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Brdo, 10.11.2014

DELOVANJE V SISTEMU SLOVENSKI MED Z ZAŠČITENO
GEOGRAFSKO OZBNAČBO
(navodila za koristnike sistema)
SPLOŠNE ZAHTEVE SISTEMA
1. V sistemu Slovenski med lahko sodeluje vsak čebelar, ki čebelari na območju RS ne
glede na število panjev in količino pridelanega medu.
2. Pod imenom Slovenski med se lahko tržijo le naslednje vrste medu: akacijev med,
cvetlični med, lipov med, kostanjev med, smrekov med, gozdni med in hojev med.
3. Slovenski med ima naslednje fizikalno kemijske in mikroskopske lastnosti:
Vrsta medu/
Parameter
Vsebnost
vode
Vsebnost
HMF
Električna
prevodnost
pH
vrednosti
Vsebnost
saharoze

Akacijev

Lipov

Kostanjev

Hojev

Smrekov

Cvetlični

Gozdni

< 18,6 %

< 18,6 %

< 18,6 %

< 18,6 %

< 18,6 %

< 18,6 %

< 18,6 %

< 15
mg/kg
≤0,3
mS/cm
3,5-4,6

< 15 mg/kg

< 15 mg/kg

< 15 mg/kg

< 15 mg/kg

0,5-1,3
mS/cm
4,1-6,1

≥0,9mS/cm
4,7-6,2

>0,8
mS/cm
4,7-5,8

≥0,9
mS/cm
4,3-5,6

< 15
mg/kg
≤0,8
mS/cm
3,8-5,3

< 15
mg/kg
≥0,8
mS/cm
4,3-5,6

< 10
g/100 g

< 5 g/100 g

< 5g/100 g

< 5 g/100 g

< 5 g /100
g

< 5 g/100
g

< 5 g/100
g

Vsebovati mora cvetni prah rastlin, ki rastejo na območju Slovenije, ter lahko tudi
cvetni prah tujerodnih rastlin, ki rastejo v parkih, kmetijskih nasadih, botaničnih
vrtovih … na območju RS Slovenije;
4. Pridelava, točenje, skladiščenje in polnjenje medu v embalažo za prodajo na drobno
potekajo na območju R Slovenije.
5. Čebelar pozna in pri svojem delu spoštuje Pravilnik o Slovenskem medu z zaščiteno
geografsko označbo (UO ČZS, 2012).
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DELOVANJE V SISTEMU SMGO
1. Čebelar vstopi v sistem na podlagi izpolnjene pristopne izjave in uspešno
opravljene notranje presoje čebelarstva (presojo opravi terenski svetovalec).
2. Po prejemu certifikata in po vpisu na seznam pridelovalcev SMGO s strani
certifikacijskega organa Bureau Veritas lahko čebelar začne koristiti prelepke
SMGO. Te naroča pisno na ČZS.
3. Sistem je prostovoljen, zato če čebelar ne želi več sodelovati v sistemu lahko na
podlagi pisne odstopne izjave iz sistema kadarkoli tudi izstopi. Ob izstopu tudi
pošlje poročilo o porabi prelepk in vrne neporabljene prelepke.
4. Pri pridelavi medu mora spoštovati dobro čebelarsko prakso (Smernice dobrih
higienskih navad v čebelarstvu na načelih sistema HACCP) in voditi proizvodno
dokumentacijo ter dnevnik veterinarskih posegov.
Vodenje proizvode dokumentacije
1. Čebelar mora voditi proizvodno dokumentacijo, in sicer
-

-

evidenca o lokaciji, datumu pridelave medu, krmljenju z medom, številu čebeljih
družin, točenju in skladiščenju medu (izpolnjuje čebelar)
evidenca o oblikovanju maloprodajne serije, senzorične ocene, določitvi roka
uporabnosti in vzorčenju (izpolnjuje čebelar)
evidenca o polnjenju medu v maloprodajno embalažo in poročanju o porabi zaščitnih
prelepk (izpolnjuje čebelar in do konca tekočega leta, najkasneje do 31.12.
posreduje kopijo poročila na ČZS)
evidenca opravljenih notranjih in zunanjih presoj (izpolnjuje terenski svetovalec ali
zunanji nadzor ob obisku)
evidenca krmljenja čebel z medom (izpolnjuje čebelar samo če krmi z medom)

