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DOGOVOR O PRENOSU DEJAVNOSTI NA TRETJE OSEBE  
(predelava, priprava, pakiranje, prepakiranje, označevanje, skladiščenje, transport…)  

 

NAROČNIK (izvajalec ali skupina izvajalcev) 

Naziv  

Naslov  

Poštna številka in pošta   

Kontaktna oseba  

  

IZVAJALEC DEJAVNOSTI - PODIZVAJALEC 

Naziv  

Naslov  

Poštna številka in pošta   

Kontaktna oseba  

Je dejavnost podizvajalca certificirana kot ekološka dejavnost                     ⧠ DA        ⧠ NE 

Če je dejavnost certificirana navedite naziv in šifro kontrolne organizacije        SI-EKO- ______ 

 
Na podlagi zahteve ekološke zakonodaje naročnik pooblašča izvajalca dejavnosti oz. podizvajalca, da po naročilu izvede 

dejavnost, za katero je sklenjen dogovor.  
 
DOGOVOR se sklepa za naslednjo dejavnost/i: 
____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 
OPIS DEJAVNOSTI: 

1. Jasen opis poteka dejavnosti – vseh delovnih faz (po potrebi razširite prostor za vpis ali dodajte prilogo) 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

2. Navedite polproizvode oz. končne proizvode, ki jih podizvajalec pripravi / proizvede (po potrebi razširite prostor za vpis) 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

3. Navedite vse surovine / sestavine, aditive in tehnološke pripomočke, ki jih podizvajalec doda in kdo je odgovoren za 
nabavo (po potrebi razširite prostor za vpis ali dodajte prilogo) 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Obveznosti naročnika:  
- naročnik se obvezuje, da bo podizvajalca obveščal o vseh svojih zahtevah; 
- naročnik podizvajalcu zagotovi ekološke surovine, aditive, tehnološka sredstva in sestavine (z izjemo vode in soli), ki so  

potrebni za predelavo;  

- naročnik zagotovi, da se ekološki proizvodi in proizvodi iz preusmeritve prepeljejo k drugim izvajalcem dejavnosti 
ali v druge enote, samo v ustrezni embalaži, posodah ali vozilih, zaprtih tako, da ni mogoča sprememba, 
vključno z zamenjavo, vsebine brez manipulacije ali poškodbe zaščitne oznake, in opremljeni z etiketo, na kateri 
so brez poseganja v katere koli druge navedbe, obvezne s pravili iz Priloge III Uredbe (EU) 2018/848: 
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- nosi stroške kontrole, ter stroške morebitne dodatne kontrole pri izvajalcu dejavnosti oz. podizvajalcu, ki nastanejo zaradi 
ugotovljenih neskladij; 

- vsaj 48 ur vnaprej obvešča IKC UM o koriščenju uslug pri svojem necertificiranem podizvajalcu. 
 

Obveznosti izvajalca dejavnosti-podizvajalca  

- v primeru da izvajalec dejavnosti ni certificiran kot ekološki izvajalec, se izvajalec s podpisom tega dogovora strinja, da 
certifikacijski organ v okviru nadzora naročnika, ki je svoje dejavnosti prenesel v podizvajanje, preverijo, ali so te dejavnosti 
skladne z ekološko zakonodajo; 

- v primeru neskladnosti, ugotovljene ob nadzoru s strani certifikacijskega organa, ki se nanašajo na storitev podizvajanja, 
podizvajalec sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev neskladnosti in odpravi morebitne neskladnosti; 

- podizvajalec se zavezuje, da bo v delovnem procesu uporabil samo sestavine, ki jih je zagotovil oz. odobril naročnik;  
- v primeru, da podizvajalec nabavlja surovine sam, morajo biti te v skladu s pravili za ekološko kmetijstvo; 
- če pri predelavi ekoloških surovin v končne proizvode podizvajalec uporablja določene recepture, morajo biti le-te 

predložene in skupaj s proizvodnimi zapisi na vpogled pri naročniku in pri podizvajalcu; 
- izvajalec se obvezuje, da bo opisal in izvedel vse ukrepe, s katerimi pri prevzemu, skladiščenju, predelavi in odpremi 

proizvoda preprečuje namerno ali nenamerno zamenjavo, mešanje in/ali kontaminacijo ekoloških surovin in/ali proizvodov z 
neekološkimi, kot je opredeljeno v ekološki zakonodaji. Ločenost surovin in/ali proizvodov mora biti za zunanje (tretje) osebe 
vedno prepoznavna / sledljiva. O sprejetih ukrepih je treba voditi zapise, ki pa morajo biti v pisni obliki na vpogled pri obeh 
podpisnikih dogovora; 

