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Akreditirane dejavnosti IKC - Inštituta za kontrolo in certifikacijo UM  
 

Certificiranje ekološke pridelave in predelave kmetijskih proizvodov oziroma živil skladno s 
postopkom v internem dokumentu Pravila postopka certificiranja (1.80doc) 

 

Tip obsega: fleksibilni (možnost uvajanja manjših sprememb sheme)* / Type of scope: flexible (possibility of implementing 
minor modifications of the method)* 

Proizvodi / skupine 
proizvodov 

Products / Group of 
products 

Oznaka standarda ali normativnega 
dokumenta (v celoti ali delno)  

Reference to standard or normative 
document (entirely or partly) 

Naslov standarda ali normativnega dokumenta v 
celoti oz. delno (npr. poglavje, del, točka)  

Title of standard or normative document entirely or 
partly (e.g. part, chapter, article) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekološki pridelki oz. 
živila 

Uredba (EU) št. 2018/848 

A: nepredelane rastline in 
rastlinski proizvodi, 
vključno s semeni in 
drugim rastlinskim 
razmnoževalnim 
materialom 

B: živina in nepredelani 
proizvodi iz živinoreje 

C: alge in nepredelani 
proizvodi iz akvakulture 

D: predelani kmetijski 
proizvodi, vključno s 
proizvodi iz akvakulture, 
namenjeni za hrano 

E: krma 

F: vino 

G: drugi proizvodi, 

navedeni v Prilogi I k tej 
uredbi, ali proizvodi, ki niso 
zajeti v prejšnjih 
kategorijah: 

- kvas, ki se uporablja kot hrana 
ali krma, 

- čaj maté, sladka koruza, listi 
vinske trte, palmovi srčki, hmeljevi 
poganjki ter drugi podobni užitni 
deli rastlin in iz njih pridelani 
proizvodi, 

- morska sol in druge soli, 
namenjene za hrano in krmo, 

- naravne gume in smole, 

- čebelji vosek, 

- eterična olja, 

 

- 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) 
 

- Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – 
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21 in 44/22) 
 

- Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi 
podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki 
pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, 
označevanja in nadzora 
 

- Uredba o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov in živil (Uradni list 
RS, št. 105/2022, z dne, 3. 8. 2022)  
 

- Pravilnik o evidencah s področja ekološke pridelave in predelave kmetijskih 
pridelkov in živil (Uradni list RS, št. 105/2022 z dne, 3. 8. 2022)  
 

- Uredba (EU) 2018/848 Evropskega Paralamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o 
ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 834/2007 

- Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/464 z dne 26. marca 2020 o določitvi 
nekaterih pravil za uporabo Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta 
glede dokumentov, potrebnih za retroaktivno priznanje obdobij za namen 
preusmeritve, pridelave ekoloških proizvodov in informacij, ki jih predložijo države 
članice 

- DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2238 z dne 22. avgusta 2022 o 
spremembi Delegirane uredbe (EU) 2021/2306 glede prehodnih določb za certifikate 
o kontrolnem pregledu in njihove izpiske ter glede prehodnih določb za certifikate o 
kontrolnem pregledu, izdane v Ukrajini 

- DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1450 z dne 27. junija 2022 o 
dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe 
neekološke beljakovinske krme v ekološki živinoreji zaradi ruske invazije na Ukrajino 

- DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/923 z dne 11. marca 2022 o 
popravku švedske jezikovne različice Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/1189 o 
dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede pridelave in 
trženja rastlinskega razmnoževalnega materiala iz ekološkega heterogenega 
materiala določenega roda ali vrste 

- DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/760 z dne 8. aprila 2022 o 
spremembi Delegirane uredbe (EU) 2021/2306 glede prehodnih določb za certifikate 
o kontrolnem pregledu, izdane v Ukrajini 

- Delegirana Uredba Komisije (EU) 2022/474 z dne 17. januarja 2022 o spremembi 
Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih 
zahtev za pridelavo in uporabo neekoloških sejancev, sejancev iz preusmeritve in 
ekoloških sejancev ter drugega rastlinskega razmnoževalnega materiala  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1978
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3528
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1069
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1327
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1446
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0946
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1790
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2628
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- plutovinasti zamaški iz naravne 
plute, neaglomerirani in brez 
veziv, 

- bombaž, nemikan ali nečesan, 

- volna, nemikana ali nečesana, 

- surove kože in neobdelane kože, 

- tradicionalni zeliščni pripravki. 

