
Kako do ekološkega certifikata in kako ga obdržati 

Do konca leta še čas za prijavo v ekološko certificiranje 

Način kmetovanja, ki ga želi ekološko kmetijstvo doseči, je kmetovanje, ki je naravi in živalim 

prijazno in ustvarja pridelke višje kakovosti. Viri za pridelavo naj bi bili čim bolj lokalni in tudi 

prodaja ekoloških živil je usmerjena lokalno. Ekološko kmetijstvo stremi k ohranjanju biotske 

raznolikosti in omogoča dolgoročno rabo naravnih virov.  

Vsako leto se več kmetovalcev odloča za ekološko kmetovanje. Nekateri zaradi spodbud 

države in EU, drugi pa zaradi višje kakovosti življenja in želje po sobivanju z naravo. Namen 

prispevka je, da vam na kratko opišem kako pridobiti ekološki certifikat in kako ga tudi 

obdržati. 

Odločitev za ekološko kmetijstvo mora podpirati cela družina od otrok do starih 

staršev. Ni dovolj, da se za ta način kmetovanja odločijo samo »ta mladi pri hiši«, tudi 

starejše generacije, ki na kmetiji veliko prispevajo z delom in izkušnjami, morajo biti s pravili 

ekološkega kmetovanja seznanjene in sodelovati pri odločitvi, da vstopijo v ekološko 

certificiranje. Mlade moramo vzgajati v okoljsko zavedne s spoštovanjem do narave in živali, 

pri starejših pa je potrebno poiskati nove rešitve za ustaljene prakse, morda obogatiti 

domačo kmetijo s kakšno avtohtono pasmo, ki je bodo tudi oni veseli.       

 

Da pridobite ekološki certifikat je potrebno izpolniti prijavo v postopek certificiranja, pri 

izbrani kontrolni organizaciji. V Slovenji lahko izbirate med štirimi certifikacijskimi organi: 

Inštitut KON-CERT Maribor, IKC UM, Bureau veritas in TÜD SÜD Sava. Prijava mora biti 

oddana do konca leta 2019, da lahko pridobite certifikat za prihajajoče leto 2020. 

To velja tudi za tiste, ki so že ekološki kmetovalci. Ob prvi prijavi gospodar in 

svetovalec KSS izdelata preusmeritveni načrt in določite kritične točke, ki bi lahko vplivale na 

ekološki status pridelka, živila. Potrebno se je seznaniti z Uredbo sveta (ES) št. 834/2007, 

Uredbo komisije št. 889/2008 in Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih 

pridelkov oziroma živil. Preusmeritveni načrt je rezultat ocene stanja na kmetiji in služi kot 

vodilo pri izvajanju preusmeritve v ekološko kmetovanje. V tej točki se s kmetijskega 

gospodarstva odstrani vse kar ni v skladu z ekološko pridelavo; FFS, neekološka semena, 

lahko topna sintetična mineralna gnojila, neekološko krmo, dodatke in tudi vso prazno 

embalažo navedenih snovi. Tako svetovalna služba kot kontrolna organizacija seznanita 

kmetovalca z pravili, zakonodajo, usmeritvami in tudi z aktualnimi spremembami zakonodaje. 

Prav tako se na njih obračate ob dilemah pri nakupih, prodajah, spremembah površin. 

Pomembno vlogo imajo tudi različna društva in združenja, ki so bogat vir informacij. 

Udeležite se izobraževanj, ta ponujajo dodatna znanja, tam se predstavljajo novosti in 

usmeritve, ki so vam v pomoč pri uspešnem kmetovanju. 

Možni primeri napak in kršenja pravil 

Da bi certifikat lažje obdržali, je prav, da se dotaknemo tudi težav, ki lahko vodijo v napake 

oz. kršitve. Med pogostejše napake, ki se na terenu pojavljajo in imajo tudi finančne 

posledice, sodijo neustrezni dokupi. Med sosedske izmenjave semen, ki jih je sosedi nekaj 

ostalo, sadik, pa tudi tistega finega gnojila za paradižnik, ki ga je nekdo kupil in ga ne 



potrebuje tako veliko, ne smemo porabiti na ekološkem kmetijskem gospodarstvu, če ni 

ekološko.  

