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1) UVOD 
 

Zametki ekološkega kmetijstva segajo v dvajseta leta dvajsetega stoletja (najprej v germanskih 

državah, pozneje v Veliki Britaniji), vendar je vse večji razvoj ekološko kmetijstvo doživelo v 

devetdesetih letih, ko so se v članicah Evropske unije (EU) vzpostavile pravne podlage, sistemi 

kontrol in certifikacije ter navsezadnje tudi denarne podpore. Dandanes ekološko kmetijstvo 

pridobiva vse večji pomen tudi v slovenskem kmetijskem prostoru, saj se pojavljajo vse večje 

zahteve za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, ki pa so posledica vse večjega onesnaževanja 

in pritiskov na okolje ter prekomernega izkoriščanja naravnih virov. (1)  

Prednosti Slovenije so pestre naravne danosti, različni tipi pokrajin in bogata krajinska členitev ter 

velik delež gorsko višinskih kmetij. Omenjeno daje naši deželi odlične možnosti za nadaljnji in 

pospešeni razvoj ekološkega kmetijstva, ki pomembno prispeva k zagotavljanju javnih dobrin, 

ohranjanju kulturne kmetijske krajine, ohranjanju oziroma izboljšanju biotske raznovrstnosti, 

varstvu virov pitne vode in navsezadnje varovanju celotnega okolja. (2) 
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2) EKOLOŠKO KMETIJSTVO 
 

Ekološko kmetijstvo je način trajnostnega kmetijstva, ki ga lahko na kratko opredelimo kot najbolj 

okolju in človeku prijazno kmetijsko prakso, katere glavni cilji so varovanje in ohranjanje 

naravnih virov, dobrobit živali, pridelava zdravih živil in trajnostni razvoj podeželja.(1) Pri tem 

načinu kmetovanja je posebej poudarjen pomen pridelave zdravih, kvalitetnih rastlinskih in 

živalskih pridelkov v skladu z naravo in njenimi zakoni, ohranjanje genetske pestrosti, usmeritve k 

zdravim in odpornim rastlinam in živalim ter gojenju pasem oziroma vrst, ki so v določenem 

okolju »tradicionalne« in so se zmožne prilagoditi razmeram na območju. (3)  

 

Zakonsko podlago ekološkega kmetijstva ureja uredba Sveta Evrope št. 834/2007 (s številnimi 

dopolnitvami in spremembami) o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov, ki 

vsebuje jasno opredeljene cilje, načela in splošna pravila za ekološko pridelavo. Dodatno sta bili 

sprejeti še naslednji uredbi (s številnimi dopolnitvami in spremembami): 

� Uredba Komisije št. 889/2008 s podrobnimi pravili za izvajanje pridelave, označevanja 

in nadzora, 

� Uredba Komisije št. 1235/2008 s podrobnimi pravili za uvoz ekoloških proizvodov iz 

tretjih držav.  

Uredba Komisije št. 889/2008 ureja vse stopnje pridelave rastlin in živali, od obdelave zemlje in 

vzreje živali do predelave in distribucije ekološke hrane in njenega nadzora. (4) 

Na svetovni ravni pa veljajo standardi Mednarodne zveze gibanj za ekološko kmetijstvo 

(IFOAM), katere daje prednosti naslednjim področjem: (3) 

� pridelati hrano z veliko prehransko vrednostjo, 

� delati z naravnimi sistemi, v katerih človek ne sme prevladati,  

� spremljati biološki cikel v okviru pridelovalnega sistema, vanj vključevati mikroorganizme, 

talno floro in favno, rastline in živali,  

� spremljati in dolgoročno povečati rodovitnost tal, 

� uporabljati lokalne vire kmetijskega sistema, 

� delati predvsem znotraj sistem s poudarkom na organski snovi in kroženju hranil, 

� omogočiti živalim primernejše življenjske razmere,  

� preprečiti vrste onesnaževanja, ki so posledica kmetijske dejavnosti, 
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� ohraniti genetsko različnost in varovati preživetje vrst, 

� kmetijsko pridelavo vrniti v okvire do okolja prijaznih dejavnosti, 

� doseči socialno in ekološko sozvočje v pridelavi na kmetiji, saj naj bi ekološko kmetovanje 

spremenilo tudi način življenja kmetov.  

 

V Sloveniji to področje ureja Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/2008) in Pravilnik o 

ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 71/2010; 

94/2010-popr.).  