Vzorčenje
1. Čebelar mora od vsake serije oz. lota medu, ki ga trži pod SMGO, vzorčiti 4 x 250 g
medu in vzorce hraniti toliko časa dokler je rok uporabe medu, ter nadaljnjih šest
mesecev. Vzorec mora biti opremljen in označen tako kot ga čebelar daje v prodajo.
Interna kontrola na terenu
1. Čebelar koristnik sistema SMGO mora zagotoviti najmanj na vsake tri leta, da ga
obišče terenski svetovalec, ki opravi ponovno notranjo presojo. Čebelar mu izroči tudi
vzorce medu (od vsake serije oz. lota, ki ga trži pod SMGO po 250 g, terenski
svetovalec opravi tudi terensko meritev vsebnosti vode in električne prevodnosti).
Presoja se opravi tudi, če čebelar v dotičnem letu nima medu in kljub temu želi še
naprej sodelovati v sistemu.
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2. Priporočeno je, da čebelarja terenski svetovalec obišče vsako leto, da opravi terenske
meritve vsebnosti vode in specifične električne prevodnosti medu (čebelarju
priporočamo neposreden stik s terenskim svetovalcem).
3. Čebelar sam odloča koliko medu bo tržil pod oznako SMGO.
Interna kontrola v laboratoriju
1. Na vsake tri leta, ko nastopi ponovna presoja, terenski svetovalec odvzeti vzorec
medu, skupaj z dokumentacijo dostavi v laboratorij ČZS, kjer se na vzorcu opravijo v
skladu z letnim načrtom izvajanja analiz, dodatne analize.
2. Terenski svetovalec ne more opraviti mikroskopskih in kemičnih analiz medu, zato
tudi ne more določiti medu po botaničnem poreklu. Meritve, ki jih opravi na terenu s
pomočjo terenskih pripomočkov kot tudi njegovo poznavanje senzoričnih lastnosti za
posamezno vrsto medu so informativne narave. Za označevanje medu po tipu ali po
botaničnem izvoru se odgovorno odloča čebelar sam. V pomoč čebelarju pa je lahko
tudi laboratorij na ČZS.
3. Čebelar prejme poročilo o rezultatih analize vzorca skupaj z opisanimi ugotovitvami.
Zunanja kontrola (Bureau Veritas)
1. Praviloma enkrat letno delovanje sistema presoja tudi certifikacijski organ Bureau
Veritas. Presoji je podvržena ČZS kot nosilka certifikata SMGO ter določeno število
čebelarjev (število je izbrano na osnovi kvadratnega korena vseh vključenih čebelarjev
v sistem). Certifikacijski organ lahko presojo opravlja tudi pogosteje.
2. Predstavnik Bureau Veritasa na terenu presoja delovanje sistema, vodenje evidenc,
odvzame pa tudi vzorec medu za laboratorijske analize.
3. Ob morebitnih pomanjkljivostih certifikacijski organ izreče korektivne ukrepe, ki jih
je potrebno odpraviti.
Označevanje
1. Slovenski med se označuje glede na veljavno zakonodajo ter Pravilnik o medu.
(13.12.2014 začne veljati nova zakonodaja o označevanju živil, prosimo da v
kolikor še ne veste kakšne so spremembe da se obrnite na svetovalce JSSČ)
2. Označevanje serije oz. lota SMGO je obvezno v vseh primerih ne glede na
navedbo roka uporabnosti na nalepki.
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Poročanje o porabi prelepk
1. Čebelar mora voditi natančno evidenco o porabi prelepk. V kolikor v dotičnem letu
vseh naročenih prelepk ne porabi, jih lahko porabi v naslednjem letu.
2. Čebelar mora enkrat letno najkasneje do 31.12. za dotično leto poročati o porabi
prelepk na ČZS.
3. Čebelar mora poročati tudi o uničenih prelepkah in razlogu uničenja.
4. Dokler čebelar ne poroča o porabljenem številu prelepk za dotično leto ni upravičen
do novega naročila prelepk.

Odvzem pravice uporabe oznake SMGO
1. V kolikor čebelar ne spoštuje pravil sistema, ki so opredeljena v Pravilniku o
Slovenskem medu z zaščiteno geografsko označbo (UO ČZS, 2012) se mu pravica do
uporabe prelepk SMGO odvzame.
2. Namerno kršitev pravil lahko ČZS tudi sodno preganja.

Svetujemo vam da dokumentacijo, ki jo dobivate s strani terenskih svetovalcev,
laboratorija ČZS ali katerega drugega laboratorija in se nanaša na delovanje v sistemu
SMGO oz. vašem čebelarstvu shranjujete na enem mestu.
Vsa dokumentacija in informacije o
www.slovenskimed.si pod rubriko SMGO.

SMGO

so

dostopne

na

spletni

strani

Za dodatne informacije pa se vedno lahko obrnete na zaposlene na ČZS.
V upanju po nadaljnjem uspešnem sodelovanju Vas lepo pozdravljamo!
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