Maribor, januar 2021
O B V E S T I L O številka 1/2021 - IK
Spoštovani,
letošnje leto smo kljub vsem nastalim situacijam uspeli pripeljati do konca. Ob tej priložnosti se vam zahvaljujemo,
da ste klub izrednim razmeram aktivno sodelovali, bili odzivni in omogočali nemoteno izvajanje kontrolnih
pregledov.
V nadaljevanju vas želimo seznaniti z vsebino obvestila številka 1/2021 – IK:
1
Cene storitev postopka certificiranja ostajajo v letu 2021 nespremenjene. Konec meseca januarja 2021 vam
bomo posredovali t.i. osnovni prispevek – prvi del plačila postopka certificiranja.
2
Veljavno zakonodajo in veljavne uradno potrjene specifikacije najdete na naši spletni strani www.kon-cert.si
(področje Izbrana kakovost).
3
Veljavna dokumenta Pravila postopka certificiranja neakreditiranih shem kakovosti (4.1.9) in Postopki
certificiranja kmetijskih pridelkov in živil z označbo izbrana kakovost (4.1.7) prav tako najdete na spletni strani
www.kon-cert.si (področje Izbrana kakovost).
4
Kontrolorji, ki bodo v letu 2021 izvajali kontrolne preglede so: Dejan RITUPER, Jožica PUŠAVER, Ervin
FEREGOTTO, Robert ŠALAMUN, Valentin TEKAVEC, Katarina VAJDA, Neža VIDMAR in Katarina KRESNIK.
Z izvajanjem kontrolnih pregledov bomo pričeli v sredini meseca februarja 2021.
5
V preteklem letu (2020) smo ugotovili največ neskladij za:
 nepopolno vodenje evidenc;
 nepopolne dobavnice oziroma druge spremljajoče dokumente;
 nepopolno označevanje artiklov;
 ne razpolaganje z veljavno specifikacijo;
 ne obveščanje o spremembah.
6
V primeru, da bi želeli odstopiti od pogodbe postopka certificiranja se prej podrobno informirajte o možnih
posledicah, zlasti če ste uveljavljali finančne podpore ali kakršna koli druga sredstva iz javnih razpisov, …
Odstop nam morate sporočiti pisno ali ustno, da se lahko postopek certificiranja zaključi.
V prihajajočem letu vam želimo obilo zdravja in uspehov na vseh vaših poteh.

Za vsa morebitna vprašanja smo za vas dosegljivi
na telefonski številki 02/228 49 36 ali po e-mailu: jelka.potocnik@kon-cert.si in
na telefonski številki 02/228 49 36 ali preko mobilne številke 051 689 364 ali po e-mailu: dejan.rituper@kon-cert.si
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