Omeniti velja, da se Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil 

spremeni v začetku leta 2014.  S spremembo bo tako pričel veljati nov pravilnik o ekološki 

pridelavi. Le – ta v osnutku ni prinašal bistvenih sprememb, glavna pa je ta, da sta se združila 

pravilnik za ekološko kmetovanje in pravilnik za določitev območij za ekološko čebelarjenje. Vse 

potrebne informacije s tega področja lahko dobite pri g. Mitju Zupančiču -svetovalec specialist II 

za področje ekološkega kmetovanja pri KGZS - Zavod CE in strokovni tajnik ZEPP - Deteljica.  

 

3) PREUSMERITEV IZ KONVENCIONALNEGA V EKOLOŠKO 
KMETIJSTVO 

 

Po prvih začetkih ekološke pridelave se dandanes vse več kmetij vključuje v sistem ekološke 

kontrolirane pridelave. Razlogi, ki vplivajo na vključitev oziroma preusmeritev v ekološko 

kmetijstvo, so zelo različni: (3) 

� Ekološki (ohranitev naravnih bogastev, varstvo okolja, uporaba gensko nespremenjenih 

organizmov) 

� Gospodarski (gospodarska alternativa za kmečke družine, možnost pridobitve 

dodatnega prihodka zaradi višjih subvencij) 

� Prehransko – fiziološki (zdrava hrana brez prisotnih pesticidov, hormonov v prehrani 

živali in drugih zdravju škodljivih snovi) 

� Svetovnonazorski (način mišljenja in življenja) 

 

 

 

 



                                                                                                                     

          

                                                                                                                            

      

                                                                                                                              

         

 
7 

 

Projekt se izvaja v okviru 

programa Srednja Evropa, 

ki ga sofinancira ESRR. 

 

Osnovne razlike med ekološkim in konvencionalnim kmetijstvom (FiBL, 1995) 
 Ekološko Konvencionalno 

Izboljšanje 

rodovitnosti tal 

S pravilnimi postopki obdelave, 

organskih gnojenjem, kolobarjenjem itd. 

Z uporabo mineralnih gnojil 

Prehrana rastlin Posredna (sproščanje hranil iz tal) Direktno (topna mineralna gnojila) 

Varstvo rastlin Odprava vzrokov, preprečevanje 

nastanka bolezni in škodljivcev, rasti 

plevelov 

Odprava znamenj z uporabo sintetičnih 

fitofarmacevtskih sredstev 

Živinoreja Živalim primerna reja (izpusti, svetloba, 

prostor) 

Baterijska reja perutnine, privezana reja brez 

izpustov 

Prehrana živali Optimalna kakovost doma pridelane 

krme 

Optimalno dopolnilno hranjenje 

Zdravljenje 

živali 

Povečanje odpornosti Zdravljenje bolezenskih znamenj 

Preden se odločimo za preusmeritev oziroma vključitev v ekološko kmetovanje si je priporočljivo 

zastaviti naslednja vprašanja: Kako blizu ekološkemu kmetijstvu je moja kmetija?, Kako in kje 

lahko prodajam svoja ekološka živila?, Kje se lahko posvetujem o ekološkem kmetijstvu?, Kako 

pridobim certifikat? itd., se seznaniti z vsemi predpisi, zahtevami in omejitvami, ki veljajo. 

Omeniti velja, da določene organizacije v ta namen  izvajajo tudi predavanja.  

 

Kontrolo nad ekološko pridelavo in predelavo ter izdajanje certifikatov v Sloveniji izvajajo: (3) 

� Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru (IKC-UM) 

� Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu (KON-CERT)  

� Bureau Veritas Slovenija, d.o.o. 
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Postopek pridobitve certifikata 

1. Seznanitev s postopkom pridobitve certifikata  

2. Prijava v postopek (prijavni obrazec)* 

3. Sklenitev pogodbe z nadzorno organizacijo 

4. Izvedba kontrole na kmetiji 

5. Pogovor s kontrolorjem, odprava morebitnih neskladnosti 

6. Pridobitev certifikata 

 

4) POSTOPEK PRIDOBITVE CERTIFIKATA 

 

* V prijavnem obrazcu mora kmetovalec navesti vse parcele (številka parcele, velikost) in kulture, 

ki rastejo v koledarskem letu na njih. Poleg tega mora navesti datum zadnje uporabe 

nedovoljenega sredstva, število živali po kategorijah in število GVŽ/ha, način reje, število dni na 

prostem, dokupe v preteklem letu, način trženja in količino in vrsto letnih pridelkov. Pomembno 

je, da priloži kopijo katastrskega načrta, v katerega je vrisano dejansko stanje na zemljiščih, ter 

popoln opis enote (načrt hleva in gospodarskih poslopij). (3) 

