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Spoštovani ekološki pridelovalci, 
 

leto je spet naokrog in že se pripravljamo na začetek novega.  
 

Kot že veste se morate za namen pridobitve finančne podpore za leto 2023 v novem programskem obdobju za ukrep 
»Ekološko kmetovanje«, tudi to leto prijaviti oziroma obnoviti prijavo najpozneje do: 31. decembra 2022. 
 

Tokrat smo obrazec za najavo kar se da poenostavili in čim bolj pred-izpolniti z že znanimi podatki. Prosimo, 
da pred-izpolnjene prijavne obrazce, čim prej pregledate, popravite, dopolnite z relevantnimi podatki ter vrnite 
na naše spodaj navedene e-naslove, telefone ali z navadno pošto.  
Tudi izvajalce, ki ne uveljavljate finančnih podpor, prosimo, da nam izpolnjeno najavo pošljete do konec leta. 
 

Za dodatna pojasnila glede zahtev novega prevzema ukrepa EK se obrnite na vašo svetovalno službo in ukrep 
prijavite pri oddaji zbirne vloge.  V novem programskem obdobju so številne novosti, kjer so ambiciozno zastavljeni  
tudi cilji na področju ekološkega kmetovanja, vključno s povečanjem sredstev za ukrep Ekološko kmetovanje. 
 
 

V primeru kakršnih koli sprememb na vašem gospodarstvu (sprememba opisa enote in/ali prostorov in/ali dejavnosti 
ter preventivnih, previdnostnih in čistilnih ukrepov…) nam priložite novi opis/obrazce.. ali nas obvestite o spremembah. 

1. Ekološka zakonodaja 

O pomembnih novostih in zahtevah nove zakonodaje za ekološko kmetijstvo, ki je začela veljati 1.1.2022, smo vas 
sprotno obveščali v obvestilih tekom leta 2022. 
 

POMEMBNO!!!!! 

➢ Dokupi neekoloških živali  

Kot pomembna novost ekološke zakonodaje je bila ta, da mora vsak dokup NEEKOLOŠKIH ŽIVALI odobriti 
pristojni organ (MKGP). 
Bodite pozorni glede navedene zahteve, saj je bilo v letu 2022 na to zahtevo ugotovljenih precej neskladnosti. 

Pristojni organ (MKGP) lahko na podlagi uveljavljanja izjem odobri nakup neekoloških živali do naslednje starosti: 
Ko se čreda ali jata sestavlja prvič: 
(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. 

Dodatne zahteve za samice: 
- 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 kmetije z več kot 10 živalmi se lahko dovoli dokup 10 % samic živali glede na število živali na KMG.  

 

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: 
(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. Obdobje preusmeritve se lahko najprej začne šele, ko se živali vključijo v pridelovalno enoto za 
proizvode iz preusmeritve. 
 

Za dokupljene živali, ki ne ustrezajo možni odobritvi nakupa, nakup ni bil odobren ali nakup ni skladen z 
dovoljenjem (čas odločbe, število, starost…) se ob izvedbi nadzora na gospodarstvu dodeli neskladnost. 

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; 
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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. 

2. Prekinitev pogodbe 

V primeru, da bi želeli odstopiti od pogodbe postopka certificiranja ekološkega kmetijstva, se prej podrobno 
informirajte o možnih posledicah, zlasti če ste uveljavljali finančne podpore iz ukrepa Ekološkega kmetijstva ali 
kakršna koli druga sredstva iz javnih razpisov… 
 

Za odstop je potrebna pisna odstopna izjava (na predpisanem obrazcu IKC UM). Obrazec vam na vašo željo 
po prekinitvi postopka certificiranja ekološkega kmetijstva, posredujemo s strani IKC UM. Sporočitev odločitve 
o odstopu iz ekološkega kmetijstva na svetovalni službi ob oddaji zbirne vloge ali ne oddaja najave, ne pomeni 
prekinitve pogodbe o sodelovanju. 

3. Druge aktivnosti 

Morda ste že zasledili novico, da se po več letih v novo programsko obdobje SKP (PRP 2023-2027) vrača 
subvencioniranje Integrirane pridelave. V primeru interesa (predvsem delne kmetije) nas lahko kontaktirate za 
dodatne informacije. 
 

V primeru istočasne vključenosti izvajalca pri IKC UM v več shem, nudimo popust. 

4. Demeter 

Tudi v letu 2022 izvajamo kontrole DEMETER. Vsi tisti, ki boste nadaljevali s kontrolo DEMETER v prihodnjem letu in 
vsi tisti, ki bi to želeli, označite v tč. 4 Obrazca 3.20/1 kot posebnost Demeter. Kontrolo DEMETER bomo praviloma 
izvedli istočasno z redno kontrolo ekološkega kmetijstva. 

5. Povračilo stroška kontrole 

Javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti, ki se izvaja v okviru Programa 
razvoja podeželja RS bo za leto 2022 objavljen v letu 2023.  
 

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. 
 

Za vse informacije smo dosegljivi na telefonu sedeža IKC UM 02 613 08 31,- 32,  

preko skupne e-pošte info@ikc-um.si,  ali preko direktnih kontaktov: 

Andreja: 070 553 426,andreja.kolar@ikc-um.si,   

Aleš: 070 533 566, ales.veberic@ikc-um.si; 

Nives: 070 553 429,nives.adamic-kricaj@ikc-um.si, 
 

Kolektiv IKC UM vam želi, da bi bilo vse kar je v moči narave in razuma, v Novem letu naravnano tako, da bo 
življenje prijetno, delo, ki ga opravljate, pa uspešno.  

Naj vas leto obdari s srečo, zdravjem in Vam izpolni vse sanje. 
 

V imenu kolektiva 
Andreja Kolar                                                                      Katja Sabolič  
Vodja certifikacijske enote ekološkega kmetijstva-pridelava                                                     direktorica  
 
 
 

Priloge: 
- Obnova prijave postopka certificiranja ekološkega kmetijstva za leto 2022 

- Ekološko kmetijstvo - pridelava 

- Ekološko kmetijstvo - predelava, prodaja 

- Mednarodni standard DEMETER 

- Zaščiteni kmetijski pridelki in živila (ZTP, ZGO, ZOP, VK) 

- Izbrana kakovost 

- Integrirana pridelava 

- Zasebni standardi: »Pridelano/proizvedeno brez GSO- brez gensko spremenjenih organizmov« ©, »Naravna in ekološka 

kozmetika«©, »Seneno meso«© 

- IFS, BRC, HALAL, GLOBALG.A.P., ISO 9001, ISO 22000* (v sodelovanju z RINA) 
-     V-label (v sodelovanju z inštitutom Padma) 

         

      

http://www.ikc-um.si/
mailto:info@ikc-um.si
mailto:andreja.kolar@ikc-um.si
mailto:ales.veberic@ikc-um.si
mailto:nives.adamic-kricaj@ikc-um.si