Včasih je bila med sosedska izmenjava nekaj običajnega, saj trgovine ni bilo za vsakim 

vogalom in jim je to pomagalo pri uspešnem kmetovanju. Na kmetiji je prišlo do primera, ko 

je kontrolor našel prazno novo vrečo NPK gnojil. Lastnik kmetije ni znal pojasniti izvora 

vreče, ta je bila vidno nova in se je nahajala v samokolnici. Ko je o zadevi povprašal babico, 

je ta odgovorila, da ji je vrečo odstopila soseda in da je krasna za prenos zemlje za rože, ker 

je zelo čvrsta. V tej situaciji je kontrolor dolžan odvzeti vzorec zemlje z njive, vrta, travnika 

po lastni presoji, saj vedno ne gre verjeti na besedo. Je pa neprijetna situacij, ki se ji lahko 

izognemo. Ravno tako se pripeti, da pride lastnik domov in v kokošnjaku najde 20 pitovnih 

piščancev, ki jih je stari starš kupil za lastno porabo, kot je bil vajen vsa ta leta. Težave lahko 

predstavljajo tudi rojstnodnevna darila predvsem med mladimi. Se zgodi, da kontrolor najde 

na kmetiji dodatno žival, ki ni nikjer omenjena. Lastnik pojasni, da je to darilo, ki ga je prejel 

sin za svoj rojstni dan od prijateljev. Tudi družba v kateri se gibljemo, je prav, da je 

seznanjena z našim načinom življenja in če so takšni nakupi neizogibni, morajo biti ravno 

tako v skladu s pravili, ki določajo ekološko kmetovanje.  

 

Pri dokupu živali velja, da morajo biti dokupljene živali ekološkega izvora. Samo v primeru, 

da ni na voljo zadostnega števila ekološko vzrejeni živali, je na kmetijsko gospodarstvo 

dovoljeno privesti za vzrejne namene, ne ekološko vzrejene živali. Če se nakupu neekoloških 

živali ne da izogniti, morate PRED NAKUPOM vlogo za odobritev izjeme poslati na MKGP, za 

odobritev nakupa neekoloških kuncev, damjakov, muflonov in navadnih jelenov na 

KONTROLNO ORGANIZACIJO. V primeru, da tega ne storite, se za živali certifikat ne izda, 

kar pa lahko ima finančne posledice. Obstajajo tudi določene izjeme, ki omogočajo nakup 

neekoloških živali in jih je potrebno poznat. Huda kršitev je tudi uporaba neustreznega 

semena. Za uporabo netretiranega neekološkega semena, semenskega krompirja in 

vegatativnega razmnoževalnega materiala moramo PRED SETVIJO poslati vlogo na 

KONTROLNO ORGANIZACIJO. Seveda to velja samo v primeru, da ekološkega semena ni na 

voljo. Pri nakupu semena vam je v pomoč podatkovna zbirka semen, ki jo najdete na spletni 

strani ministrstva https://www.gov.si/teme/ekoloska-pridelava/.   Uporaba tretiranega 

semena ali semena, ki je gensko spremenjeno, je v EKO prepovedana. V primeru uporabe se 

certifikat kmetiji ne izda. Bodite pozorni tudi pri dokupu gnojil, za uporabo dokupljenih 

ekoloških gnojil (uporabi se lahko samo gnojila in dodatke, ki so navedeni v Prilogi I k Uredbi 

komisije (ES) št. 2018/1584) morate imeti opravljeno analizo tal oz. kmetovalec mora imeti 

dokazila o potrebah po uporabi proizvoda.  

