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COVID 19 – Navodila za izvajanje kontrol v izrednih  
razmerah 

 
 

1. NAMEN  
 
Skladno z ukrepi, ki smo jih sprejeli zaradi omejitve širjenja koronavirusa, se kontrole za 
sheme SPA 06, 07, 11 in 16, ki so pri izvajalcih planirane v marcu in do datuma preklica 
izrednih razmer, izvajajo z uporabo sodobnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij, 
brez izvedbe kontrole pri stranki. 
 
 V skladu z navodili korporacije, Slovenske akreditacije, UVHVVR, MKGP in MPŠ bomo 
za kontrole uporabili alternativne metode ocenjevanja, ki lahko vključujejo pregled 
ustrezne dokumentacije / dokazil izven lokacije ali pregled ustrezne dokumentacije / z 
oddaljenim dostopom. BV mora za izvedbo tovrstne kontrole, pridobiti soglasje od 
izvajalca in potrditev, da je izvajalec ustrezno tehnično opremljen za izvedbo kontrole z 
uporabo informacijskih orodij (dostop do interneta, ustrezna aplikacija (Skype, Teams, 
ipd). V primeru potrditve, referent (v nadaljevanju RE) ali tehnični vodja za posamezne 
sheme certificiranja (v nadaljevanju) TVA izvajalca obvesti, da jih bo kontaktiral kontrolor, 
ki se bo dogovoril za obseg in način izvedbe. 
 

2. ALTERNATIVNE METODE IZVEDBE KONTROL 
 
Alternativne metode ocenjevanja vključujejo telefonski razgovor, videokonferenco in/ ali 
pregled ustrezne dokumentacije / dokazil izven lokacije kot so npr: evidence o vhodu 
surovin, skladiščenju, proizvodnji ter skladiščenju in prometu končnih proizvodov, 
sledljivost, seznam dobaviteljev, specifikacije sestavin in certifikati, recepture, …. . 
Dokumentacije / dokazil izvajalec ne sme posredovati v papirni obliki. Podrobnejše 
zahteve glede posredovanja dokumentov / dokazil so navedene v Prilogi 1. 
Pregled vključuje preverjanje relevantne dokumentacije, ki je navedena v Prilogi 1 teh 
navodil. V kolikor se med izvedbo pregleda ugotovi neskladnost dokumentacije / dokazil 
z zahtevami za določeno shemo, se to opredeli kot neskladnost. Reševanje ugotovljenih 
neskladnosti sledi specifičnemu postopku za reševanje neskladnosti za posamezno 
shemo. Izmenjava informacij in dokumentov med stranko in presojevalcem mora biti 
skladna s politiko Bureau Veritas Group glede varnosti informacij, ter poteka v elektronski 
obliki. 
Presoja na daljavo je lahko izvedena na več načinov, kot na primer: 
1. sestanek s pomočjo telefonske ali video konference, vključno z izmenjavo podatkov, 
dokumentov in dokazil (e-pošta),  
2. presoja / ocena dokumentov in zapisov s pomočjo oddaljenega dostopa, bodisi 
sinhrono (v realnem času), bodisi asinhrono (če je primerno), 
3. posredovanje informacij in dokazov s pomočjo video ali zvočnih posnetkov, 
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4. zagotavljanje vizualnega / zvočnega dostopa do oddaljenih ali potencialno nevarnih 
lokacij. 
 
Po preklicu izrednih razmer, se morajo izvesti kontrole na lokacijah izvedbe certificiranih 
aktivnosti. Obseg kontrole na lokaciji se zmanjša za obseg, ki je bil preverjen ob izvedbi 
kontrole na daljavo. V primeru izvedbe kontrole skupine, se mora kontrola izvesti pri vseh 
članih, ki so bili izbrani za kontrolo. 
 
 
 

3. IZDAJA CERTIFIKATA 
 
Izvedene kontrole na daljavo morajo biti potrjene z izvedbo kontrole na lokaciji. V primeru, 
da izvajalcu v času izrednih razmer, veljavnost certifikata poteče, BV na podlagi pozitivne 
kontrole na daljavo (brez ugotovljenih neskladnosti oz če so neskladnosti  odpravljene v 
predpisanem roku), izda certifikat z možnostjo preklica. Izvajalcem ki so se na novo 
vključili v postopek certificiranja, se kontrola na daljavo lahko izvede samo preko 
videokonference. 
 

