
 

 
 
 
 

CERTIFIKAT 
o ekološki pridelavi / predelavi  

kmetijskih pridelkov oziroma živil 
 

Številka certifikata: BV-SVN-EKO-79/21 

 
 
Izvajalec: 

HRIBAR NEJC s.p. PECIVO HRIBAR 
VIDRGA 6 
1252 VAČE 
 

Glavna dejavnost: 
Predelava 
 

Certifikacijski organ: 
Bureau Veritas d.o.o. 
Linhartova cesta 49a 
1000 Ljubljana  
 
ID: SI-EKO-003 
 

Skupine proizvodov/dejavnosti: 
Rastline in proizvodi rastlinskega izvora: 

 NR 
Živali in proizvodi živalskega izvora: 

 NR 
Predelani proizvodi:  

 Peka ekološkega kruha in ekoloških finih 
pekovskih izdelkov* 

*proizvodi so navedeni v prilogi certifikata 

Opredelitev: 
 
 
 
 
Peka ekološkega kruha in 
ekoloških ter konvencionalnih 
finih pekovskih izdelkov 

 
   
Obdobje veljavnosti: 
Proizvodi rastlinskega izvora: NR Datum pregleda: 
Proizvodi živalskega izvora: NR 10.05.2021 
Predelani proizvodi: 21.05.2021-31.12.2022  

 
 
Ta certifikat je bil izdan na podlagi člena 29 (1) Uredbe (ES) št. 834/2007, Uredbe (ES) 
št. 889/2008 in Pravilnika (Ur.l.RS 72/2018). Navedeni izvajalec je svoje dejavnosti 
prepustil nadzoru in izpolnjuje zahteve iz navedenih uredb in pravilnika. 
 
Vodja certifikacijskega organa: Datum izdaje: 
Tomaž Verbnik, univ.dipl.inž.    21.05.2021 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

PRILOGA K CERTIFIKATU 
št. BV-SVN-EKO-79/21 

o ekološki pridelavi / predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil 
 

Številka priloge: BV-SVN-EKO-79/21/1  

 
 
 

Izvajalec:   HRIBAR NEJC s.p. PECIVO HRIBAR     
 
Naslov:  VIDRGA 6, 1252, VAČE  

 
• Ekološki kruh in ekološki fini pekovski izdelki: 

− BIO ajdovi piškotki  
− BIO ajdov kruh 
− BIO bučne rezine  
− BIO datljeve ploščice  
− BIO gibanica  
− BIO huzarji  
− BIO hvarske rezine  
− BIO kamutov kruh s sezamom 
− BIO kamutov kruh z zelišči 
− BIO kamutova potica: orehova, lešnikova, pehtranova, makova, zeliščna 
− BIO kamutovi trakci  
− BIO kokosovi rogljički  
− BIO konopljin kruh 
− BIO krapki  
− BIO krof 
− BIO lešnikovi kolački  

− BIO mandljevi piškoti z ingverjem  
− BIO muffini: čokoladni z banano, jabolčni 
− BIO orehove rožice  
− BIO palčke  
− BIO pirin kruh 
− BIO pirin kruh z ajdo in orehi 
− BIO pirin kruh z lanom 
− BIO pirin kruh z ovsenimi kosmiči 
− BIO pirina potica: jabolčna, slivova, hruškova 

 
                   
Datum in kraj izdaje:   21.05.2021, Ljubljana                 Ta priloga velja do: 31.12.2022 
 



 

 
 
 
 

P R I L O G A  K  C E R T I F I K A T U  
št. BV-SVN-EKO-79/21 

 
o ekološki pridelavi / predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil 

 

Številka priloge: BV-SVN-EKO-79/21/1  

 
 

 
 

− BIO pirine kroglice 
− BIO pirini žepki  
− BIO polnjeni grižljaji  
− BIO prosene kroglice 
− BIO proseni keksi  
− BIO ržen kruh z drožmi 
− BIO slivove kroglice 
− BIO svatovske rezine 
− BIO torta čokoladna, sadna 
− BIO željkin kruh iz mok brez glutena 
− BIO ječmenov kruh 
− BIO pur pur kruh 
− BIO krekerji 
− BIO pehtranove rezine 
− BIO pros-ko 
− BIO zdravko 
− BIO kvinojin kruh 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Priloga certifikata je sestavni del certifikata. 
    
     
Vodja certifikacijskega organa:                                      Datum in kraj izdaje: 
 
Tomaž Verbnik, univ.dipl.inž.                                   21.05.2021, Ljubljana
        

 
Ta priloga velja do:    
31.12.2022                                                                                Šifra KO: SI-EKO-003 
 




