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Na podlagi Pravilnikov o integrirani pridelavi (Uradni list Republike Slovenije št.
110/2010), Pravilnikov o spremembah pravilnikov o integrirani pridelavi
(Uradni list Republike Slovenije št. 41/2015), – v nadaljevanju PRAVILNIKI, ter na
podlagi ODLOČBE št. 321-01-50/2004/33 z dne 01.09.2006 o imenovanju
kontrolnih organizacij za opravljanje kontrole integriranih kmetijskih pridelkov
oziroma živil, izdane s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
s k l e n e t a
Pridelovalec:
Priimek in ime:__________________________________________________
Naslov: _______________________

Pošta: _________________________

Davčna št. _____________________ KMG-MID: ______________________
Davčni zavezanec: DA

NE

EMŠO ali matična št. podjetja: _____________ Št. vpisa v register: ________
Telefon: __________________ Mobilni telefon: ________________________
Elektronski naslov:__________________________@_____________________
in
Bureau Veritas d.o.o., Linhartova c. 49 A, Ljubljana kot organizacija za
certificiranje integrirane pridelave (v nadaljevanju Bureau Veritas), katero zastopa
g. Tomaž Verbnik, direktor družbe.

POGODBO
o vključitvi v postopek certificiranja
za
sadje

zelenjavo

grozdje

poljščine

1. člen
Predmet pogodbe
Predmet te pogodbe je certificiranje skladnosti pridelave z določili Pravilnikov o
integrirani pridelavi (Ur.l. RS št. 110/2010), Pravilnikov o spremembah pravilnikov
o integrirani pridelavi (Uradni list Republike Slovenije št. 41/2015), veljavnimi
Tehnološkimi navodili (v nadaljevanju Tehnološka navodila) in Sheme certificiranja
integrirane pridelave. Vsi dokumenti povezani s postopkom certificiranja so
pridelovalcu brezplačno dostopni na spletni strani Bureau Veritas
(www.bureauveritas.si), na zahtevo pridelovalca pa ob plačilu stroškov
tiskanja/kopiranja in poštnine tudi v pisni obliki.
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2. člen
Obveznosti organizacije za certificiranje
Bureau Veritas se obvezuje:
-

-



da bo pridelovalcu, v skladu z določili 1. člena te pogodbe, zagotovil/posredoval
vso potrebno dokumentacijo;
da bo pridelovalca in v Pravilnikih navedene organizacije o prejeti prijavi pisno
obvestil v rokih, ki so določeni v Pravilnikih in Pregledu postopka certificiranja
integrirane pridelave (Pr. SPA 06-01);
da bo pri pridelovalcu v skladu z določili Pravilnikov, Tehnoloških navodil in Sheme
certificiranja integrirane pridelave letno izvedel en redni kontrolni pregled;
da bo na podlagi ocene tveganja in naključnega izbora, pri izbranih pridelovalcih
odvzel vzorce rastlinskih delov za analizo ostankov fitofarmacevtskih sredstev in/ali
tal za analizo Nmin. Število odvzetih vzorcev bo skladno z določili Pravilnikov in
Sheme IP;
da bo pridelovalcu v primeru, da se v postopku certificiranja ugotovi, da prideluje v
skladu z zahtevami Sheme IP, Pravilnikov in Tehnoloških navodil izdal certifikat o
skladnosti pridelave, ki velja 1 leto od dneva izdaje;
da bo vodil evidence pridelovalcev, ki jim je v tekočem letu izdal certifikat in te
evidence v predpisanih rokih in obliki posredoval v Pravilnikih navedenim
organizacijam in službam;
da bo za varovanje zaupnosti v postopku certificiranja pridobljenih podatkov skrbel
v skladu z internim Pravilnikom o varovanju zaupnih podatkov.
da bo vse informacije, pridobljene ali ustvarjene med postopkom certificiranja,
obravnaval kot zaupne, razen podatkov, ki jih pridelovalec daje na voljo javnosti
(npr. certifikat) ali pa v dogovoru med pridelovalcem in Bureau Veritas (npr. v
primeru odziva na pritožbo). V takih primerih, mora Bureau Veritas vnaprej
obvestiti pridelovalca o podatkih, ki jih namerava posredovati;
da bo vse informacije o pridelovalcu, pridobljene od drugih virov (ne od
pridelovalca), obravnaval kot zaupne.
3. člen
obveznosti pridelovalca

