20 let dokazujemo odličnost

Maribor, 28.11. 2018

Obvestilo 3 - 2018 – EKO
Spoštovani ekološki kmetovalci.
Leto in pridelovalna sezona sta pri kraju, več ali manj nam
je bila narava naklonjena z manj vremenskimi neprilikami
kot preteklo leto.
Prišel je čas, ko Vas povabimo k prijavi v postopek
certificiranja ekološkega kmetovanja za naslednje leto.
Kot po navadi, Vam pošiljamo prijavni komplet za leto
2019, ki vsebuje naslednje dokumente: obrazec Prijava v
postopek certificiranja (PO), Navodilo za izpolnjevanje PO
in Cenik storitev. Ker je letos ponovno čas za ugotavljanje
zadovoljstva strank, je v prijavnem kompletu tudi
Vprašalnik za stranke. Prosimo vas, da nam izpolnjenega
vrnete skupaj s Prijavo v postopek certificiranja. Za vaše
sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo.
V kolikor se želite vključiti v ukrep »Ekološko kmetovanje«
v okviru Programa razvoja podeželja (PRP 2014-2020),
Vas prosimo, da nam izpolnjeno Prijavo v postopek
certificiranja za leto 2019 posredujete najpozneje do
31.12.2018.
Hkrati Vas želimo seznaniti s spremembami in novostmi,
ki so nastale v času po Obvestilu 2-2018, in so naslednje:
 Spremembe zakonodaje;
 Sprememba zahtev za certificiranje;
 Podatkovna zbirka ekološkega semenskega
materiala, semenskega krompirja in vegetativnega
razmnoževalnega materiala.
SPREMEMBE ZAKONODAJE
1. 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. Za vas smo pripravili
izbor najpomembnejših sprememb, ki jih prinaša ta
uredba:
v členu 25
Proizvodi za čiščenje in razkuževanje v ekološkem
čebelarstvu:
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Za čiščenje in razkuževanje okvirjev, panjev in satja se
lahko uporablja natrijev hidroksid. Za zaščito okvirjev,
panjev in satja, zlasti pred škodljivci, so dovoljena samo
sredstva za zatiranje glodavcev (uporabljajo se lahko
samo v pasteh) in ustrezni proizvodi, uvrščeni na seznam
v Prilogi II.
v členu 42(b)
Dovoljenje za dokup neekološko vzrejenih kokoši za
prirejo jajc, ki niso starejše od 18 tednov, se podaljša
do 31.12.2020.
v členu 43
Dovoljenje za uporabo neekološke beljakovinske
krme (5%) za prašiče in perutnino se podaljša do
31.12.2020.
Nova Priloga I k Uredbi (ES) 889/2008 (gnojila)
Dodane so snovi: „industrijsko apno iz proizvodnje
sladkorja“ na osnovi sladkornega trsa in „ksilit“
Nova Priloga II k Uredbi (ES) 889/2008 (FFS)
Dodane so snovi „Allium sativum (izvleček česna)“,
„COS-OGA“, „Salix spp. Cortex (izvleček lubja vrbe)“ in
„natrijev hidrogenkarbonat“.
Nova Priloga VIIIa k Uredbi (ES) 889/2008 ((je Priloga
III v tej uredbi)
Nove snovi, ki se lahko uporabljajo ali dodajo
ekološkim proizvodom v določenih fazah
proizvodnega procesa in kot vrsta obdelave v skladu
s Prilogo I A k Uredbi Komisije (ES) št. 606/2009 (3) v
vinskem sektorju (4): „krompirjeve beljakovine“,
„beljakovinski izvlečki iz kvasovk“ in „hitosan,
pridobljen iz Aspergillus niger“, za bistrenje (točka 10
Priloge I A k Uredbi (ES) št. 606/2009), „inaktivirane
kvasovke, avtolizati kvasovk in celičnih sten kvasovk“
za dodajanje (točka 15 navedene priloge), „manoproteini
kvasovk“ in „hitosan, pridobljen iz Aspergillus niger“,
za uporabo (točke 6, 35 in 44 navedene priloge).
2. PRAVILNIK O EKOLOŠKI PRIDELAVI IN PREDELAVI
Dne 16.11.2018 je bil objavljen nov »Pravilnik o
ekološki pridelavi in predelavi«, ki velja od 17.11.2018,
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ko je prenehal je veljati Pravilnik o ekološki pridelavi št.
8/2014. Celoten tekst novega pravilnika vam je na voljo
preko povezave na naši spletni strani.

