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1. OSNOVNI PODATKI  

IME in PRIIMEK /NAZIV  

NASLOV  

POŠTNA ŠT.  POŠTA  

E-NASLOV  

TELEFON  MOBITEL  

KMGMID  DAVČNA ŠT.  

 
2. PODATKI O PREJŠNJI KONTROLNI ORGANIZACIJI  
(v primeru, da je pridelovalec imel sklenjeno pogodbo) 

Ime in naslov kontrolne organizacije  

Razlogi za zavrnitev izdaje certifikata in opis neskladnosti (če je relevantno) 

Opis sprejetih korektivnih ukrepov (če je relevantno) 

 

3. VRSTA EKOLOŠKIH AKTIVNOSTI 
 

        rastlinska proizvodnja        □                                                    čebelarstvo        □ 

        živinoreja                □                                                    nabiranje         □     

        predelava                □                                                    

 
4. NASLOVI/ LOKACIJE  
(izpolnite le, če se razlikuje od naslova iz osnovnih podatkov) 

Rastlinska proizvodnja   
Živinoreja  

Predelava   

Kmetija  
Čebelarstvo2  
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Nabiranje3   

Trgovina  
2 Lokacije panjev  
3 Področje nabiranja 
 
PRIDELAVA NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU JE: 
 
IZKLJUČNO EKOLOŠKA   na skupni površini:_________ ha 
 

EKOLOŠKA IN KONVENCIONALNA  od tega 
ekološka:  _________ha 
konvencinalna: _________ha 
SKUPAJ: _________ha 

 
 

5. OPIS KONVENCIONALNIH DEJAVNOSTI IZVAJALCA 
(če je relevantno) 

 

1. pri vseh vrstah aktivnosti je potrebno navesti in opisati vir vode 
2. v primeru vzporedne pridelave v skladu z členom 40. Uredbe 889/2008  (pridelava ekoloških in konvencionalnih 

rastlin iste vrste), navedite konvencionalne sorte rastlin. 
 

6. OPIS EKOLOŠKIH DEJAVNOSTI IZVAJALCA 3  

 

1. pri vseh vrstah aktivnosti je potrebno navesti in opisati vir vode 
2.  v primeru vzporedne pridelave v skladu z členom 40. Uredbe 889/2008  (pridelava ekoloških in konvencionalnih 

rastlin iste vrste), navedite ekološke sorte rastlin. 
3 Svoje ekološke dejavnosti opišite po skupinah (rastlinska proizvodnja, živinoreja, predelava, nabiralništvo, 
čebelarstvo), 
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7. SPLOŠNI POGOJI 
 

1.Spodaj podpisani izvajalec se želim pri Bureu Veritas d.o.o. vključiti v postopek certifikacije 
skladnosti pridelave/predelave z zahtevami Uredbe sveta (ES) 834/07 in Uredbe komisije (ES) 
889/08, Pravilnika o ekološki pridelavi (Ur.l. RS, št. 72/2018) in jamčim za točnost in resničnost 
posredovanih podatkov.  
Omenjeni dokumenti so dostopni na naši spletni strani. http:\\bureauveritas.si .V primeru, če 
nimate dostopa na spletu, vam jih pošljemo po pošti. 
2.Spodaj podpisani izvajalec se obvezuje, da bo: 

- spoštoval zahteve normativnih dokumentov; 
- spoštoval pravila Bureau Veritas d.o.o.; 
- 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 vseh površin in prostorov. 
 

3. Spodaj podpisani izvajalec dovoljuje, da certifikacijski organ podatke posreduje pristojnim 
državnim organom 
 

 
 

datum: ___.___.______ 
 
 
 
podpis: __________________________________ 