Pridelovalec se obvezuje:
- da bo pogodbo o vključitvi v kontrolo integrirane pridelave sklenil samo z eno
pooblaščeno kontrolno organizacijo, in sicer z Bureau Veritas;
- da istih površin v kontrolo IP ne bo vključil neposredno kot posameznik in hkrati kot
član organizacije pridelovalcev;
- da bo pridelke prideloval skladno z zahtevami Tehnoloških navodil in Sheme IP;
- da bo v postopek certificiranja vključil vse lastne in najete površine tistih kultur, ki
jih je navedel v prijavi, razen tistih površin, ki so vključene v kontrolo ekološke
pridelave;
- da bo Bureau Veritas in kupcem v roku 3 (tri) dni sporočil morebitne ugotovljene
presežene MRL v pridelkih, uporabo sredstev, ki niso opredeljena v tehnoloških
navodilih za integrirano pridelavo, umik/odpoklic pridelkov, upravičenih
reklamacijah ipd. da bo pri določitvi ustreznih ukrepov zdravstvenega varstva
pridelkov sledil napovedim opazovalno napovedovalne službe in z uporabo
ustreznih pripomočkov spremljal dejansko stanje v nasadu, njivi ali rastlinjaku;
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-

-

-

-

da bo kemične ukrepe pri zatiranju škodljivcev pričel izvajati šele, ko bo izčrpal
mehanske, biološke in biotehnične ukrepe in da bo pri tem uporabljal izključno
fitofarmacevtska sredstva iz Tehnoloških navodil ali pa fitofarmacevtska sredstva
in druge pripravke za varstvo rastlin, ki so dovoljeni v ekološki pridelavi, ter da bo
uporabljal le sredstva, ki so registrirana v RS;
da bo za kemično zatiranje škodljivcev, za katere je v Tehnoloških navodilih
določen prag škodljivosti, vodil evidence o spremljanju škodljivih organizmov iz
katerih lahko certifikacijski organ razbere način spremljanja, datum spremljanja in
število škodljivih organizmov, ter ali je bil prag presežen;
da pri pridelavi ne bo uporabljal gensko spremenjenih organizmov (GSO) ali iz njih
pridobljenih izdelkov ali z njimi proizvedenih izdelkov;
da bo vodil evidence in hranil dokumentacijo, ki bo Bureau Veritas omogočala
preverjanje vrste, količine in uporabe nabavljenega materiala (fitofarmacevtska
sredstva, gnojila, etc) po kulturi in GERK-u, ter preverjanje vrste in količine
prodanega pridelka;
da bo Bureau Veritas posredoval tloris oz. opis prostorov, na katerem bo označil
oz. opisal lokacijo skladišča zaščitnih sredstev;
da bo poskrbel za izvedbo korektivnih ukrepov, potrebnih za zagotovitev
upoštevanja zahtev Sheme IP, Pravilnikov in Tehnoloških navodil, ki jih bo
kontrolor na njegov predlog odobril pri kontrolnem pregledu;
da bo pogodbene izvajalce seznanil s pravili integrirane pridelave in od njih
zahteval spoštovanje le teh, zato sam prevzema posledice morebitnega
nespoštovanja teh pravil s strani pogodbenih izvajalcev;
da bo pravočasno in v celoti poravnal stroške certifikacije iz 5. člena te pogodbe.
da bo v primeru izrednega nadzora, pravočasno in v celoti poravnal stroške
izvedbe.
da bo v primeru pozitivne analize kontra vzorca, kril stroške analize.