4. OSTALO 
Vsi ostali postopki se izvajajo v skladu z zahtevami z relevantno shemo. 
 
 
 
PRILOGA 1.  
Seznam podatkov, dokumentov in dokazil po posameznih shemah, ki jih 
mora izvajalec posredovati pred  izvedbo kontrole na daljavo. 
 
SPA 07 – Zaščiteni kmetijski pridelki in živila 
Kontrola skupine 

• Podatek o količini pridelanega / proizvedenega zaščitenega kmetijskega pridelka / 
živila v preteklem koledarskem letu (nerelevantno pri 1.kontroli). 

• Podatek o pridelanega / proizvedenega zaščitenega kmetijskega pridelka / živila v 
tekočem koledarskem letu do časa kontrole. 

• Seznam članov skupine. 
• Načrt notranje kontrole in postopek. 
• Druga dokumentacija, vezana na Specifikacijo oz. delovanje skupin (navodila ipd.) 
• Odgovornosti in pooblastila (imenovanje odgovornih oseb, predvsem na področju 

delovanja notranjih kontrol ter kriterije in pregled usposobljenosti za notranje 
presojevalce). 

• Poročila o opravljenih notranjih kontrolah  (z morebiti ugotovljenimi neskladnostmi, 
predlaganimi korektivnimi ukrepi ter dokumentacijo o odpravljenih neskladnostih). 

• Analizna poročila. 
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• Zagotavljanje sledljivosti proizvedenih količin (način poročanja, poročila o izdanih 
oštevilčenih označb pri skupinah, kjer je to relevantno). 

 
Kontrola posameznega proizvajalca 

• Seznam podatkov, dokumentov in dokazil se izdela za vsak zaščiten kmetijski 
pridelek / živila, v skladu s pripadajočo, veljavno specifikacijo proizvoda in ga 
posredujemo najmanj 14 dni pred izvedbo kontrole na daljavo. 

 
 
 
SPA 16 – Izbrana kakovost 
 
a. Mleko 
 
IK Mleko – Kontrola Izvajalca odkupa mleka  

• Podatek o količini odkupljenega mleka »Izbrana kakovost« v preteklem 
koledarskem letu (nerelevantno pri 1.kontroli). 

• Podatek o količini odkupljenega mleka z označbo »Izbrana kakovost« v tekočem 
koledarskem letu do časa kontrole. 

• Obnovljen/posodobljen seznam članov skupine dobaviteljev mleka IK. 
• Kopija izjav o vključitvi v skupino za člane, ki so se vključili po zunanji presoji L-1. 
• Načrt notranje kontrole in postopek. 
• Druga dokumentacija, vezana na Specifikacijo oz. delovanje skupin (navodila ipd). 
• Odgovornosti in pooblastila (imenovanje odgovornih oseb, predvsem na področju 

delovanja notranjih kontrol ter kriterije in pregled usposobljenosti za notranje 
presojevalce). 

• Poročila o opravljenih notranjih kontrolah pooblaščenih kontrolorjev skupine 
dobaviteljev mleka IK.  (z morebiti ugotovljenimi neskladnostmi, predlaganimi 
korektivnimi ukrepi ter dokumentacijo o odpravljenih neskladnostih). 

• Pregled geometrijskega povprečja vseh analiz vzorcev v zadnjih 12 mesecih za 
vse dobavitelje mleka IK. 

• Preverjanje zmožnosti proizvodnje posameznega  dobavitelja mleka IK in 
zagotavljanje porekla. 

 
 
IK Mleko – Kontrola pridelovalca mleka: 

• Podatek o količini pridelanega mleka »Izbrana kakovost« v preteklem koledarskem 
letu (nerelevantno pri 1.kontroli). 

• Podatek o količini pridelanega mleka z označbo »Izbrana kakovost« v tekočem 
koledarskem letu do časa kontrole. 

• Podatek o lokaciji pridelave mleka (v kolikor je lokacija enaka naslovu pridelovalca 
je ta podatek nerelevanten). 