Dobavitelj sporoči spremembe podatkov, ki se vodijo v
evidenci semenskega materiala, ministrstvu dvakrat letno,
in sicer do 5. februarja in do 20. avgusta.

Glavne spremembe, ki jih prinaša novi pravilnik:

32. člen (skladiščenje živil) dodan zadnji stavek, ki se
glasi: »Ekološki proizvodi morajo biti vedno jasno
prepoznavni.«

2. člen (pomen izrazov) – dodana 4 alineja, ki se glasi: »
izraz kmetijski pridelek ima enak pomen kot izraz kmetijski
proizvod.«
4. člen (pravila ekološkega kmetovanja za izjemne
primere), dodana 2. točka, ki se glasi: » Vlogi iz prejšnjega
odstavka je treba priložiti: za vezano rejo govedi v skladu
z 39. členom Uredbe 889/2008/ES: mnenje o primernosti
reje živali v hlevih za govedo z vezano rejo, kjer se
upošteva indeks ustreznosti reje živali iz tretjega odstavka
6. člena (v nadaljnjem besedilu: IURŽ) tega pravilnika, ki
ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje, pri kateri
je izvajalec vključen v nadzor«
6. člen (manjše kmetijsko gospodarstvo – do 20 GVŽ)
dodana točka 4, ki se glasi: »Če na kmetijskem
gospodarstvu IURŽ pade pod 24 točk, mora organizacija
za kontrolo in certifikacijo v osmih dneh o tem obvestiti
ministrstvo.«
17. člen: (obora) v točki 6 dodan zadnji stavek, ki se glasi:
»Krmišče mora biti izdelano tako, da ohrani krmo čisto in
v primernem stanju za krmljenje.«
19. člen: (območja, primerna za ekološko
čebelarjenje), v 1. odstavku dodan spletni naslov
ministrstva
http://www.mkgp.gov.si/si/aplikacije_registri_in_obrazci/
20. člen: (območja, ki niso primerna za ekološko
čebelarjenje) točka 2, se glasi: »Odlagališča odpadkov iz
druge alineje prejšnjega odstavka so lokacije odlagališč,
zbirnih centrov in drugih z odpadki povezanih lokacij, ki
zajemajo trikilometrska območja oddaljenosti od središča
odlagališč odpadkov in so na karti označene z vijolično
(vinsko) rdečo barvo. Seznam teh odlagališč je naveden v
preglednici, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika.«
Točka 3 se glasi: » Druga območja iz tretje alineje prvega
odstavka tega člena so geografsko strnjena območja,
omejena s posameznimi zemljepisnimi kraji ali
referenčnimi točkami, ki zajemajo:
-industrijska območja, ki so zaradi dolgotrajnega in
intenzivnega vpliva industrije ter rudarjenja dolgoročno
prizadeta z depoziti težkih kovin. Na karti so označena z
oranžnimi črticami;
-strnjena mestna naselja, vključno z enokilometrsko
oddaljenostjo od strnjenih mestnih naselij, ki so
problematična predvsem zaradi prahu in drugih vplivov
urbanizacije na okolje. Na karti so označena s sivo barvo.«
23. člen (obnavljanje evidence semenskega materiala)
se glasi: Evidenco semenskega materiala je treba
obnavljati dvakrat letno, in sicer: 15.2. in 1.9.
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POMEMBNA NOVOST:
47. člen (obveznosti izvajalca) ali obrata javne
