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PODROČJE NESKLADNOST TEŽA

SPLOŠNE ZAHTEVE

neskladnosti posameznih zahtev, predpisanih z Uredbo 834/2007/ES, Uredbo 

889/2008/ES, Uredbo 1235/2008/ES in Pravilnikom o ekološki pridelavi in 

predelavi;

MAJHNA NESKLADNOST

(rok za odpravo do 28 dni)

SPLOŠNE ZAHTEVE

evidence, ki jih mora voditi izvajalec, niso v skladu z Uredbo 834/2007/ES, 

Uredbo 889/2008/ES, Uredbo 1235/2008/ES in Pravilnikom o ekološki 

pridelavi in predelavi oziroma so nepopolne

MAJHNA NESKSLADNOST 

(rok za odpravo 20 dni)

RASTLINSKA PRIDELAVA

v tleh je presežena opozorilna emisijska vrednost v skladu s predpisom, ki

ureja mejne, opozorilne in kritične emisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh VELIKA NESKLADNOST

RASTLINSKA PRIDELAVA
izvajalec uporablja seme ali semenski material, ki je obdelan z nedovoljenimi

sredstvi VELIKA NESKLADNOST

RASTLINSKA PRIDELAVA izvaja se hidroponska pridelava po 4. členu Uredbe 889/2008/ES, VELIKA NESKLADNOST

SPLOŠNE ZAHTEVE
izvajalecu uporablja, oziroma je ugotovljena prisotnost proizvodov in snovi, ki

niso v skladu z Uredbo 834/2007/ES in Uredbo 889/2008/ES, VELIKA NESKLADNOST

RASTLINSKA PRIDELAVA
izvajalec ne izvaja kolobarja oziroma ima na isti površini enako kulturo več

kakor dve leti, VELIKA NESKLADNOST

RASTLINSKA PRIDELAVA
izvajalec hkrati neekološko in ekološko prideluje enake sorte kmetijskih

rastlin, ki se jih ne da ločiti, VELIKA NESKLADNOST

RASTLINSKA PRIDELAVA in ŽIVINOREJA

izvajalec predhodno ni pridobil dovoljenja za izjeme od pravil ekološkega

kmetovanja v skladu z Uredbo 834/2007/ES in Uredbo 889/2008/ES ter

Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi 
VELIKA NESKLADNOST

RASTLINSKA PRIDELAVA in ŽIVINOREJA

če ekološka pridelava oziroma predelava ne poteka v skladu s splošnimi pravili 

kmetijske pridelave iz 4. člena Uredbe 834/2007/ES. VELIKA NESKLADNOST

SPLOŠNE ZAHTEVE

če izvajalec organizaciji za kontrolo in certificiranje ne omogoči dostopa do

objektov v skladu s 67. členom Uredbe 889/2008/ES, HUDA KRŠITEV

SPLOŠNE ZAHTEVE
če izvajalec odkloni kontrolo organizacije za kontrolo in certificiranje,

HUDA KRŠITEV

SPLOŠNE ZAHTEVE

če izvajalec ne vodi nobene evidence, predpisane z Uredbo 834/2007/ES,

Uredbo 889/2008/ES, Uredbo 1235/2008/ES in Pravilnikom o ekološki

pridelavi in predelavi, HUDA KRŠITEV

SPLOŠNE ZAHTEVE

izvajalec označuje oziroma oglašuje izdelke z izrazi iz 23. člena Uredbe

834/2007/ES in ti niso proizvedeni v skladu z Uredbo 834/2007/ES, Uredbo

889/2008/ES, Uredbo 1235/2008/ES in Pravilnikom o ekološki pridelavi in

predelavi, HUDA KRŠITEV

SPLOŠNE ZAHTEVE

namerna kršitev, ki se nanaša na uporabo ali prisotnost proizvodov in snovi, ki

niso dovoljene z Uredbo 834/2007/ES in Uredbo 889/2008/ES HUDA KRŠITEV

Opozorilo izda kontrolor v primeru, ko ugotovljena neskladnost ni vezana na zahteve normativnih dokumentov za ekološko predelavo vendar jo mora 

izvajalec do naslednje redne kontrole ustrezno odpraviti. Odprava se na naslednji kontroli tudi preveri. Če neskladnost (opozorilo) ni bila uspešno 

odpravljena, preide v "majhno neskladnost".

Majhno neskladnost mora izvajalec odpraviti najkasneje v roku, ki je opredeljen za posamezno neskladnost. Odprava neskladnosti je možna preko 

dokumentacije ali ogleda na terenu. V primeru prekoračitve roka za odpravo ali v primeru, da neskladnost ni ustrezno odpravljena, preide v "veliko 

neskladnost". 

Velike neskladnosti ni možno odpraviti. Izvajalcu se zavrne oziroma razveljavi certifikat za posamezne kmetijske pridelke oziroma živila. Z izvajalcem 

ostajamo v pogodbenem razmerju. Za ponovno pridobitev certifikata za ekološko predelavo  mora izvajalec predložiti dokazila o odpravi neskladnosti.  Pogoj 

je tudi predhodnji nadzor pri izvajalcu.

Hudih kršitev ni možno odpraviti. Hudo kršitev  določi (razen v primeru poneverbe) vodja certifikacijskega organa BV. Certifikat se ne izda oz. se prekliče za 

vse proizvode ter prekine tudi pogodba. Izvajalec se lahko vključi v proces certificiranja ekološke predelave  šele po preteku 6 mesecev od izdaje odločbe o ne 

izdaji oz. preklicu certifikata in predložitvi dokazil o odpravi neskladnosti. Pogoj je tudi predhodnji nadzor pri izvajalcu.