Pridelovalec se obvezuje tudi, da bo v času od podelitve certifikata do preklica:
Vedno izpolnjevati certifikacijske zahteve, vključno z uvajanjem ustreznih
sprememb, posredovanih s strani certifikacijskega organa;
Bureau Veritas obveščal o vseh nameravanih spremembah, ki bi lahko vplivale na
skladnost pridelka (sprememba tehnologije, zamenjava ključnega osebja,
sprememba lastništva,…);
v vsakem trenutku od podelitve certifikata izpolnjeval vse zahteve normativnih
dokumentov;
v primeru spremenjenih zahtev, posredovanih s strani Bureau Veriras, izvedel vse
potrebne ukrepe za vpeljavo le-teh;
zagotovil dostopnost do relevantne dokumentacije, zapisov, opreme, lokacij in
področij ter osebja in njegovih podizvajalcev za izvajanje kontrolnih pregledov;
vodil seznam prejetih reklamacij ter ustrezno ukrepal in vzdrževal zapise v zvezi z
reševanjem reklamacij ter na zahtevo Bureau Veritas zagotovil dostopnost do te
dokumentacije;
na željo Bureau Veritas omogočil prisotnost opazovalcev na kontrolnih pregledih;
v primeru odvzema oz. preklica certifikata le tega fizično vrnil Bureau Veritas in se
od dneva preklica certifikata ne bo skliceval nanj ter hkrati o tem nemudoma
obvestil vse kupce tistih pridelkov, za katere je bil certifikat preklican;
v primeru kopiranja certifikatov le te kopiral v celoti;
ne bo zavajal kupcev glede navajanja certificiranega pridelka v medijih, brošurah
dokumentih ali pri reklamiranju;
Uporabljal oznake o skladnosti in posredoval informacije o pridelkih na način, kot
je predpisano Pr. SPA 06-01.
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4. člen
Pridelovalec s podpisom te pogodbe dovoljuje, da lahko Bureau Veritas v vsakem
trenutku vpogleda v registre in druge uradne evidence, ki jih vodijo pristojna
ministrstva, da ugotovi skladnost med podatki, ki mu jih je v prijavi in pogodbi
posredoval pridelovalec in podatki, ki so vpisani v uradnih evidencah.
Pridelovalec kontrolni organizaciji hkrati dovoljuje, da ta MKGP in drugim
organizacijam ter službam, ki so navedene v Pravilnikih o IP in drugih normativnih
dokumentih, posreduje s strani teh služb zahtevane podatke, ki so vezani na postopek
certifikacije.
5. člen
Pridelovalec se zavezuje, da bo Bureau Veritas poravnal stroške kontrole v skladu z
veljavnim cenikom. O morebitni spremembi cenika za naslednje leto, bo Bureau
Veritas stranke obestil s pisnim dopisom najkasneje do 01. decembra. V kolikor se
pridelovalec s stroški certificiranja ne strinja in želi od te pogodbe odstopiti, mora le to
preklicati v skladu z določili 7.člena te pogodbe. V kolikor pridelovalec pisnega
odstopa od pogodbe v skladu z določili 7. člena te pogodbe ne poda, se smatra, da se
s stroški strinja in certifikacijski organ ga zato vključi v postopek certifikacije za
naslednje leto.
6. člen
Bureau Veritas bo pridelovalcu po podpisu pogodbe izstavil položnico za plačilo
stroškov certificiranja s skrajnim rokom plačila. Če pridelovalec svoje obveznosti v
določenem roku in tudi po prejemu opomina ne poravna, lahko Bureau Veritas od te
pogodbe enostransko odstopi brez odpovednega roka. O enostranskem odstopu od
pogodbe mora Bureau Veritas pridelovalca obvestiti s priporočenim dopisom.
Bureau Veritas bo pridelovalcu, ki je davčni zavezanec, račun za plačane stroške
certifikacije izstavil v 8 (osmih) dneh po prejemu plačila.
Pridelovalec v primeru, da mu certifikat ni izdan oz. mu je začasno ali trajno odvzet, ni
upravičen do vračila stroškov certifikacije.
7. člen
Ta pogodba se sklene za nedoločen čas.
Vsaka od pogodbenih strank lahko od te pogodbe odstopi s pisno odpovedjo.
Odpoved je potrebno drugi stranki za odstop od pogodbe s 01.01. prihodnjega leta
poslati najmanj 1 (en) mesec pred iztekom tekočega koledarskega leta.
Prekinitev te pogodbe ne zadrži izpolnitve obveznosti, ki so nastale v času trajanja
veljavnosti te pogodbe
Ta pogodba postane veljavna, ko jo podpišeta obe stranki, vendar le pod pogojem, da
jo pridelovalec podpisano s priporočenim dopisom na sedež podjetja Bureau Veritas
vrne vsaj 3 mesece pred spravilom pridelka. V primeru, da je do spravila manj kot 3
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mesece Bureau Veritas pridelovalca v postopek certifikacije vključi šele v naslednjem
letu.
8. člen
Ta pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od
pogodbenih strank po en izvod.
9. člen
Vse spore, ki bi nastali na podlagi te pogodbe bosta pogodbeni strani skušali rešiti
sporazumno. Če do sporazumne rešitve ne pride je za reševanje sporov pristojno
sodišče v Ljubljani.

Datum:

Datum:

Organizacija za kontrolo:

Pridelovalec:

Tomaž Verbnik
Direktor družbe
Bureau Veritas d.o.o.
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