prehrane): novo dodana točka 14, ki se glasi: Pri prijavi
mora izvajalec ali obrat javne prehrane organizaciji za
kontrolo in certificiranje poleg podatkov iz 63. člena
Uredbe 889/2008/ES predložiti tudi načrt praktičnih in
previdnostnih ukrepov.
K obvestilu 3-2018-EKO prilagamo pripomoček - tabelo z
naštetimi možnimi eko kritičnimi točkami, ki se lahko
pojavljajo na vašem KMG. S pomočjo teh točk si boste
lahko sami pripravili svoje ukrepe za preprečevanje
mešanja, zamenjave ali onesnaženja ekoloških
proizvodov z neekološkimi ali z nedovoljenimi sredstvi.
Taki ukrepi so lahko npr.: ločevanje, dodatno čiščenje,
označevanje, preverjanje certifikatov dobaviteljev,
preverjanje deklaracij, vzpostavitev varnostnih pasov v
nasadih…. in kateri koli drugi ukrepi, ki so najbolj primerni
za vašo kmetijo.
Prosimo vas, da dokument »Eko kritične točke na
KMG« pripravite in nam ga pošljete skupaj s prijavo
za l. 2019.
V točki (3) Izvajalec in obrat javne prehrane organizaciji za
kontrolo in certificiranje vsako leto najpozneje do 20.
januarja pošljeta podatke o količini kmetijskih pridelkov
oziroma živil, pridelanih oziroma predelanih v preteklem
letu.
53. člen (status kmetijskega zemljišča v uporabi ali
živali), dodana točka 3, ki se glasi: Če ima kmetijsko
zemljišče v uporabi status delno »E« ali »P«, delno pa
»N«, se tako kmetijsko zemljišče v uporabi označi s
statusom »N«. V celoti je dodana točka 5, ki se glasi:
»Živali se v evidenci označijo z naslednjimi statusi:
– s statusom »E« se v evidenci označi tista žival, ki je
zaključila obdobje preusmeritve;
– s statusom »P« se v evidenci označi tista žival, ki je v
obdobju preusmerjanja, ali
– s statusom »K« se v evidenci označi tista žival, ki ni v
skladu z Uredbo 834/2007/ES, Uredbo 889/2008/ES,
Uredbo 1235/2008/ES in s tem pravilnikom.
55. člen: (seznam certifikatov) v 2. točki dopolnjen zadnji
stavek: »Organizacija za kontrolo in certificiranje vsak dan
oziroma najpozneje v petih dneh od nastale spremembe
posodobi seznam certifikatov.«
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POMEMBNA NOVOST:
56. člen: (veljavnost certifikata za govedo) dodano: »(1)
Izvajalec, ki že uveljavlja izjemo od pravil ekološkega
kmetovanja glede manjšega kmetijskega gospodarstva iz
6. člena tega pravilnika, mora do 31. decembra 2019
pridobiti dovoljenje ministrstva v skladu s tretjim
odstavkom 4. člena tega pravilnika.
(2) Če izvajalec iz prejšnjega odstavka ne pridobi
dovoljenja do 31. decembra 2019, se mu odvzame
certifikat za govedo.«
Pojasnilo:
1. Kmetije, ki imajo sedaj vezano rejo, morajo dovoljenje
MKGP v skladu s 56. členom pravilnika pridobiti do konca
leta 2019. Če tega dovoljenja do konca leta ne pridobijo,
se jim januarja 2020 odvzame certifikat za govedo in
proizvode iz goveda.
2. Nove kmetije morajo dovoljenje za izjemo glede

