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1. OSNOVNI PODATKI 

IME in PRIIMEK/NAZIV Vnesite ime in priimek oz. naziv 

NASLOV Vnesite naslov 

POŠTNA ŠT. Vnesite 
poštno 
številko 

POŠTA Vnesite pošto 

ODGOVORNA OSEBA Vnesite ime odgovorne osebe 

TELEFON Vnesite številko MOBITEL Vnesite številko 

E-NASLOV Vnesite elektronski-
naslov 

SPLETNA STRAN Vnesi spletno stran 

KMGMID Vnesite matično št DAVČNA ŠT. Vnesite davčno št 

 
2. PODATKI O PREJŠNJI KONTROLNI ORGANIZACIJI (samo v primeru, da je izvajalec imel sklenjeno 

pogodbo) 

NAZIV Izberite iz seznama 

RAZLOGI ZA ZAVRNITEV IZDAJE CERTIFIKATA IN OPIS NESKLADNOSTI (če je relevantno) 
Navedite morebitne razloge za zavrnitev certifikata in neskladnosti 

OPIS SPREJETIH KOREKTIVNIH UKREPOV (če je relevantno) 
Navedite ukrepe, ki ste jih izvedli za odpravo neskladnosti 

 
3. VRSTA EKOLOŠKIH AKTIVNOSTI (za katere se želite certificirati) 

☐ Pridelava:   

 ☐ nepredelane rastline in rastlinski proizvodi  

 ☐ semena in drugi rastlinski razmnoževalni material  

 ☐ živina in nepredelani proizvodi iz živine  

☐ Priprava:   

 

☐ predelani kmetijski proizvodi, vključno s proizvodi iz akvakulture, 
namenjeni za hrano  

 ☐   krma  

 ☐   vino  

 ☐   OJP  

 

☐ ostali proizvodi iz Priloge I k Uredbi (EU) 2018/848 ali proizvodi, ki ne 
spadajo v prej navedene kategorije 

  

☐  morska sol in druge soli, namenjene za 
hrano in krmo 

  ☐  čebelji vosek 

  ☐ eterična olja 

☐ Distribucija / dajanje v promet (veleprodaja, maloprodaja, spletna prodaja): 

☐ Skladiščenje  
☐ Uvoz / izvoz  
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4. NASLOVI / LOKACIJE (izpolnite le, če se razlikuje od naslova iz osnovnih podatkov)1, 2 

 VRSTA EKOLOŠKE AKTIVNOSTI NASLOV /LOKACIJA 

1 Izberi Vnesite naziv in naslov. 

2 Izberi Vnesite naziv in naslov. 

3 Izberi Vnesite naziv in naslov. 
1 v primeru čebelarstva navedite lokacijo panjev (šifra/-e KO in številka/-e parcel/-e) 
2 v primeru nabiranja navedite območje nabiranja (šifra/-e KO in številka/-e parcel/-e) 
 
5. PODIZVAJALCI: (v proces so vključeni naslednji podizvajalci) 

NAZIV NASLOV AKTIVNOST CERTIFICIRAN KODA CERT. ORG. 

Vnesi naziv Vnesi naslov Vnesi aktivnost izberi izberi 

Vnesi naziv Vnesi naslov Vnesi aktivnost izberi izberi 

Vnesi naziv Vnesi naslov Vnesi aktivnost izberi izberi 

 
6. OPIS KONVENCIONALNIH AKTIVNOSTI (v primeru, da pridelujete, pripravljate, uvažate, izvažate, 

skladiščite ali distribuirate tako ekološke kot tudi konvencionalne proizvode, naštejte te proizvode 
in napišite načrt previdnostnih ukrepov za preprečitev mešanja, kontaminacije ali zamenjave. V 
primeru vzporedne pridelave rastlin v skladu s točko7, člena 9, Uredbe 2018/848, obvezno navedite 
tudi sorte konvencionalnih rastlin) 

 

KONVENCIONALNE AKTIVNOSTI / KULTURE / ŽIVALI / PROIZVODI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opišite previdnostne ukrepe: (previdnostni ukrepi pomeni ukrepe, ki jih izvajalci dejavnosti sprejmejo 

na vseh stopnjah pridelave, priprave, uvoza, izvoza, skladiščenja  in distribucije, da se prepreči 

kontaminacija s proizvodi ali snovmi, ki niso odobrene za uporabo v ekološki proizvodnji v skladu s to 

uredbo, ter da se prepreči mešanje ekoloških proizvodov z neekološkimi proizvodi) 
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7. OPIS EKOLOŠKIH DEJAVNOSTI IZVAJALCA  (V primeru vzporedne pridelave rastlin v skladu s točko7, 
člena 9, Uredbe 2018/848, obvezno navedite tudi ekološke sorte rastlin) 

 

 

 
 

EKOLOŠKE KULTURE / ŽIVALI / PROIZVODI predpakirani 
proizvodi 

proizvodi v 
rinfuzi                                        

PREDVIDENE KOLIČINE 
(kg/ l / kom) V LETU 
PRIJAVE 

 ☐    ☐     

 ☐    ☐     

 ☐    ☐     

 ☐    ☐     

 ☐    ☐     

 ☐    ☐     

 ☐    ☐     

 ☐    ☐     

 ☐    ☐     

 ☐    ☐     

 ☐    ☐     

 ☐    ☐     

 ☐    ☐     

 ☐    ☐     

 ☐    ☐     

 ☐    ☐     

 ☐    ☐     

 ☐    ☐     

 ☐    ☐     

 ☐    ☐     

 ☐    ☐     

 ☐    ☐     

 ☐    ☐     

 ☐    ☐     
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SPLOŠNI POGOJI 
 
1. s posredovanjem prijavnice potrjujem, da se želim pri certifikacijskem organu Bureu Veritas d.o.o. 
vključiti v postopek certifikacije pridelave, priprave, uvoza, izvoza, skladiščenja ali distribucije ekoloških 
proizvodov z zahtevami Uredbi (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in sveta in pripadajočih 
Izvedbenih in delegiranih Uredb komisije ter Pravilniku o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih 
pridelkov oz živil (Ur.l.RS št.72/2018) in jamčim za točnost in resničnost posredovanih podatkov.  
 
Omenjeni dokumenti so dostopni na spletni strani www.bureauveritas.si. 
V primeru, če nimate dostopa do spleta, vam jih pošljemo po pošti. 
 
2. obvezujem se, da bom: 

- spoštoval zahteve normativnih dokumentov; 
- spoštoval pravila Bureau Veritas d.o.o.  opredeljena v: 

 pridelava Pr. SPA 11-01,  

 priprava, uvoz, izvoz, skladiščenje in distribucija Pr. SPA 11-02, 

 OJP Pr. SPA 11-06 ; 
- pravočasno poravnal vse stroške certifikacije; 
- spoštoval določila pogodbe z Bureau Veritas o vključitvi v postopek certificiranja; 
- certifikacijskemu organu pravočasno posredoval vse zahtevane informacije in omogočil 

dostop do: 

 opreme, prevoznih sredstev, prostorov in drugih lokacij pod njihovim nadzorom ter 
njihove okolice  

 svojih računalniško podprtih informacijskih sistemov 

 živali in blaga pod njihovim nadzorom  

 svojih dokumentov in vseh drugih ustreznih informacij 
 

3. dovoljujem, da certifikacijski organ podatke vezane na postopek certifikacije, posreduje pristojnim 

državnim organom. 

 

 

 

Kraj vnesi kraj in datum izberi datum 

 

 

http://www.bureauveritas.si/
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