• Evidenca mikrobioloških analiz oz. pregled geometrijskega povprečja vseh analiz 
vzorcev v zadnjih 12 mesecih za mleko IK. 
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IK Mleko - Kontrola predelovalca mleka (mlečno-predelovalni obrat): 

• Podatek o količini odkupljenega mleka »Izbrana kakovost« v preteklem 
koledarskem letu (nerelevantno pri 1.kontroli). 

• Podatek o količini odkupljenega mleka z označbo »Izbrana kakovost« v tekočem 
koledarskem letu do časa kontrole. 

• Podatek o količini proizvedenih izdelkov z označbo »Izbrana kakovost« v preteklem 
koledarskem letu (nerelevantno pri 1.kontroli). 

• Podatek o količini proizvedenih izdelkov z označbo »Izbrana kakovost« v tekočem 
koledarskem letu do časa kontrole. 

• Evidenca časa prevzema mleka iz zbiralnice. 
• Evidenca časa sprejema mleka v predelovalni obrat. 
• Količinske evidence o proizvodnji, odkupu IK mleka, o proizvodnji in o prodaji IK 

mleka in mlečnih izdelkov ... 
 
IK Mleko - Kontrola kmečkega predelovalca mleka: 

• Podatek o količini pridelanega / odkupljenega mleka »Izbrana kakovost« v 
preteklem koledarskem letu (nerelevantno pri 1.kontroli). 

• Podatek o količini pridelanega / odkupljenega mleka z označbo »Izbrana kakovost« 
v tekočem koledarskem letu do časa kontrole. 

• Podatek o količini proizvedenih izdelkov z označbo »Izbrana kakovost« v preteklem 
koledarskem letu (nerelevantno pri 1.kontroli). 

• Podatek o količini proizvedenih izdelkov z označbo »Izbrana kakovost« v tekočem 
koledarskem letu do časa kontrole. 

• Primer/-e prevzema mleka iz zbiralnice. 
• Evidenca časa sprejema mleka v predelovalni obrat. 
• Seznam dobaviteljev osnovne surovine (Mleko za predelavo je iz lastne kmetije ali 

dokupljeno od največ 15-ih kmetij z območja v radiusu do 25 km). 
• Tehnološki list in specifikacija izdelkov (za sire, fermentirane izdelke ...), sirarski 

dnevnik (dnevnik dela) 
• Spisek opreme (ki se uporablja pri predelavi). 
• Primer/-e dokazila o zagotavljanju sledljivosti prevzetih in predelanih količin mleka 

»Izbrana kakovost« - o načinu ločevanja mleka, ki izpolnjuje kriterije »Izbrana 
kakovost« od mleka, ki kriterijev ne izpolnjuje. 

• Količinske evidence o proizvodnji, odkupu IK mleka, o proizvodnji in o prodaji IK 
mleka in mlečnih izdelkov ... 

 
IK Sadje - Kontrola pridelave / pridelovalca: 

• Podatek o količini pridelanega sadja z označbo »Izbrana kakovost« v preteklem 
koledarskem letu (nerelevantno pri 1.kontroli). 

• Podatek o količini pridelanega sadja z označbo »Izbrana kakovost« v tekočem 
koledarskem letu do časa kontrole. 
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• Podatek o količini prodanega sadja z označbo »Izbrana kakovost« v preteklem 
koledarskem letu (nerelevantno pri 1.kontroli). 

• Subvencijska vloga za tekoče leto pridelave. 
• Evidenca merjenja stopnje suhe snovi za vse vrste sadja in vlage plodov pri 

lupinarjih. 
 
IK Sadje - Kontrola odkup – predelovalni obrat 

• Podatek o količini proizvedenih proizvodov iz sadja z označbo »Izbrana kakovost« 
v preteklem koledarskem letu (nerelevantno pri 1.kontroli). 

• Podatek o količini proizvedenih proizvodov iz sadja z označbo »Izbrana kakovost« 
v tekočem koledarskem letu do časa kontrole. 

• Dokumente, ki se nanašajo na vhodno kontrolo: seznam dobaviteljev in kopije 
certifikatov, dobavnice, računi, evidenca o izvedeni meritvi suhe snovi, vlage. 

• Dokumentiran postopek ločevanja IK sadja od ostalega sadja (npr. slika označitve 
skladiščnega prostora). 

