Prijava v postopek certificiranja kmetijskih pridelkov in živil z označbo
»IZBRANA KAKOVOST«
1. Raven certificiranja: INDIVIDUALNA ali SKUPINSKA (ustrezno obkrožite)
2. Podatki o stranki
Naziv združenja / podjetja oziroma ime in priimek fizične osebe:

Siva polja izpolni osebje Inštituta

Ime in priimek odgovorne osebe:

Zaporedna številka pogodbe:

Ime in priimek kontaktne osebe:
Naslov združenja / podjetja oziroma fizične osebe:

Prijavni obrazec pregledal (-a):

Pošta:

Datum:

Poštna številka:

Matična številka združenja / podjetja:

Ime in Priimek:

Davčna številka:

Podpis:

KMG-MID (v primeru, da je vlagatelj kmetijsko gospodarstvo):

Dopolnitev (ustrezno obkroži):

Telefonska številka:

DA
NE
Razlog za dopolnitev:

Elektronski naslov:
3. Certificiranje bo potekalo v naslednjem sektorju (ustrezno obkrožite):
a.
c.
e.
g.
i.
k.
m.

pridelava / reja goveda
pridelava / reja perutnine
pridelava / reja prašičev
pridelava mleka
pridelava sadja
trženje govejega, prašičjega in perutninskega mesa
skladiščenje in distribucija sadja in izdelkov iz sadja

b.
d.
f.
h.
j.
l.
n.

predelava govejega mesa
predelava perutninskega mesa
predelava prašičjega mesa
predelava mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov
predelava sadja
trženje sadja

4. Pri Inštitutu KON-CERT Maribor sem/smo vključeni še v shemo (ustrezno obkrožite):
Ekološko kmetijstvo

Integrirana pridelava

GLOBALG.A.P.

5. Obvezne priloge pred certificiranjem:

seznam kmetijskih pridelkov ali živil z označbo izbrana kakovost;

seznam subjektov vključenih v postopek certificiranja, kadar je stranka skupina.
6. Izjava
S podpisom prijave v postopek certificiranja zagotavljamo:

da so posredovani podatki točni;

da je delovanje skladno z veljavnimi predpisi in uradno potrjeno specifikacijo za določen sektor;

da smo seznanjeni s Pravili postopka certificiranja neakreditiranih shem kakovosti (4.1.9) in z dokumentom Pravila
certificiranja kmetijskih pridelkov in živil z označbo »Izbrana kakovost« (4.1.7.);

da bomo spoštovali in izpolnjevali določila pogodbe o vključitvi v postopek certificiranja kmetijskega pridelka ali živila z označbo
izbrana kakovost;

da dovoljujemo Inštitutu posredovanje informacij in podatkov vezanih na postopek certificiranja pristojnim organom (pristojno
ministrstvo, UVHVVR, …).


Datum in kraj:

Izdaja 8*Obr. 8.2-23

Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe:
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