
 

 

 
 

 

CERTIFIKAT 
o ekološki pridelavi / predelavi  

kmetijskih pridelkov oziroma živil 
 

Številka certifikata:  BV-SVN-EKO-226 
 

 
Izvajalec: 

TOVARNA OLJA GEA d.o.o 
Trg svobode 3 
2310 SLOVENSKA BISTRICA 
 
Glavna dejavnost: 
Proizvodnja in polnjenje 
 

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:  

 Proizvodnja ekoloških živil* 
 Uslužnostno polnjenje ekoloških živil* 

 
  *proizvodi so navedeni v prilogi certifikata 
 

Opredelitev: 
 
 
 
 
Proizvodnja ekoloških in 
konvencionalnih živil 
Uslužnostno polnjenje ekoloških in 
konvencionalnih živi 
 

Obdobje veljavnosti: 
Proizvodi rastlinskega izvora: 
Proizvodi živalskega izvora: 
Predelani proizvodi:                 
  

 
NR 
NR 
od 20.08.2020 do 31.12.2021 
 
 

Datum pregleda: 
22.05.2020 

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:                    
Tomaž Verbnik, univ.dipl.inž                                       

 

 
 

Datum in kraj izdaje: 
Ljubljana, 20.08.2020 

 

 
.        

 



 

 
 
 
 
 

PRILOGA K CERTIFIKATU 
št. BV-SVN-EKO-226/20 

o ekološki pridelavi / predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil 
 

Številka priloge: BV-SVN-EKO-226/20/1  

 
 
 

Izvajalec:   TOVARNA OLJA GEA d.o.o.     
 
Naslov:  TRG SVOBODE 3, 2310, SLOVENSKA BISTRICA  
 

•     Proizvodnja ekoloških živil: 
− GEA BIO kokosovo olje, hladno stiskano, deviško 
− GEA BIO rafinirano kokosovo olja 
- GEA BIO lanena semena 
- GEA BIO bučna semena 
- GEA BIO sončnična semena 
- GEA BIO sezamova semena 
- GEA BIO mešanica semen 
− GEA BIO olje črne kumine, hladno stiskano 
− GEA BIO ekstra deviško oljčno olje 
− GEA BIO konopljino olje, hladno stiskano  
− BIO sončnično olje, rafinirano 
− BIO repično olje, rafinirano 
- GEA BIO sončnično olje, hladno stiskano 
- GEA BIO laneno olje, hladno stiskano  
- GEA BIO Štajersko prekmursko bučno olje Slovenije, nerafinirano 
- GEA BIO marelično olje iz jedrc mareličnih koščic, hladno stiskano 

 
• Uslužnostno polnjenje ekoloških živil: 
− BIO bučna semena 
− BIO bučno olje 

         
Priloga certifikata je sestavni del certifikata. 
    
     
Vodja certifikacijskega organa:                                      Datum in kraj izdaje: 
Tomaž Verbnik, univ.dipl.inž.                                   20.08.2020, Ljubljana
        

. 
Ta priloga velja do:    
31.12.2021                                                                                Šifra KO: SI-EKO-003 
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