• Evidenca o skladiščenju sadja (IK in ne IK sadja). 
• Evidenca o predelavi / prepakiranju sadja IK (tudi za ne IK sadje). 
• Recepture za posamezne proizvode, certifikati, dobavnice ali druge spremljajoče 

listine, računi, evidenca o proizvodnji in o prodaji proizvodov iz sadja z označbo 
»Izbrana kakovost«. 

• Dokazilo o umerjanju merilne naprave. 
• Deklaracije,  evidenca prodaje, izhodni dokumenti. 

 
IK Sadje - Kontrola skupine maloprodajnih enot / nosilca certifikata 

• Posodobljen seznam maloprodajnih enot z nepredpakiranim sadjem IK v skupini. 
• Posodobljen seznam vseh maloprodajnih enot v skupini. 
• Postopek vodenja seznamov maloprodajnih enot, posodabljanja idr. 
• Podatek o količini prodanega nepredpakiranega sadja z označbo »Izbrana 

kakovost« v preteklem koledarskem letu (nerelevantno pri 1.kontroli). 
• Podatek o količini prodanega nepredpakiranega sadja z označbo »Izbrana 

kakovost« v tekočem koledarskem letu do časa kontrole. 
• Načrt notranje kontrole (oz. postopek). 
• Druga dokumentacija vezana na specifikacijo: delovna navodila, interni akti, 

pogodbe idr. 
• Poročila o opravljenih notranjih kontrolah pooblaščenih kontrolorjev skupine (z 

ugotovljenimi neskladnostmi, predlaganimi korektivnimi ukrepi in dokumentacijo o 
odpravljenih neskladnostih)..  

• Kriterije in pregled usposobljenosti za notranje presojevalce. 
• Evidenca o umerjanju merilne naprave. 
• Evidenca o kontroliranju vsebnosti topne suhe snovi. 
• Dobavnice in morebitne druge spremljajoče listine. 

 
 



Bureau Veritas d.o.o. COVID 19 – Navodila za izvaja nje kontrol v izrednih razmerah   

  
 

Revizija 01 Stran 6/12 

 
 
IK Sadje - Kontrola maloprodajnih enot 

• Podatek o količini prodanega nepredpakiranega sadja z označbo »Izbrana 
kakovost« v preteklem koledarskem letu (nerelevantno pri 1.kontroli). 

• Podatek o količini prodanega nepredpakiranega sadja z označbo »Izbrana 
kakovost« v tekočem koledarskem letu do časa kontrole. 

• Seznam dobaviteljev, certifikati, vhodni dokumenti, evidenca o izvajanju meritev 
vsebnosti topne suhe snovi pri sadju ali vsebnost vlage pri lupinarjih 

• Etikete oz. deklaracijske / sledljivostne etikete (etikete na originalni embalaži, 
cenovne etikete). 

• Fotografija iz prodajnega dela (Sadje IK). 
• Evidence kupljenih in prodanih količin sadja označenega z »Izbrana kakovost«. 
• Maloprodajni račun. 

 
 
IK meso – Kontrola skupine): 

• Posodobljen veljaven seznam IK članov (proizvajalcev) skupine.  
• Podatek o količini proizvedenih / prodanih proizvodov z označbo z označbo 

»Izbrana kakovost« za preteklo koledarsko leto. 
• Podatek o količini proizvedenih / prodanih proizvodov z označbo »Izbrana 

kakovost« v tekočem koledarskem letu do časa kontrole. 
• Načrt notranje kontrole (interni akti, pristopne izjave pogodbe ipd. vezane na 

specifikacijo). 
• Kopija izjav o vključitvi v skupino za člane, ki so se vključili po zunanji presoji L-1 

(v kolikor je relevantno). 
• Seznam notranjih kontrolorjev (pooblastila in odgovornosti, kriteriji usposobljenosti, 

dokazila o pristojnosti, potrdila o kompetentnosti). 
• Poročila o opravljenih notranjih kontrolah pooblaščenih kontrolorjev skupine (rejcev 

/ predelovalnih obratov / maloprodajnih enot) – z ugotovljenimi neskladnostmi, 
predlaganimi korektivnimi ukrepi ter dokumentacijo o odpravljenih neskladnostih. 