- Delegirana Uredba Komisije (EU) 2021/642 z dne 30. oktobra 2020 o spremembi 
Priloge III k Uredbi (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih 
informacij, ki jih je treba navesti pri označevanju ekoloških proizvodov 

- Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/917 z dne 4. junija 2019 o določitvi tehničnih 
specifikacij, ukrepov in drugih zahtev, potrebnih za sistem medsebojnega 
povezovanja registrov insolventnosti v skladu s členom 25 Uredbe (EU) 2015/848 
Evropskega parlamenta in Sveta 

- Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2017/1105 z dne 12. junija 2017 o določitvi 
obrazcev iz Uredbe (EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta o postopkih v 
primeru insolventnosti 

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1189 z dne 7. maja 2021 o dopolnitvi Uredbe 
(EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede pridelave in trženja 
rastlinskega razmnoževalnega materiala iz ekološkega heterogenega materiala 
določenega roda ali vrste  

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1006 z dne 12. aprila 2021 o spremembi 
Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede vzorca certifikata, ki 
potrjuje skladnost s pravili o ekološki pridelavi  

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/771 z dne 21. januarja 2021 o dopolnitvi 
Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo posebnih meril 
in pogojev za preglede dokumentarne evidence v okviru uradnega nadzora ekološke 
pridelave in uradnega nadzora skupin izvajalcev dejavnosti  

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/715 z dne 20. januarja 2021 o spremembi 
Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za skupine 
izvajalcev dejavnosti 

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/716 z dne 9. februarja 2021 o spremembi 
Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil 
ekološke pridelave za kaleča semena in glavice vitlofa, krmo za nekatere živali iz 
akvakulture in zdravljenje zaradi zajedavcev v akvakulturi 

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/2146 z dne 24. septembra 2020 o dopolnitvi 
Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi pravili pridelave za 
izjemne primere v ekološki pridelavi 

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1794 z dne 16. septembra 2020 o spremembi 
dela I Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
uporabe rastlinskega razmnoževalnega materiala iz preusmeritve in neekološkega 
rastlinskega razmnoževalnega materiala 

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/427 z dne 13. januarja 2020 o spremembi 
Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z 
nekaterimi podrobnimi pravili pridelave za ekološke proizvode  

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/269 z dne 4. decembra 2020 o spremembi 
Delegirane uredbe (EU) 2020/427 glede datuma začetka uporabe sprememb 
nekaterih podrobnih pravil pridelave za ekološke proizvode iz Priloge II k Uredbi (EU) 
2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta 

- Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/279 z dne 22. februarja 2021 o določitvi 
podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta 
o nadzoru in drugih ukrepih za zagotavljanje sledljivosti in skladnosti ekološke 
pridelave ter označevanja ekoloških proizvodov  

- Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1165 z dne 15. julija 2021 o odobritvi 
nekaterih proizvodov in snovi za uporabo v ekološki pridelavi in pripravi seznamov 
teh proizvodov in snovi 

- Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/2042 z dne 11. decembra 2020 o spremembi 
Izvedbene uredbe (EU) 2020/464 glede datuma začetka njene uporabe in nekaterih 
drugih datumov v zvezi z uporabo Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in 
Sveta o ekološki pridelavi 

- Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2119 z dne 1. decembra 2021 o določitvi 
podrobnih pravil o nekaterih evidencah in izjavah, ki se zahtevajo od izvajalcev 
dejavnosti in skupin izvajalcev dejavnosti, ter o tehničnih sredstvih za izdajo 
certifikatov v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta ter 
spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1378 glede izdaje certifikata za 
izvajalce dejavnosti, skupine izvajalcev dejavnosti in izvoznike v tretjih državah 
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- Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1849 z dne 21. oktobra 2021 o popravku 
nekaterih jezikovnih različic Izvedbene uredbe (EU) 2020/464 o določitvi nekaterih 
pravil za uporabo Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
dokumentov, potrebnih za retroaktivno priznanje obdobij za namen preusmeritve, 
pridelave ekoloških proizvodov in informacij, ki jih predložijo države članice  

- Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1378 z dne 19. avgusta 2021 o določitvi 
nekaterih pravil v zvezi s certifikatom, izdanim izvajalcem dejavnosti, skupinam 
izvajalcev dejavnosti in izvoznikom v tretjih državah, ki se ukvarjajo z uvozom 
ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve v Unijo, ter določitvi seznama 
priznanih nadzornih organov in izvajalcev nadzora v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 
Evropskega parlamenta in Sveta  

