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PRIJAVA V POSTOPEK CERTIFICIRANJA
za zaščitene kmetijske pridelke oziroma živila (ZKP)
(skladno s Shemo certificiranja zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil – Pr. SPA 07-01)
1. PODATKI O VLAGATELJU:
Ime in priimek/firma/združenje:

____________________________________________
__________________________________________________

Naslov s hišno št. / sedež firme/
sedež združenja:

____________________________________________

Poštna številka in pošta:

____________________________________________

Telefonska številka:

____________________________________________

Matična številka podjetja:

______________ ____________________________

Davčna številka:

___________________________________________

KMG-MID:

___________________________________________

(v primeru, da je vlagatelj kmetijsko gospodarstvo)

Statut:
(priložite v primeru, da je vlagatelj združenje)

2. IME ZAŠČITENEGA KMETIJSKEGA PRIDELKA OZIROMA ŽIVILA:
___________________________________________________________
Priznana označba kot (ustrezno obkrožite):
A – zaščitena označba porekla (ZOP) oz.
zaščitena geografska označba (ZGO)

B – zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP)

C – kmetijski pridelek oz. živilo višje kakovosti

D – posebna označba skladno s predpisi
za posamezno vrsto živil

OBVEZNE PRILOGE K VLOGI:
3. SPECIFIKACIJA (elaborat) izdelka oziroma PREDPIS O PRIZNANJU OZNAČBE
za zaščiten kmetijski pridelek oziroma živilo.
(priložite veljavno, s strani MKO potrjeno verzijo specifikacije)
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Enota na lokaciji Koper
Vojkovo nabrežje 30a
SI-6000 Koper
Tel.: +386(0)5 611 63 00
Fax: +386(0)5 639 51 05

Enota na lokaciji Maribor
Ulica XIV. divizije 36
SI-2000 Maribor
Tel.: +386(0)2 480 53 50
Fax: +386(0)2 471 12 02
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4. Opis delovanja notranje kontrole – NAČRT NOTRANJE KONTROLE, ter način
vodenja proizvodne dokumentacije.
5. Seznam proizvajalcev, ki so člani združenja in so vključeni v postopke certificiranja:
(v primeru, kadar je vlagatelj v postopek certificiranja ZDRUŽENJE oziroma SKUPINA
proizvajalcev)

6. Seznam subjektov, ki so vključeni v verigo proizvodnje zaščitenega kmetijskega
pridelka oziroma živila.
(v primeru, kadar je vlagatelj v postopek certificiranja POSAMEZEN PROIZVAJALEC)

PREDPRESOJA

Želimo izvedbo predpresoje:
□ da
□ ne
(Ustrezno obkrožite. Predpresoja ni sestavni del postopka certificiranja – vlagatelj se zanjo lahko odloči
na prostovoljni osnovi)

S podpisom jamčimo: (1) resničnost podatkov, (2) da smo seznanjeni s pogoji postopka certificiranja,
(3) da bomo certifikacijskemu organu Bureau Veritas d.o.o. v predpisanih rokih posredovali vse
zahtevane podatke in dokumentacijo, ki jo le ta potrebuje v postopku certificiranja, (4) da
certifikacijskemu organu Bureau Veritas d.o.o. dovoljujemo posredovanje podatkov, ki ji zahtevajo
posamezne certifikacijske sheme v katere se vključujemo, (5) da bomo spoštovali zahteve relevantnih
standardov in predpisov in (6) da bomo poravnali vse v pogodbi navedene stroške certificiranja.

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe vlagatelja: ________________________________

Žig vlagatelja:

Kraj in datum: ______________________

Stran 2 od 2

