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Katalog neskladnosti in kriteriji za izdajo certifikata
Pogoj za izdajo certifikata je, da pridelovalec izpolnjuje vse zahteve iz posamezne
sheme integrirane pridelave (IPS, IPL, IPG in IPZ) za katero se je prijavil v postopek
certificiranja. Morebitne neskladnosti, ugotovljene pri kontroli so razdeljene v tri
skupine in sicer: majhne neskladnosti, velike neskladnosti in hude kršitve.
a) Majhne neskladnosti (primeri)
 pomanjkljivo vodenje zahtevanih evidenc (zaščita, gnojenje, zaloga, itd)
 pomanjkljivo hranjenje dokazil (računi, deklaracije)
 neustrezno reševanje pritožb
Majhne neskladnosti mora pridelovalec odpraviti najkasneje v 28 dneh od kontrole.
Odprava neskladnosti je možna preko dokumentacije ali ogleda na terenu. V primeru
prekoračitve roka za odpravo ali v primeru, da neskladnosti niso ustrezno
odpravljene se certifikat ne izda za tekoče leto pridelave oz. se v primeru nadzora
prekliče za nadzorovano leto pridelave.

b) Velike neskladnosti (primeri)
 ponavljajoča manjša neskladnost
 pridelava iste kulture v integrirani in konvencionalni pridelavi (nenamenska ali
nezavedna uporaba nedovoljenih inputov
 pridelkov ,nenamenska označitev konvencionalnih pridelkov kot IP
certificiranih
 nenamensko napačno poročanje certifikacijskemu organu
 preprečitev dostopa do dokumentacije, pridelovalnih enot in skladišč
 preprečitev vzorčenja
 neplačilo stroškov certifikacije po zadnjem pozivu
Velike neskladnosti ni možno odpraviti. Certifikat se ne izda za tekoče leto pridelave
oz. se v primeru nadzora prekliče za nadzorovano leto pridelave in sicer
za shemo, pri kateri je bila neskladnost ugotovljena. Npr.: velika neskladnost
ugotovljena pri integrirani pridelavi sadja. Pridelovalec kljub temu lahko pridobi
certifikat za integrirano pridelavo zelenjave, če seveda tudi tam ni ugotovljenih velikih
neskladnosti
Pridelovalec je kljub veliki neskladnosti še vedno vključen v postopek certificiranja.
c) Huda kršitev (primeri)
 ponavljajoča velika neskladnost
 zavestna uporaba nedovoljenih inputov
 zavestno napačno označevanje/deklariranje
 zavestno zavajajoče oglaševanje
 zavestno napačno poročanje certifikacijskemu organu
 načrtna prevara glede ločevanja pridelkov
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 kršitev navodil/odločitev certifikacijskega organa ali pristojnih državnih institucij

Hudih kršitev ni možno odpraviti. Certifikat se ne izda za tekoče leto pridelave oz. se
v primeru nadzora prekliče za nadzorovano leto pridelave in sicer za vse sheme
certificiranja. Pridelovalec se mora v postopek certificiranja prijaviti znova in sicer 6
mesecev po prejemu odločbe..

Opombe
V nekaterih primerih odkrite neskladnosti ni mogoče povezati s katero od zgoraj
navedenih neskladnosti (npr. ali je neskladnost nenamenska ali zavestna). V takšnih
primerih zgoraj navedeni primeri služijo kot orientacija in končno odločitev sprejme
vodja certifikacijskega organa BV.

