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DOGOVOR O PREDELAVI ALI IZVAJANJU DEL S STRANI PODIZVAJALCEV  
»Senenega mesa« (zakol, razsek, porcioniranje, hlajenje, skladiščenje, transport,…)  
 
 Naročnik: Izvajalec: 

Ime in priimek / 
naziv 

 
 
 

 

Odgovorna oseba 
 
 

 

Naslov 
 
 

 

     
Naročnik pooblašča izvajalca, da po naročilu zakolje, razseka, porcionaira, hladi, skladišči in/ali transportira dostavljene 
surovine ali proizvode. 
 
Kratek opis poteka dejavnosti (Navedite vse faze priprave proizvoda) 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Naročilo za predelavo: 
 

Izvajalec se obvezuje, da bo pri zakolu /razseku/ porcionairanju/ hlajenju / skladiščenju/ transportu dostavljenih surovin 
pridelanih v skladu s standardom »Seneno meso« upošteval zahteve iz standarda.  
 
Naročnik se obvezuje, da bo izvajalca obveščal o vseh svojih zahtevah. 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo opisal in izvedel vse ukrepe, s katerim v celotnem sistemu preprečuje namerno ali nenamerno 
zamenjavo, mešanje in/ali kontaminacijo surovin in/ali proizvodov Senenega mesa z konvencionalnimi. Za zunanje (tretje) 
osebe mora biti ločenost surovin in/ali proizvodov vedno prepoznavna. O sprejetih ukrepih je treba voditi zapise, ki pa 
morajo biti v pisni obliki na vpogled pri obeh pogodbenih strankah.  
 
Delovne faze morajo biti izpeljane v zaključenem zaporedju za celotno serijo in morajo biti prostorsko ali časovno ločene od 
enakih delovnih faz za konvencionalne proizvode. 
 
Za naslednje točke je treba voditi zapise, ki morajo biti na razpolago pri obeh pogodbenih strankah (dobavnice, proizvodni 
zapisi,…). Zapisi morajo biti točni in aktualizirani. Izvajalec vodi zapise o: 

 dobavitelju, izvoru, vrsti, količini in datumu surovin/proizvodov, dostavljenih obratu, 
 dobavitelju, vrsti in količini pomožnih predelovalnih sredstev in dodatkov, 
 pakiranju in označevanju ter 
 vrsti, količini in datumu pripravljenih, skladiščenih surovin/proizvodov (pri pripravi morajo biti na vpogled proizvodni 

zapisi). 
 
 
Od naročnika pooblaščena kontrolna organizacija (IKC UM) ima v okviru izvajanja kontrole pri naročniku pravico pregledati 
tudi predelovalni obrat izvajalca in vse njegove enote ter dokumentacijo, ki mora biti dostopna IKC UM. Izvajalec je dolžan 
shranjevati dokumente in voditi zapise ter jih v primeru kontrole dati na razpolago naročniku oz. na vpogled IKC UM. Za 
morebitna neskladja se določijo ustrezni ukrepi. V tem smislu veljajo tudi določila pogodbe o izvajanju postopka certificiranja, 
ki sta jo sklenila naročnik in IKC UM. 
 
Stroške kontrole, ki nastanejo zaradi ugotovljenih neskladij in stroške dodatne kontrole prevzame naročnik. 
 
Ta dogovor stopi v veljavo od datuma podpisa in se sklene za nedoločen čas. Z morebitno prekinitvijo dogovora je naročnik 
dolžan obvestiti IKC UM v roku največ 15 dni po prekinitvi dogovora. 
 
 
________________________           _________________________                       ____________________________ 
               Izvajalec                                         Kraj in datum                                                           Naročnik 
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