• Poročilo o zagotavljanju pogojev iz prehodnega obdobja (v kolikor je relevantno). 
  
IK meso – Kontrola rejca – goveje meso / perutninsko meso / prašičje meso*: 

• Podatek o količini prirejenih proizvodov z označbo »Izbrana kakovost« za preteklo 
koledarsko leto. 

• Podatek o količini prirejenih proizvodov z označbo »Izbrana kakovost« v tekočem 
koledarskem letu do časa kontrole. 

• Kopija krmnih obrokov za vse posamezne kategorije živali (evidence, recepture, 
dobavnice, računi za krmo). 

• Evidenca o pridelani in dokupljeni krmi na posameznem KMG. 
• Scan oz. fotografija dnevnika zdravljenj (hlevske knjige) za najmanj obdobje 1 leta. 
• Kopije izjav o načinu vzreje. 
• Transportni dokument s podatki o uri odhoda s KMG in uri prihoda v klavnico 

(relevantno samo kadar je rejec organizator transporta). 
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• Ostala dokumentacija (dokumentacija o nakupu, dokumentacija o prodaji ipd.) 
• *Pri kontroli rejca prašičjega mesa se dodatno zahteva še: register prašičev na 

KMG, evidenca o teži prašičev in evidenca o času krmljenja po vsaki recepturi. 
 
 
IK meso – Mesno predelovalni obrat – goveje meso / perutninsko meso* / prašičje meso 

• Podatek o količini (govejega/perutninskega/prašičjega) mesa z označbo »Izbrana 
kakovost« za preteklo koledarsko leto. 

• Podatek o količini (govejega/perutninskega/prašičjega) mesa z označbo »Izbrana 
kakovost« v tekočem koledarskem letu do časa kontrole. 

• Podatek o količini mesnih izdelkov z označbo »Izbrana kakovost« za preteklo 
koledarsko leto. 

• Podatek o količini mesnih izdelkov z označbo »Izbrana kakovost« v tekočem 
koledarskem letu do časa kontrole. 

• Transportni dokument s podatki o uri odhoda s KMG in uri prihoda v klavnico 
(relevantno kadar je rejec organizator transporta). 

• Potni listi živali, ustrezno izpolnjene izjave o prehranski varnosti, izjave o načinu 
vzreje živali. 

• Preverjanje označevanja trupov in ločevanja v celotnem procesu (posredovati 
dokumentiran postopek ločevanja). 

• Recepture, specifikacije proizvodov, certifikate z vhodnimi dokumenti vhodnih 
surovin. 

• Evidenca o količini proizvodnje, nabave, prodaje mesa, o količini proizvedenih 
mesnih izdelkov in mesnih pripravkov (šifre). 

• Deklaracije, sledljivostne etikete, ... 
*Op. Pri mesno predelovalnem obratu perutninskega mesa dodatno zahtevamo še 
analizne izvide perutninskega mesa glede vsebnosti Selena in maloprodajne 
etikete predpakiranega perutninskega mesa IK. 

 
IK meso – Kontrola maloprodajne enote 

• Evidence vhodov, dobavnice, ... 
• Seznam proizvodov z označbo „Izbrana kakovost“ 
• Seznam toplih gotovih jedi z označbo IK, evidence o sledljivosti surovine. 
• Opis izvedbe postopka razseka in porcioniranja mesa IK. 
• Cenovne etikete na postrežnem mesu (fotografija mesa oz. mesnih izdelkov IK na 

postrežnem / prodajnem mestu) 
• Deklaracije (označevanje proizvodov IK). 
• Slika prodajalnega dela. 
• Evidence o vhodu in izhodu posameznih IK proizvodov za obdobje najmanj 1 

meseca. 
• Dobaviteljeve oznake (njihovo pozicioniranje). 
• Maloprodajni račun (primer). 
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SPA 11 – Ekološka pridelava  
 

RASTLINSKA PROIZVODNJA - njivske površine, trajni nasadi, rastlinjaki, 
semenarstvo, vzgoja sadik in drevesnice  

