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Postopek certificiranja skladnosti pridelave na kmetijskem gospodarstvu z zahtevami 
zakonodajne dokumentacije poteka pri certifikacijskem organu Bureau Veritas d.o.o. (v 
nadaljevanju BV) v naslednjih korakih: 
 
1. INFORMACIJE O CERTIFIKACIJSKIH ZAHTEVAH 
Pred odločitvijo o vključitvi v postopek certificiranja lahko izvajalec od BV (na spletni strani 
http://www.bureauveritas.si  ali proti plačilu v tiskani verziji) pridobi ustrezno verzijo izvedbene in 
zakonodajne dokumentacije, informacije glede poteka in stroškov certificiranja ekološke pridelave 
na kmetijskem gospodarstvu ter splošne pogoje za opravljanje storitve BV. BV bo v času 
veljavnosti pogodbe o certificiranju izvajalca obveščal o vseh spremembah izvedbene in 
zakonodajne dokumentacije vezane na postopke certificiranja ekološke pridelave na kmetijskem 
gospodarstvu. Izvedbena in zakonodajna dokumentacija je opredeljena v Obr. SPA 11-03.  
 
2. PRIJAVA  
Prva prijava (Obr. SPA 11-01):   
Ko se izvajalec vključi v postopek certificiranja prvič,  mora posredovati naslednje podatke: 

 ime in priimek oziroma firmo in sedež oziroma naslov s hišno številko in pošto; 
 davčno številko; 
 identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva; 
 podatek o organizaciji za kontrolo, ki je morebiti opravljala kontrolo v predhodnih letih, 

morebiti gotovljenih neskladnostih in ukrepih za odpravo le-teh, ter morebitnem 
preklicu/odvzemu certifikata; (le ob prvi prijavi) 

 vrsta ekoloških aktivnosti za katere se želi certificirati (nepredelane rastline in rastlinski 
proizvodi, semena in drugi rastlinski razmnoževalni material ali živina in živalski 
nepredelani proizvodi…); 

 naslovi/ lokacije vseh enot, kjer poteka pridelava, nabiralništvo oz. paša; 
 podatke o ekoloških in morebitnih konvencionalnih površinah; 
 opis morebitnih konvencionalnih aktivnosti na kmetijskem gospodarstvu; 
 opis previdnostnih ukrepov 
 opis ekoloških aktivnosti na kmetijskem gospodarstvu; 
 izjavo, da bo prideloval v skladu z določili zakonodajnih dokumentov; 
 izjavo, da dovoljuje organizaciji za kontrolo 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 
 
Vsakoletna prijava (aplikacija MAIA+ Obr. SPA 11-48 ali word Obr. SPA 11-01) 
Po prvi prijavi mora izvajalec vsako naslednje leto  BV posredovati ustrezno izpolnjeno prijavnico 
za vključitev v postopek certificiranja ekološke pridelave na kmetijskem gospodarstvu. To lahko 
stori preko obrazca v aplikaciji MAIA+ ali pa preko word obrazca Obr. SPA 11-01. V primeru 
rastlinske pridelave je ob prijavi obvezno navajanje v kontrolo vključenih površin. Izvajalec te 
podatke lahko posreduje preko aplikacije MAIA+, v obrazcu Pr. SPA 11-44 ali v primeru večjega 
števila GERKOV (nad 100) exel dokumentu s polji (GERK, velikost, status, kultura). V primeru 
živinoreje je obrazec Pr. SPA 11-44 obvezen. 

 
BV v postopek certificiranja vključi vse izvajalce, ki pravilno in v celoti izpolnjen prijavni obrazec in 
pogodbo posredujejo najmanj 3 mesece pred spravilom pridelka, vendar bo na seznam v 
postopek certificiranja vključenih izvajalcev za naslednje leto, ki ga mora posredovati pristojnim 
organom, ki so navedeni v Obr. SPA 11-04 (Seznam pristojnih organov), vključil le tiste izvajalce, 
ki bodo prijavni obrazec na BV posredovali do vključno 31.12. tekočega leta. V primeru 
neveljavnega obrazca oz. nejasnosti / pomanjkljivosti v prijavnem obrazcu mora izvajalec v roku 
14 dni od prejema obvestila posredovati ustrezne popravke oz. dopolnitve.  
Obdobje preusmerjanja je vezano predvsem na rastlinsko proizvodnjo oz. pridelovalne površine. 
Prične se z datumom prve prijave v kontrolo in poteka vsaj 24 mesecev (travinje in enoletne 