Zaželeno je, da se kmetija prijavi h kontroli do sredine leta, saj je tako jesenska setev lahko 

opravljena po načelih ekološkega kmetijstva. Preusmeritev lahko poteka na celotni kmetiji 

(možnosti pridobitve državne subvencije) ali pa je le-ta delna v skladu s časovnim načrtom. (1) 

 

Po prijavi za kontrolo (datum podpisa pogodbe) se kmetija običajno preusmerja iz 

konvencionalnega v ekološko kmetovanje dve leti, izjema je pri trajnih kulturah (vinogradi, 

oljčniki, sadovnjaki), kjer postopek traja tri leta. Pri živinoreji traja to obdobje najmanj dve leti (v 

posebno težavnih primerih največ 5 let), če je kmetija zaključila obdobje preusmerjanja v 

ekološko rastlinsko pridelavo. V prvem letu preusmeritve se lahko izdelki prodajajo kot 

konvencionalni, v drugem letu lahko imajo oznako iz preusmeritvenega obdobja in že lahko  
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dobijo blagovno znamko biopridelka iz preusmeritve (ob pogoju, da so vse kontrole pozitivne). V 

tretjem letu so pridelki preusmerjene kmetije že lahko označeni z blagovno znamko ekološke 

pridelave (ob pogoju, da so vse kontrole pozitivne). (3) 

 

5) POSTOPEK CERTIFICIRANJA 
 

Postopek certificiranja obsega terensko kontrolo, certificiranje, torej samo ugotovitve pri kontroli 

in ocena skladnosti z zahtevami, nazadnje pa pridobitev certifikata. Samo certificiranje se s 

pridobitvijo certifikata ne konča, saj je certifikacijski organ dolžan preverjati spoštovanje zahtev s 

kontrolami (redne, ponovne, naključne). Certifikat omogoča predstavitev pred potrošniki, zato 

lahko le-ti kadarkoli zahtevajo predložitev certifikata od pridelovalca ali trgovca. (1) 

 

Osnovne zahteve za izdajo certifikata: (1) 

� živilo je bilo predelano brez uporabe gensko spremenjenih organizmov (GSO) (pisno 

potrdilo dobavitelja), 

� predelava živila je bila kontrolirana, 

� živila niso bila izpostavljena ionizirajočem sevanju, 

� živilo vsebuje najmanj 95 % sestavin kmetijskega izvora iz ekoloških kmetijskih 

pridelkov,  

� živilo vsebuje največ 5 % sestavin iz snovi, navedenih v Uredbi 889/2008, 

� natančna in jasna dokumentacija (obsega tudi pravilno označevanje) 

 

Certifikat je uradni dokument, ki ga izda kontrolna organizacija, s katerim potrjuje skladnost 

pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta ekoloških pridelkov, živil in krmil, z 

veljavnimi predpisi za ekološko kmetijstvo. (5) 

 

Certifikat vsebuje naslednje podatke: (5) 

� naziv kontrolne organizacije,  

� ime ali naziv pridelovalca,  

� kontrolno številko kmetije/obrata,  

� datum izvedene kontrole,  
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� predpise, po katerih je bila kmetija/obrat certificiran(a),  

� status posameznih pridelkov in živil,  

� čas veljavnosti certifikata,  

� pogoje za ohranitev veljavnosti certifikata,  

� številko in  

� datum izdaje certifikata.  

 

5.1. POSTOPEK CERTIFICIRANJA NA PRIMERU OREHOVEGA OLJA 

 

Dalje lahko stroške za vzorčno kmetijo, ki prideluje orehe, razdelimo še glede na način postopka 

predelave:   

� Olje se stiska na ekološki  kmetiji, kjer se orehi pridelujejo (strošek kontrole za predelavo 

znaša 60 eur + kilometrina). V tem primeru se posebej strošek obiska kmetije za pregled 

oz. navzočnost ob stiskanju orehov v olje ne zaračunava. 

� V kolikor pridelovalec orehov sklene pogodbo o dogovorni predelavi (stiskanje olja z 

oljarjem) pa znašajo stroški kontrole 60,00 eur + kilometrina na mesto stiskanja). V 

kolikor je proizvajalec oljar že certificiran kot ekološki predelovalec se zaračunava 

enkraten obisk, kot je navedeno zgoraj. Če proizvajalec ni certificiran kot ekološki 

predelovalec, je potrebno opraviti več obiskov in s tem posledično nastane več stroškov.  