• Prijavni obrazec (kontaktni podatki izvajalca, prejšnji kontrolni organ)  
• Obr. SPA 11-44 Pregled proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu (Seznam 

ekoloških in konvencionalnih površin, statusi, kulture) 
• Evidenca opravil po posameznih Gerkih od lanske kontrole do sedaj  
• Evidenca setve (vsi računi za nakup od lanske kontrole do sedaj, zaloga semen iz 

lanskega leta, certifikati oz. dokazila, da je kupljen semenski material ekološki, v 
primeru uporabe konvencionalnega semenskega materiala, dokazilo da semenski 
material ni tretiran)  

• Evidenca uporabljenih gnojil (vsi računi za nakup od lanske kontrole do sedaj, 
zaloga kupljenih in lastnih gnojil)  

• Evidenca uporabe sredstev za zaščito rastlin (računi za nakupe od lanske 
kontrole do sedaj, zaloga)  

• Evidenca spravila za vse že pospravljene pridelke, ter oceno pridelka za 
nepobrane kulture (datum spravila, količina)  

• Evidenca prodaje pridelkov (datum, količina)  
• Deklaracije 
 
RASTLINSKA PROIZVODNJA – nabiralništvo   
• Prijavni obrazec (kontaktni podatki izvajalca, prejšnji kontrolni organ) 
• Seznam prostorastočih rastlin, ki se certificirajo v okviru nabiralništva  
• Zemljevid področja kjer se izvaja nabiralništvo  
• Terminski plan nabiranja prostorastočih rastlin  
• Evidenca spravila (datum, količina) nabranih rastlin   
• Soglasje MKGP za nabiranje prostorastočih rastlin, ki spadajo med zavarovane 

rastlinske vrste ali so domorodne na območju  
• Evidenca prodaje nabranih rastlin (datum, količina)  
  

 
ŽIVINOREJA 

• Prijavni obrazec (kontaktni podatki izvajalca, prejšnji kontrolni organ)  
• Obr. SPA 11-44 Pregled proizvodnje na kmetijskem gospodarstvu (seznam 

površin, eko in konv. živali , status površin in živali, krmni obroki...)  
• Evidenca nakupa živali (certifikat za ekološke živali, v primeru nakupa večjega 

števila konvencionalnih živali odobritev nakupa s strani MKGP/MPŠ)  
• Evidenca pridelave lastne krme (evidenca površin, ki se uporabljajo kot pašnik, 

evidenca spravila travinja od lanske kontrole do sedaj, zaloga krme)  
• Dokup krme (računi za nakup krme in dodatkov za živali od lanske kontrole do 

sedaj, certifikat in  deklaracijo krme in dodatkov, zaloga dokupljene krme)  
• veterinarska knjiga (računi za uporabljena zdravila)  
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• Podatke o izhodu živali (datum, količina)  
Evidenca / dnevnik paše; 
 
 

SPA 11 – EKO predelava / obrati javne prehrane / skladiščenje in distribucija / uvoz iz 
tretjih držav  
 
EKO predelava / obrati javne prehrane  
 

• Opis sprememb v osnovnih podatkih podjetja / odgovorna oseba / nova dislocirana 
enota / nova aktivnost (npr. spletna prodaja) / novosti za tekoče leto; 

• Opis procesa predelave / priprave z vhodi in izhodi, z morebitno vzporedno 
proizvodnjo s konvencionalnimi proizvodi; 

• Tloris oz. popoln načrt prostorov, v katerih potekajo ekološke aktivnosti, z vrisanimi 
potmi (vhod surovin, skladiščenje, predelovalni proces, skladiščenje končnih 
proizvodov, izhod iz objekta), tudi dislociranih enot; 

• Seznam podizvajalcev (popolni naziv in naslov), navedba aktivnosti, ki jo izvaja, 
kopija certifikata / kopija podpisane izjave, kjer se podizvajalec zaveže, da bo 
spoštovali zahteve iz Naslova V Uredbe 834/07; 

• Seznam ekoloških proizvodov oz. proizvodov z ekološkimi sestavinami oz. 
ekoloških proizvodov v rinfuzi (z opisom za vsak proizvod, ali se proizvaja tudi 
vzporedno); 

• Seznam dobaviteljev ekoloških surovin / proizvodov (ime dobavitelja, šifra 
certifikacijskega organa, veljavnost certifikata); 

