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Obvestilo 2 - 2022 – EKO 
 

Spoštovani ekološki kmetovalci. 
 
Prišel je čas, ko Vas povabimo k obnovitvi prijave v postopek 
certificiranja ekološkega kmetovanja za naslednje leto.  
 
Pošiljamo vam prijavo za leto 2023, ki vsebuje naslednje dokumente:  
 
- Prijava v postopek certificiranja (PO). 

 
- Vloga za nakup neekoloških živali razen perutnine. 

 

V kolikor se želite vključiti v ukrep »Ekološko kmetovanje« v okviru 
Programa razvoja podeželja (PRP 2023-2027) Vas prosimo, da nam 
podpisano Prijavo v postopek certificiranja za leto 2023 
posredujete najpozneje do 31.12.2022. 

 
Prejeli ste PO z izpolnjenimi osnovnimi podatki, kategorijami 
proizvodov in vrsto dejavnosti. Vse spremembe in dopolnitve 
ustrezno vpišite v obrazec.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Po novi Uredbi (EU) 2018/848 spadajo pod Ostali proizvodi 

iz Priloge I: kvas, morska sol in druge soli, zapredek 
sviloprejk, naravne gume in smole, čebelji vosek, eterična 
olja, plutovinasti zamaški iz naravne plute brez veziv, 
bombaž, volna, surove kože in neobdelane kože ter 
tradicionalni zeliščni pripravki, čaj mate, sladka koruza, listi 
vinske trte, palmovi srčki, hmeljevi poganjki ter drugi 
podobni užitni deli rastlin in iz njih predelani proizvodi. 

 
- Cene storitev za pridelovalno sezono 2023 ostajajo 

nespremenjene. 
 
 
 
 

PODATKOVNA ZBIRKA SEMENSKEGA MATERIALA 
Pred oddajo prošnje za dokup neekološkega semenskega materiala, 
semenskega krompirja in vegetativnega razmnoževalnega materiala, 
je potrebno v podatkovni zbirki na spletni strani MKGP preveriti 
dobavljivost semen.  
Podatkovno zbirko ekološkega semenskega materiala najdete na 
naslednji povezavi: 
https://www.gov.si/teme/ekoloska-pridelava/ 

 
UPORABA FFS V EKOLOŠKI PRIDELAVI  
Dovoljena fitofarmacevtska sredstva v ekološkem kmetovanju 
najdete na FITO-INFO (seznam FFS, dovoljen v ekološki 
pridelavi): 
http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/FFS_SeznL.asp?top=1 
 
Prilagamo vam tudi:  
Vlogo za odobritev izjem od pravil ekološkega kmetovanja v skladu z 
Uredbo EU št. 848/2018 za nakup neekološko vzrejenih živali.  
 
Vloge za dokup perutnine, odstranitev rogov, ostalih izjem,.. najdete 
na spletni strani MKGP. 
https://www.gov.si/zbirke/storitve/odobritev-izjeme-od-pravil-
ekoloskega-kmetovanja/ 
 
O posameznih spremembah in zahtevah v novi zakonodaji boste 
obveščeni s posebnimi obvestili v letu 2023, v koliko bo to potrebno. 
 

Vsem kmetovalcem, ki ste v letošnjem letu sodelovali z nami,  

se zahvaljujemo za izkazano zaupanje.  

 

Kvalitetno in korektno izvedbo postopka certificiranja  

vam zagotavljamo tudi v prihodnje. 

 

Prisrčno Vam voščimo vesele in blagoslovljene božične 
praznike. Novo leto pa naj bo radodarno z zdravjem, 
veseljem, srečo, uspehi; naj bo v miru, zaupanju in 

sodelovanju preživeto. 

 
Kontaktni podatki Enote za ekološko kmetijstvo 
Telefonske številke: 
02/228-49-31, 02/228-49-41, 02/228-49-22 in 02/228-49-32 
ali po e-mailu info@kon-cert.si 
Pripravil: 
Jože Rantaša dipl.inž.agr 
Vodja certificiranja ekološke pridelave                                                 

- V prijavo ni več potrebno vpisovati: rastlinske pridelave, 
živali, predelanih proizvodov…. Pred kontrolo bomo 
podatke pridobili iz uradnih evidenc.  

- V primeru sprememb v obsegu certificiranja v primerjavi z 
letom 2022, jih v prijavi navedete pod točko 5 
(opombe/spremembe).  Na primer: na kmetiji imate na 
novo čebele, vpišite jih pod to točko. 

- Za sporočanje količin pridelkov in predelnih proizvodov 
vam bomo posredovali seznam, na katerega boste vpisali 
količine za leto 2022 
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