- delovne faze ekoloških proizvodov/proizvodov iz preusmeritve morajo biti izpeljane v zaključenem zaporedju, za celotno 
serijo in morajo biti prostorsko ali časovno ločene od enakih oz. podobnih delovnih faz za neekološke proizvode; 

- surovine oz. proizvodi morajo biti ustrezno označeni skozi vse faze aktivnosti pri podizvajalcu (od transporta, sprejema… do 
predaje končne surovine oz. proizvoda naročniku); 

- vodit zapise, ki morajo biti na razpolago pri obeh pogodbenih strankah (dobavnice, proizvodni zapisi,…). Zapisi morajo biti 
točni in aktualizirani; 

- poda vse izjave in druga sporočila, ki so potrebni za nadzor; 
- zagotovi popoln opis enote; 
- v primeru, da je podizvajalec certificiran za ekološko dejavnost pri drugem certifikacijskem organu s sklenitvijo 

dogovora/pogodbe pristaja na izmenjavo informacij med organi ali izvajalci 
 

Podizvajalec vodi zapise o: 
- dobavitelju, izvoru, vrsti, količini in datumu surovin / proizvodov, dostavljenih obratu, 
- dobavitelju, vrsti in količini aditivov, pomožnih predelovalnih sredstev, tehnoloških pripomočkov, 
- recepturah, 
- pakiranju in označevanju ter 
- vrsti, količini in datumu predelanih, pripravljenih, (pre-) pakiranih, označenih, skladiščenih, transportiranih ekoloških 

surovinah / proizvodih (pri pripravi in predelavi morajo biti na vpogled proizvodni zapisi). 
 

Podizvajalec se obvezuje, da bo pri predelavi / pripravi / (pre-)pakiranju / označevanju / skladiščenju / transportu dostavljenih 
ekoloških surovin oz. proizvodov upošteval naslednje predpise: 

- Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o  ekološki pridelavi in označevanju ekoloških 
proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 vključno z vsemi delegiranimi ter izvedbenimi akti ter 
spremembami in dopolnitvami aktov, ki se nanašajo na zadevni dokument vključno s Pravilniki povezanimi z navedeno 
Uredbo;  

- Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih 
uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin 
in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 
1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, 
uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 
2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 
89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS 
(Uredba o uradnem nadzoru); 

 

Od naročnika pooblaščena kontrolna organizacija (IKC UM) si pridružuje pravico pregledati predelovalni obrat 
necertificiranega podizvajalca in vse njegove enote ter dokumentacijo, ki mora biti skladno z ekološko zakonodajo dostopna 
IKC UM. Podizvajalec je dolžan shranjevati dokumente in voditi zapise ter jih v primeru podane zahteve posredovati na 
razpolago naročniku oz. na vpogled IKC UM. Za morebitna neskladja se na podlagi dokumenta 1.91doc Neskladja in 
izključitveni kriteriji za akreditirane sheme IKC UM, določijo ustrezni ukrepi. V tem smislu veljajo tudi določila pogodbe o 
izvajanju postopka certificiranja, ki sta jo sklenila naročnik in IKC UM. 
 

V primeru prenosa dela/celote delovnega/proizvodnega procesa na certificiranega/necertificiranega podizvajalca, mora 
izvajalec o tem seznaniti IKC UM in posredovati podpisan izvod dogovora/pogodbe na IKC UM. 
 

 
Ta dogovor stopi v veljavo od datuma podpisa in se sklene za nedoločen čas. O morebitni prekinitvi dogovora je naročnik 
dolžan obvestiti IKC UM v roku največ 15 dni po prekinitvi dogovora. 
 

 
 
________________________            _________________________                    ____________________________ 
               Podizvajalec                                            Kraj in datum                                                           Naročnik 
 
 
Kopija podpisanega dogovora mora biti shranjena pri obeh podpisnikih (tako pri naročniku, kot tudi izvajalcu).  
En podpisan izvod je izvajalec dolžan posredovati na IKC UM. 