 

Tako kmetovalec kot tudi stranka morata biti pozorna pri nakupu. Pridelek je ekološki samo, 

če je naveden na certifikatu, če ga ni na certifikatu, nima statusa ekološki. Tudi krma mora 

biti na certifikatu kmeta od katerega jo kupujete. Ob izrednih dogodkih (suša, poplave,…) 

lahko MKGP izda generalno odobritev za dokup tudi neekološke krme, če te odobritve ni, 

mora vsak kmet sam poslati prošnjo za odobritev dokupa na MKGP (prošnjo najdete na 

spletni strani MKGP, obrazec – Odobritev drugih izjem). Pogoste napake so tudi neustrezno 

vodenje evidenc, ki so zahtevane (delovna opravila, izvor semena, računi, količine pridelane 

krme, pridelkov in čas spravila, ni evidenc dokupov, uporabe dovoljenih FFS, pomanjkljivo 

https://www.gov.si/teme/ekoloska-pridelava/


vodenje izpustov…). Ob sprotnem in natančnem beleženju dogajanja na kmetiji, s tem ne bi 

smelo biti težav. 

 

Kadar je kmetija delno ekološka, moramo paziti, da se ne pojavljajo iste vrste in sorte v 

ekološkem in neekološkem delu. Ista sorta, vrsta rastlin ali živali ne sme biti na istem 

kmetijskem gospodarstvu v ekološkem in neekološkem delu. Izjemoma je to omogočeno, ob 

predhodni odobritvi ministrstva, v izobraževalne namene. Vsi, ki imajo na kmetiji čebelnjake, 

morajo tudi čebele vključiti v ekološko kmetovanje. Če tega ne želijo, ima kmetija status 

delne kmetije (kontrola je nekoliko dražja in potrebno je voditi natančne evidence za ekološki 

in ne ekološki del). O namestitvi živali ne bi izgubljali besed saj so pravila jasno določena. 

Morda samo opozorilo, da morajo kmetje, ki še imajo vezano rejo, do konca leta 2019 

poslati zaprosilo za dovoljenje za izjemo pri reji govejih živali na MKGP.  

Izkoristite znanje svetovalcev in strokovnjakov Kmetijsko gozdarskih zavodov, strokovnjakov 

na kontrolnih organizacijah in ARSKTRP. Veliko manj dela in stroškov je za vse vključene, če 

se ob dilemah obrnete na strokovne službe, kot da naredite napako iz katere  lahko nastane 

hujša kršitev, ki pa ima finančne posledice in lahko škodi ugledu ekološkega kmetijstva. 

Veliko znanja in dobrih nasvetov pa lahko dobimo tudi v različnih združenjih ekoloških 

kmetovalcev in na predavanjih, usposabljanjih, kar je tudi potrebno vključiti v letni plan 

ekološkega gospodarstva.  

Torej iz napisanega sledi, da ni dovolj samo odločitev, da želimo pridobiti ekološki certifikat 

in vse finančne prednosti, ki jih za ta namen daje država in EU. Za ekološko kmetijstvo se 

mora odločiti celotno gospodinjstvo, se z njim strinjati in ravnati po načelih ekološkega. S 

tem vsi ekološki kmetje  pomagajo pri ustvarjanju ekološke »znamke«, ki bo na ta način 

dobila veljavo pri potrošniku. Menim, da tudi potrošniku ne bo težko nameniti kakšen evro 

več za hrano, če bo verjel (in bo temu tudi res tako), da so živali živele v dobrih pogojih in 

ob kvalitetni hrani, da so ekološka živila kvalitetnejša, bolj bogata s hranili, bolj zdrava in da 

za nakupom prispevamo za svoje zdravje in hkrati pomagamo okolju. 

 

Ne pozabite oddati prijave v postopek ekološkega certificiranja do konca leta 

2019. 
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Ekološki kmetje, ki imajo vezano rejo, morajo do konca leta 2019 poslati 

zaprosilo za dovoljenje za izjemo pri reji govejih živali na MKGP.  
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