskega 
izvora, iz katerih je proizvod sestavljen, se lahko majhne količine po teži sestavin 
zanemarijo, če skupna količina zanemarljivih sestavin ne presega 5 % skupne 
količine po teži surovin kmetijskega izvora. Navedba kraja, kjer so bile pridelane 
surovine kmetijskega izvora, iz katerih je proizvod sestavljen je neposredno pod šifro 
nadzornega organa. 
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V skladu z 71. členom Zakona o kmetijstvu, se lahko kot ekološki kmetijski pridelek oz. živilo označi kmetijski pridelek ali 
živilo, ki ima izdan certifikat, izpolnjuje predpisane pogoje pridelave in predelave, in če je pridelovalec oziroma 
predelovalec vpisan v evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških pridelkov ali živil.  
Kot ekološko se lahko označi tudi kmetijsko gospodarstvo, ki je v celoti vključeno v kontrolo ekološke pridelave in 
predelave kmetijskih pridelkov in živil. 
 

5. PODPOGODBENIKI IKC UM V LETU 2021 

V letu 2022 bodo za potrebe IKC UM izvajali analize naslednji akreditirani laboratoriji: 
- NLZOH- Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano,   
- KGZS – Zavod Maribor,  
- NIB- Nacionalni inštitut za biologijo, Hygienicum,  
- KIS – Kmetijski inštitut Slovenije, Ages. 

V primeru, da se s katerim od izbranih laboratorijev ne strinjate, lahko v roku 15 dni od prejema tega obvestila, svoje 
nestrinjanje z obrazložitvijo posredujete v pisni obliki, ki jo pošljete na naš naslov.  
 

6. KONTROLA / KONTROLORJI                                                                                       

Vaše kmetijsko gospodarstvo bo napovedano ali nenapovedano obiskal eden od naših usposobljenih kontrolorjev. 
Aleš VEBERIČ, Aleksandra CENC, Alenka ŽOHAR, Nives ADAMIČ KRIČAJ, Andreja KOLAR, Urška HOJNIK, Jernej 
PRIŠENK, Kristina ADAMIČ, Anja MAGER, Klemen GRILC, Irena BEZJAK FIJAČKO*, Blaž SLATINŠEK*, Monika 
CVETKO*, Tjaša Pangerl*, Maja VOVKO*       (* v uvajanju) 

V primeru nestrinjanja s katerim od kontrolorjev, nam v roku 15 dni od prejema tega obvestila, svoje nestrinjanje z 
obrazložitvijo izrazite v pisni pritožbi, ki jo pošljete na naš naslov.                                        

7. NAJAVE 

Želimo vas spomniti, da ste dolžni obveščati IKC UM vsaj 48 ur vnaprej v naslednjih primerih: 
- kadar izvajate uslugo pri necertificiranem podizvajalcu s katerim imate sklenjen dogovor in 
- uradno obveščate IKC UM o začetku spravila vsakega zadevnega proizvoda vsaj 48 ur vnaprej v primeru pridelave 
rastlin trajnic, ki jih je treba gojiti vsaj tri leta, če gre za drugačne sorte, ki jih med seboj ni mogoče zlahka razlikovati, ali 
za iste sorte, pod pogojem, da je zadevna pridelava del načrta preusmeritve in da se preusmeritev zadnjega dela 
območja, ki spada pod zadevno pridelavo, v ekološko pridelavo začne v najkrajšem možnem obdobju in se zaključi v 
največ petih letih in 
- pred premikom čebel na drugo lokacijo oz. pašo. 
 

8. PLAČILA /  CENIK                                                                                          

Za postopek certificiranja ekološkega kmetijstva je v veljavi cenik z dne 23.02.2021, ki vam ga pošiljamo z obvestilom. 
Zaradi višanja vseh osnovnih sredstev, smo poskušali sorazmerno dvigniti ceno tako, da ne bi predstavljala prevelike 
ovire in da je sorazmerna za vse izvajalce, zato smo dvignili strošek postopka certificiranja iz 96 na 100€. Upamo, da 4€ 
na letnem nivoju za KMG ne predstavlja prevelikega dodatnega stroška. 

Na podlagi veljavnega cenika bomo v prihodnjih dneh izdajali položnice za osnovni strošek certificiranja ekološkega 
kmetijstva. V kolikor imamo vaš elektronski naslov, boste obvestilo in cenik prejeli preko elektronskega naslova, 
položnico pa z navadno pošto. Vsem izvajalcem, ki elektronskega naslova nimajo ali želijo obvestila prejemati preko 
navadne pošte, bomo obvestilo in položnico poslali z navadno pošto.  

Vsem, ki so pri IKC UM vključeni v postopek certificiranja še za shemo IP, smo v skladu s cenikom obračunali 10% 
popust. Istočasna vključenost v EKO in ostale sheme imajo že določeno nižjo ceno plačila po ceniku. Če še niste 
poravnali obveznosti plačil za leto 2021 vas prosimo, da to storite v najkrajšem možnem času. Vse neporavnane 
obveznosti so obračunane na priloženi položnici zraven osnovnega stroška certificiranja.  
 

9. INFORMACIJE 

- Na naši spletni strani je objavljen posodobljen zvezek zapisov za ekološka kmetijska gospodarstva in dokument 
1.80doc Pravila postopka certificiranja, rev.21 

- Redni rok za oddajo zbirne vloge za leto 2022 je med 24. februarjem in 6. majem 2022. 

- Seznam osnovnih snovi, ki so dovoljena v ekološkem kmetovanju skupaj z navodili za uporabo najdete na spletni 
strani: https://www.gov.si/teme/osnovne-snovi-za-varstvo-rastlin/ in dodatno v IZVEDBENI UREDBI KOMISIJE (EU) 
2021/1165 z dne 15. julija 2021 o odobritvi nekaterih proizvodov in snovi za uporabo v ekološki pridelavi in 
pripravi seznamov teh proizvodov in snovi. 
 

Za druge potrebne informacije v zvezi s postopki kontrole in certificiranja pokličite v našo pisarno, kjer smo dosegljivi 
na direktnih telefonskih številkah 02 / 613 08 31,  613 08 32, mobilni telefonskih številkah:  
070 553 566 (Aleš),  070 553 426 (Andreja), 070/553-429 (Nives) ali na elektronskih naslovih:  
nives.adamic-kricaj@ikc-um.si;     andreja.kolar@ikc-um.si;      ales.veberic@ikc-um.si;      info@ikc-um.si. 
 

Pripravil kolektiv ekološke pridelave, ki vam želi uspešno pridelovalno sezono! 
 

V imenu kolektiva, 
 

Andreja Kolar                    Katja Sabolič  
Vodja certifikacijske enote ekološko kmetijstvo-pridelava                                                            direktorica 
 
Priloge:   - Položnica 1-del (z navadno pošto), Cenik   
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