vezane reje govedi dobiti preden pridobijo certifikat za
govedo (kot npr. pri dovoljenju za nakup
konvencionalnega semena). Dokler kmetija ne pridobi
dovoljenja MKGP, ne more pridobiti certifikata za govedo.
3. Obrazec »Vloga za odobritev izjeme od pravil
ekološkega
kmetovanja
v skladu s 4. členom Pravilnika o ekološki pridelavi in
predelavi kmetijskih pridelkov oz. živil za vezano rejo«
pošljete na MKGP! Obrazec vam pošiljamo v prijavnem
kompletu.
4. Inštitut pripravi Mnenje organizacije za kontrolo in
certificiranje. Za MKGP je pomemben samo podatek o
vrednosti IURŽ. Na mnenje se zapiše zadnja vrednost
IURŽ, ki smo jo izračunali ob zadnji kontroli. Pri novih
strankah pa gre za vrednost, ki je bila izračunana ob prvi
kontroli.
VSI, KI NIMATE VEZANE REJE, TEH NAVODIL NE
UPOŠTEVAJTE!
SEZNAM ODOBRENIH OSNOVNIH SNOVI
Ažurirani seznam osnovnih snovi in navodila za njihovo
uporabo spremljajte preko naše spletne povezave
http://www.kon-cert.si/povezave.html
SPREMEMBA ZAHTEV ZA CERTIFICIRANJE
V dokumentu Postopki certificiranja (4.1.1), z dne
31.7.2018, so spremembe glede na prejšnjo izdajo
naslednje:
V poglavju 1, stran 1, se je dodal referenčni dokument pod
4. alinejo, ki se glasi: »Uredba o ukrepih v primeru
nepravilnosti in kršitev v ekološkem kmetovanju (UL RS
96/2014).
V poglavju 7, stran 4, 1.odstavek, se je dodal referenčni
dokument pod 4. alinejo, ki se glasi: »Uredba o ukrepih v
primeru nepravilnosti in kršitev v ekološkem kmetovanju
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(UL RS 96/2014). V poglavju 10, stran 5, se je na novo
dodal 3. odstavek, ki se glasi: »V primeru, da se ob
kontrolnem pregledu ugotovi, da stranka v zadnjem letu ni
tržila proizvodov in/ali izvajala dejavnosti, ki so navedene
na certifikatu, Inštitut stranki izreče opozorilo za dobo
enega leta. V kolikor stranka po enem letu še ne trži
proizvodov in/ali izvaja dejavnosti, pa Inštitut pristopi k
oženju obsega certificiranja.«
PODATKOVNA ZBIRKA
Na spletni strani MKGP je bila 3.10.2018 objavljena
ažurirana Podatkovna zbirka ekološkega semena,
semenskega krompirja in vegetativnega razmnoževalnega
materiala. Najdete jo na naslednji povezavi:
http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/ek
olosko_kmetovanje/podatkovna_zbirka_ekoloskega_sem
ena_semenskega_krompirja_in_vegetativnega_razmnoz
evalnega_materiala/
VSE NOVOSTI IN SPREMEMBE IZ ZAKONODAJE
OBJAVLJAMO NA NAŠI SPLETNI STRANI
http://www.kon-cert.si, zato Vas vabimo, da jo obiščete.
Vsem pridelovalcem, ki ste v letošnjem letu
sodelovali z nami, se zahvaljujemo za izkazano
zaupanje. Kvalitetno in korektno izvedbo postopka
certificiranja vam zagotavljamo tudi v prihodnje.
BOŽIČNI ČAS LEPO NAS JE OBJEL, BOŽIČNA LUČ NAJ
ZAGORI,
KO PADE NOČ NAJ SVETI NAM V TEMI,
ISKRENE MISLI POŠLJE MED LJUDI
IN MIR PRINAŠA NAJ LE, TA BOŽIČNI ČAS.

Miren Božič in srečno novo leto vam želimo
sodelavci Enote za ekološko kmetijstvo!
Kontaktni podatki Enote za ekološko kmetijstvo
Telefonske številke: 02/228-49-31, 02/228-49-32,
02/228-49-41 in 02/228-49-22
Pripravila:
Jasmina Kotnik univ. dipl. inž. zoot.
Vodja certificiranja ekološke
pridelave
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