Maribor, december 2017
O B V E S T I L O številka 2/2017 - Ip
Spoštovani,
V letu 2017 ste bili vključeni v postopek kontrole in certifikacije Integrirane pridelave pri našem Inštitutu.
Upamo, da smo v celoti izpolnili vaša pričakovanja in z izdanim certifikatom pripomogli k uspešnemu trženju
vaših kmetijskih pridelkov, saj je Kakovost gradnik prihodnosti in ključni dejavnik vašega dolgoročnega
uspeha.
Pred nami je začetek nove sezone in kot vsako leto v tem času, tudi tokrat posredujemo krajše obvestilo.
1
Veljavno zakonodajo s področja Integrirane
pridelave lahko v celoti najdete na naši spletni
strani www.kon-cert.si (področje Integrirana
pridelava).

2
Dokumenta Pravila postopka certificiranja
neakreditiranih shem kakovosti (4.1.9) in
Certificiranje Integrirane pridelave (4.1.6) s
spremembami najdete na spletni strani www.koncert.si (področje Integrirana pridelava).

3
Cena storitve za izvedbo postopka certificiranja
procesov Integrirane pridelave,
ostaja nespremenjena !

4
Skupaj z obvestilom številka 2/2017 – Ip, vam
posredujemo še prijavno dokumentacijo, ki jo
morate natančno pregledati in dopolniti oziroma
popraviti v primeru morebitnih sprememb (priloga
obr. 8.2-01).

Vsi tisti pridelovalci, ki imate ob shemi IP še
shemo EKO pa je storitev sheme IP brezplačna
(priloga Cenik storitev).

5
Pri MKGP je v potrjevanju specifikacija za shemo IZBRANA KAKOVOST – SADJE, ki bo predvidoma
potrjena do konca leta 2017. Po potrditvi bo MKGP objavilo razpis za povračilo sredstev z namenom
pridobitve certifikata.
O terminih in o vseh informacijah vas bomo pravočasno obvestili.
Obveščali vas bomo tudi preko spletne strani www.kon-cert.si.

6
OCENJEVALCI, KI BODO V LETU 2018 IZVAJALI KONTROLNE PREGLEDE: Robert ŠALAMUN, Ervin FEREGOTTO,
Dejan RITUPER in Boštjan PESEK.
Prijavno dokumentacijo vrnite v ta namen priloženi kuverti, NAJKASNEJE DO 31.12.2017 !
Za vsa morebitna vprašanja smo za vas dosegljivi
na telefonski številki 02/228 49 36 ali 051 600 513 ali na e – naslovu irena.kropf@kon-cert.si
in
na telefonski številki 02/228 49 22 ali 051 689 364 ali na e – naslovu dejan.rituper@kon-cert.si
V letu 2018 vam želimo obilo uspeha !
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