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1. OSNOVNI PODATKI  

IME OBRATA  

NASLOV  

POŠTNA ŠT.  POŠTA  

ODGOVORNA OSEBA  

TELEFON  MOBITEL  

E-NASLOV  

MATIČNA ŠT. OBRATA  DAVČNA ŠT.  

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

IME IN OZNAKA  

RAZLOGI ZA ZAVRNITEV IZDAJE CERTIFIKATA IN OPIS NESKLADNOSTI (ČE JE RELEVANTNO) 

OPIS SPREJETIH KOREKTIVNIH UKREPOV (ČE JE RELEVANTNO) 

 

3. VRSTA EKOLOŠKIH AKTIVNOSTI 
      (za katere se želite certificirati kot npr.: priprava ekoloških živil/ jedi, priprava živil z ekološkimi sestavinami,) 

                 

 
4. NASLOVI/ LOKACIJE  
     ( izpolnite le, če se razlikuje od naslova iz osnovnih podatkov, navedite tudi zunanje  uslužnostne obrate, če so vključeni v      
     vaš proces priprave ) 
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5.  OPIS KONVENCIONALNIH DEJAVNOSTI IZVAJALCA 
       (če je relevantno) 

 

 
 

6.   NAŠTEJTE EKOLOŠKA ŽIVILA/JEDI OZ. ŽIVILA Z EKO LOŠKIMI SESTAVINAMI  

 

 
 
 

7.  POTEK PROCESA PRIPRAVE 
 Opis priprave ekoloških živil oz živil z ekološkimi sestavinam ali sklic na relevantno dokumentacijo, ki jo 
boste priložili k tej prijavi. 
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SPLOŠNI POGOJI 
 

1. Spodaj podpisani izvajalec se želim pri certifikacijskem organu Bureu Veritas d.o.o. vključiti v 
postopek certifikacije skladnosti predelave z zahtevami Uredbe sveta (ES) 834/07 in Uredbe komisije 
(ES) 889/08, Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur.l. RS 
72/2018) in jamčim za točnost in resničnost posredovanih podatkov 
2. Spodaj podpisani izvajalec se obvezujem, da bom: 

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

3. Spodaj podpisani izvajalec dovoljujem, da certifikacijski organ podatke vezane na postopek 
certifikacije, posreduje pristojnim organom. 
 

 
 

Kraj in datum:____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Podpis in žig:_______________________________________ 