 

Ekološki kmetje običajno prejmejo meseca decembra obrazec, s katerim se prijavijo v kontrolo za 

naslednje koledarsko leto. Hkrati za prihajajoče leto tudi izberejo izvajalca kontrole, saj je zadnji 

rok za oddajo konec meseca decembra. 
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6) STROŠKI CERTIFICIRANJA 
 

Stroški certificiranja in letne kontrole so razdeljeni v dva dela, in sicer na osnovno letno plačilo 

postopka certificiranje ter izvedbo redne letne kontrole. Letno plačilo za našo vzorčno kmetijo 

(Ekološka kmetija Rečnik-Pekošak) znaša 87,60 eur, stroški izvedbe kontrole pa so odvisni od 

velikosti kmetije/površin, namembnosti površin (travinje, njive, specialne kulture, rastlinjak itd.), 

dodatnih storitev ter analiznih izvidov. Za vzorčno kmetijo strošek izvedbe kontole znaša 12,80 

eur/ha (specialne kulture- sadovnjak/orehi) ter kilometrina, ki se obračuna po enotni določeni ceni 

v skladu z uredbo. Cene, ki smo jih navedli so brez DDV (22 %) in veljajo za Inštitut za kontrolo 

in certifikacijo UM.  

 

7) KONTROLE 
 

Kontrola je namenjena zagotavljanju in razvoju kakovosti ekološke pridelave in predelave, z 

namenom preprečevanja in zavajanja kupcev, zagotavljanju varstva okolja, zaščite pridelovalcev 

itd.. Delimo jo lahko na tri tipe: (1) 

� Redna kontrola (opravi jo vsak pridelovalec; običajno je enkrat letno in je večinoma 

napovedana). 

� Dodatna oziroma ponovna kontrola (pri posameznikih, ki pri posameznih postopkih redne 

kontrole niso izpolnjevali vseh predpisanih zahtev; postavi se rok, v katerem morajo biti 

odpravljena morebitna neskladja). 

� Naključna kontrola (izvedena z namenom dodatnega preverjanja; napovedana ali 

nenapovedana). 

 

Pridelovalec mora kontrolorju omogočiti dostop do proizvodnih in skladiščnih prostorov, parcel, 

ki jih obdeluje, ter tudi do zapisov in dokumentacije. Ekološke kontrole se razlikujejo glede na: (3) 

� Rastlinsko pridelavo : 

o potrebno je predložiti načrt pridelave za prihodnje leto,  

o izvrševanje ukrepov za ohranitev rodovitnosti tal, preprečevanje škodljivec, bolezni 

in plevela (zatravljena tla; valilnice za ptice), 

o kmet nabiralec mora sporočiti območja, kjer nabira rastline, 
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o gnojenje (predhodno odobrena prošnja za dokup organskih gnojil in 

mikroelementov; obdobje splošne prepovedi uporabe gnojil), 

o varstvo rastlin (uporaba la dovoljenih sredstev za varstvo rastlin), 

o seme (ekološko pridelano seme in sadike; brez GSO), 

o pridobitev novih parcel (posredovanje podatkov kontrolni organizaciji; kopija 

katastrskega načrta), 

o natančno vodenje zapisov o kolobarjenju, dokupljenih sredstvih za varstvo rastlin, 

dokupljenih organskih in mineralnih gnojilih itd. 

� Reja živali : 

o potrebno je predložiti popoln opis hlevov, pašnikov, površin za izpust, prostorov za 

skladiščenje itd.,  

o število živali (omejeno na 2 GVŽ/ha; identifikacija živali),  

o dokup živali (do 10 % živali iz konvencionalne reje na letni ravni), 

o amputacije (odstranitev posameznih delov telesa ni dovoljeno; odstranjevanje 

rogov ni zaželeno), 

o hlev in izpust (prepovedana reja privezanih živali; minimalna hlevska površina; 

najmanjša površina za izpust), 

o krmljenje živali (ekološka krma in krmila). 

o paša na skupnem pašniku ali planinah (kontrola planin; paša ni dovoljena na 

pašnikih, kjer uporabljajo lahko topna mineralna gnojila), 

o zdravljenje živali (natančno vodenje hlevske knjige). 

� Predelava :  

o potrebno je predložiti natančno recepturo živil ter podatke o celotnem poteku 

predelave, 

o ustrezna deklaracija (ime izdelka, ima in naslov pridelovalca; kodna številka), 

o kontrola predelovalnega obrata (če poteka predelava izven kmetije), 

o očiščenje celotne linije (pred začetkom predelave), 

o natančno vodenje evidence. 