• Kopije certifikatov za vhode (proizvodi, sestavine, aditivi…), ki jih mora v primeru 
proizvodnje na območju EU izdati pooblaščeni certifikacijski organi v skladu z 
Uredbo sveta (ES) 834/2007 in Uredbo komisije 889/2008; 

• Opis ločevanja ekološkega procesa od konvencionalnega na posameznih stopnjah 
(sprejem surovin, skladiščenje, proizvodnja, pakiranje, skladiščenje končnih 
proizvodov, distribucijo / prodajo);  

• Opis ločevanja v procesu proizvodnje (časovno / prostorsko, postopek čiščenja);  
• Opis čistilnih ukrepov in postopkov za zmanjšanje kontaminacije ekološkega in 

konvencionalnega blaga; 
• Navedba termina ekoloških aktivnosti (kontinuirano / ob najavi);  
• Opis previdnostnih ukrepov za zmanjšanje možnosti kontaminacije / mešanje z 

nedovoljenimi proizvodi ali snovmi, v skladiščnih prostorih in v celotnem procesu; 
• recepture za vse ekološke proizvode / proizvode z EKO sestavinami (navedba 

sestavine kmetijskega izvora v %, katere sestavine so ekološke); 
• Seznam surovin namenjene za ekološke proizvode iz Priloge IX, aditivi iz Priloge 

VIII oddelek A, tehnološka sredstva iz Priloge VIII oddelek B, Uredbe 889/2008; 
• Dokazila, da so konvencionalne sestavine kmetijskega izvora, nekmetijske 

sestavine in pomožna tehnološka sredstva brez GMO; 
• Opis možnosti direktne ali indirektne kontaminacije (npr. preko vode za pranje, 

transportnih trakov)  ekoloških surovin / proizvodov v vseh korakih procesa 



Bureau Veritas d.o.o. COVID 19 – Navodila za izvaja nje kontrol v izrednih razmerah   

  
 

Revizija 01 Stran 10/12 

 
 

predelave / priprave s sredstvi, ki niso dovoljena (FFS, težke kovine, GSO, 
nedovoljeni dodatki in tehnološka sredstva, ostanki čistil); 

• Izjava glede uporabe ionizirajočega sevanja v postopkih čiščenja; 
• Opis zagotavljanja sledljivosti vhodnih surovin od faze prejema, skladiščenja, 

proizvodnega procesa do končnega proizvoda preko dokazil (dobavnice / računa 
dobavitelja, transportnih dokumentov, skladiščnih in proizvodnih evidenc, 
deklaracij, dobavnic/računov kupcu); 

• Opis označevanja in deklariranja ekoloških proizvodov od sprejema vhodnih 
surovin do odpreme;  

• Posredovanje deklaracij vseh končnih izdelkov; 
• Opis in posredovanje dokazil za izvedeni umik / odpoklic / reklamacijo ekološkega 

izdelka / izvedenega uradnega nadzora državnih organov; 
• Posredovanje količinskih podatkov za najbolj tvegan ekološki proizvod oz. 

proizvod, ki se proizvaja tudi na konvencionalni način za obdobje treh mesecev : 
evidenca zaloge surovine / proizvoda na začetni dan, evidence vseh prejemov v 
obdobju treh mesecev, evidence vseh izhodov za obdobje treh mesecev, evidenca 
zaloge na končni dan;  

• Posredovanje enega primera vhodnih, skladiščnih, proizvodnih in izhodnih 
dokumentov za najbolj tvegan ekološki proizvod oz. proizvod, ki se proizvaja tudi v 
konvencionalni način za obdobje treh mesecev . 

 
 
 
 
EKO skladiš čenje in distribucija / uvoz iz tretjih držav 
 

• Opis sprememb v osnovnih podatkih podjetja / odgovorna oseba / nova dislocirana 
enota / nova aktivnost (npr. spletna prodaja) / novosti za tekoče leto; 

• Opis procesa ekoloških aktivnosti skladiščenja / distribucije / uvoza iz tretjih držav, 
z morebitno vzporedno aktivnostjo s konvencionalnimi proizvodi/navedbo vstopnih 
točk v EU; 

• Tloris oz. popoln načrt prostorov, v katerih potekajo ekološke aktivnosti, z vrisanimi 
potmi (vhod surovin, skladiščenje, izhod iz objekta/…), tudi dislociranih enot; 