� Prodaja :  

o potrebno je sporočiti količine pridelkov in način trženja,  

o evidenca o prodaji (prodaja direktna; prodaja izdelkov v predelavo), 

o pot pridelka in izdelka mora biti znana. 
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8) KONTROLNA POROČILA 
 

Kontrolno poročilo opisuje dejansko stanje na kmetiji in ga napiše kontrolor po natančnem 

pregledu kmetije. Izpolnjeno kontrolno poročilo podpiše tudi pridelovalec ter tako potrdi njegovo 

verodostojnost.  Takšno poročilo je osnova za certifikacijo. V kolikor kontrolor pri pregledu 

ugotovi neskladja z zahtevami, skupaj s pridelovalcem določita rok, v katerem morajo biti 

pomanjkljivosti odpravljene. V primeru neupoštevanja predpisov in dogovorov je določenih pet 

stopenj kazni oziroma sankcij (najmilejše je opozorilo, najstrožja kazen pa prekinitev pogodbe in 

izključitev kmetije iz registra ekoloških kmetij). 

 

9) OZNAČEVANJE EKOLOŠKIH PROIZVODOV 
 
Označevaje ekoloških proizvodov je določeno z  Uredbama Komisije št. 834/2007 in 889/2008. 

Izraz »bio« in »eko« lahko na živilo navedemo v kolikor je le-to pridelano z vsemi zahtevami 

ekološkega kmetovanja. Pri tem moramo na ovojnino označiti še šifro nadzornega organa (npr. 

"SI-EKO-001" za KON-CERT Maribor), logotip EU za ekološke izdelke in kraj pridelave 

(»Kmetijstvo EU«, »Kmetijstvo izven EU« ali pa »Kmetijstvo EU/izven EU«; pri tem lahko 

oznako EU nadomestimo z imenom države, če so bile vse kmetijske surovine, ki sestavljajo 

proizvod, pridelane v tej državi). Te navedbe morajo biti opazne, čitljive in neizbrisljive. (6) 

Osnovo logotipa EU za ekološke izdelke tvorita dva dobro poznana simbola: Evropska zastava in 

list, ki se uporablja v različnih oblikah (simbolizira naravo in trajnost). Logotip EU za ekološke 

izdelke uvaja Uredba Komisije št. 271/2010. (7) 

 

 

Slika 1: Logotip EU za ekološke izdelke (Vir: Evropska komisija, Kmetijstvo in razvoj podeželja) 
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Pri barvnem tisku logotipa EU za ekološke izdelke je potrebno obvezno uporabiti neposreden tisk 

(Pantone) ali štiribarvni tisk (referenčne barve), lahko pa se odločimo tudi enobarvni logotip. 

Kadar koli je logotipu EU za ekološke izdelke dodano besedilo, se uporabi primarni črkopis 

Myriad Pro  (normalno ali krepko). Več o uporabi logotipa v Navodilih za uporabo logotipa EU za 

ekološke izdelke na povezavi: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-

policy/logo/user_manual_logo_sl.pdf. (7) Namen logotipa je dati proizvodu posebno vrednost, 

zato je najučinkovitejši barvni logotip, saj je najbolj vpadljiv. (8) 

 

 

 

Slika 3: Območje nedotakljivosti EU logotipa (Vir: Evropska komisija, Kmetijstvo in razvoj podeželja) 

 

 

Slika 4: Primer etikete z EU logotipom (Vir: Evropska komisija, Kmetijstvo in razvoj podeželja) 
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Slika 5: Primer embalaže za vstavitev logotipa EU (Avtor: Aleksandra Pekošak) 

 

 

Slika 6: Orehovo olje za potrebe promocije projekta »Traditional and wild« (Avtor: Razvojna agencija 

Kozjansko) 
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10) SEZNAM PRILOG 
 

PRILOGA 1: Primer prijavnice z navodili za ekološko pridelavo in predelavo izdanega s 
stran Inštituta za kontrolo in certifikacijo UM (Vir: IKC UM) 
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PRILOGA 2: Primer certifikata, izdanega s stran Inštituta za kontrolo in certifikacijo v 
kmetijstvu in gozdarstvu Maribor (Vir: Inštitut KON-CERT) 
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PRILOGA 3: Primer cenika, izdanega s stran Inštituta za kontrolo in certifikacijo UM  
(Vir: IKC UM) 
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