• Seznam podizvajalcev (popolni naziv in naslov), navedba aktivnosti, ki jo izvaja, 
kopija certifikata/kopija podpisane izjave, kjer se podizvajalec zaveže, da bo 
spoštovali zahteve iz Naslova V Uredbe 834/07; 

• Seznam ekoloških proizvodov oz. proizvodov z ekološkimi sestavinami oz. 
ekoloških proizvodov v rinfuzi (z opisom za vsako proizvod, ali se skladišči / 
distribuira / uvaža tudi vzporedno); 

• Seznam dobaviteljev ekoloških surovin/proizvodov (ime dobavitelja, šifra 
certifikacijskega organa, veljavnost certifikata); 

• Kopije certifikatov za ekološke proizvode vhode, katere se skladišči / distribuira / 
uvozi (uvozni certifikat iz Prilogi V Uredbe 1235/2008); 
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• Opis ločevanja ekološkega procesa od konvencionalnega na posameznih stopnjah 
(uvoz, sprejem surovin, skladiščenje, distribucija/prodaja);  

• Opis ločevanja v skladišču; 
• Opis čistilnih ukrepov in postopkov za zmanjšanje kontaminacije ekološkega in 

konvencionalnega blaga; 
• Navedba termina ekoloških aktivnosti (kontinuirano/ob najavi);  
• Opis previdnostnih ukrepov za zmanjšanje možnosti kontaminacije / mešanje z 

nedovoljenimi proizvodi ali snovmi, v skladiščnih prostorih in v celotnem procesu; 
• Opis možnosti direktne ali indirektne kontaminacije (npr. preko vode za pranje, 

transportnih trakov)  ekoloških surovin / proizvodov v vseh korakih procesa 
predelave / priprave s sredstvi, ki niso dovoljena (FFS, težke kovine, GSO, 
nedovoljeni dodatki in tehnološka sredstva, ostanki čistil); 

• Opis zagotavljanja sledljivosti ekoloških proizvodov od faze prejema, skladiščenja 
in distribucije vhodnih surovin preko dokazil (dobavnice / računa dobavitelja, 
transportnih dokumentov, skladiščnih in proizvodnih evidenc, deklaracij, dobavnic 
/ računov kupcu); 

• Opis označevanja in deklariranja ekoloških proizvodov od sprejema vhodnih 
surovin do odpreme;  

• Opis in posredovanje dokazil za izvedeni umik/odpoklic/reklamacijo ekološkega 
izdelka/izvedenega uradnega nadzora državnih organov;  

• Posredovanje količinskih podatkov za najbolj tvegan ekološki proizvod oz. 
Proizvod, ki se proizvaja tudi na konvencionalni način  za obdobje treh mesecev: 
evidenca zaloge proizvoda na začetni dan, evidence vseh prejemov v obdobju treh 
mesecev, evidence vseh izhodov za obdobje treh mesecev, evidenca zaloge na 
končni dan; 

• Posredovanje enega primera uvoznih, vhodnih, skladiščnih in izhodnih 
dokumentov za najbolj frekventen proizvod za obdobje treh mesec (v kolikor 
obstaja tudi v konvencionalni obliki, tudi za le-tega). 

 
 
 
 
SPA 06 – Integrirana pridelava 
IPL, IPS, IPZ in IPG 

• Subvencijska vloga za tekoče leto. 
• V primeru IPL in IPZ načrt kolobarja  
• Evidenca opravil za vse površine (GERK), ki so vključene v integrirano pridelavo. 
• Analiza tal za vse površina (GERK), ki so vključene integrirano pridelavo s 

pripadajočimi gnojilnimi načrt. 
• Računi in/ali deklaracije za semenski / sadilni material. 
• Rezultati talnih / rastlinskih testov. 
• Zapisi o namakanju. 
• Evidenca skladiščenja pridelka. 
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• Potrdilo o usposobljenosti za aplikacijo FFS. 
• Fotografija nalepke na napravah za aplikacijo FFS ali potrdilo o opravljenem 

testiranju. 
• Evidenca uporabe FFS za vse površine (GERK), ki so vključene v IPL. 
• Računi nabavljenih FFS. 
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