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1697 z dne 13. julija 2021 o spremembi 
Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede meril za priznanje 
nadzornih organov in izvajalcev nadzora, ki so pristojni za izvajanje nadzora nad 
ekološkimi proizvodi v tretjih državah, in za preklic njihovega priznanja  

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1698 z dne 13. julija 2021 o dopolnitvi 
Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta s postopkovnimi zahtevami 
za priznanje nadzornih organov in izvajalcev nadzora, ki so pristojni za izvajanje 
nadzora nad izvajalci dejavnosti in skupinami izvajalcev dejavnosti, certificiranimi kot 
ekološkimi, ter nad ekološkimi proizvodi v tretjih državah, in s pravili o njihovem 
nadzoru ter nadzorih in drugih ukrepih, ki jih izvajajo ti nadzorni organi in izvajalci 
nadzora  

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1691 z dne 12. julija 2021 o spremembi 
Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za 
vodenje evidenc za izvajalce dejavnosti v ekološki pridelavi  

- Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1342 z dne 27. maja 2021 o dopolnitvi 
Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o informacijah, 
ki jih morajo poslati tretje države ter nadzorni organi in izvajalci nadzora za nadzor 
priznanja iz člena 33(2) in (3) Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 za uvožene ekološke 
proizvode, ter o ukrepih, ki jih je treba sprejeti pri izvajanju navedenega nadzora 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2325 z dne 16. decembra 2021 o določitvi 
seznama tretjih držav ter seznama nadzornih organov in izvajalcev nadzora, priznanih 
v skladu s členom 33(2) in (3) Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 za uvoz ekoloških 
proizvodov v Unijo, v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in 
Sveta 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2307 z dne 21. oktobra 2021 o pravilih o 
dokumentih in uradnih obvestilih, ki se zahtevajo za ekološke proizvode in proizvode 
iz preusmeritve, namenjene za uvoz v Unijo 

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2306 z dne 21. oktobra 2021 o dopolnitvi 
Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta s pravili o uradnem nadzoru 
pošiljk ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve, namenjenih za uvoz v 
Unijo, ter o certifikatu o kontrolnem pregledu 

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2304 z dne 18. oktobra 2021 o dopolnitvi 
Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta s pravili o izdaji dopolnilnih 
certifikatov, ki potrjujejo neuporabo antibiotikov v ekološki pridelavi proizvodov 
živalskega izvora za namen izvoza  

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2119 z dne 1. decembra 2021 o določitvi 
podrobnih pravil o nekaterih evidencah in izjavah, ki se zahtevajo od izvajalcev 
dejavnosti in skupin izvajalcev dejavnosti, ter o tehničnih sredstvih za izdajo 
certifikatov v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta ter 
spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1378 glede izdaje certifikata za 
izvajalce dejavnosti, skupine izvajalcev dejavnosti in izvoznike v tretjih državah 

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1921 z dne 4. novembra 2021 o popravku 
hrvaške jezikovne različice Izvedbene uredbe (EU) 2020/464 o določitvi nekaterih 
pravil za uporabo Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
dokumentov, potrebnih za retroaktivno priznanje obdobij za namen preusmeritve, 
pridelave ekoloških proizvodov in informacij, ki jih predložijo države članice 

- IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2047 z dne 24. oktobra 2022 o 
popravku Izvedbene uredbe (EU) 2021/2325 glede priznavanja nekaterih nadzornih 
organov in izvajalcev nadzora za uvoz ekoloških proizvodov v Unijo 
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- IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2049 z dne 24. oktobra 2022 o 
spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/2325 glede priznavanja nekaterih nadzornih 
organov in izvajalcev nadzora za uvoz ekoloških proizvodov v Unijo 

- IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2240 z dne 20. oktobra 2022 o 
spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2021/1378, Izvedbene uredbe (EU) 2021/2119 in 
Izvedbene uredbe (EU) 2021/2307 glede uporabe kvalificiranega elektronskega žiga 
za izdajo certifikatov 

 Uredba Komisije (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta 
(ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav 
 

- Uredba Komisije (EU) št. 519/2013 z dne 21. februarja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb 
ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, pravice do 
ustanavljanja in svobode opravljanja storitev, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, 
varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, ribištva, prometne politike, energetike, 
obdavčitve, statistike, socialne politike in zaposlovanja, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov 
ter zunanje, varnostne in obrambne politike zaradi pristopa Hrvaške 
 

* Certifikacijski organ lahko po potrebi uvede manjše spremembe sheme (npr. prilagoditev dokumentov izdanih na osnovi 
normativnega dokumenta). / Certification body can implement minor modifications of the scheme as necessary (e.g. 
adaptation to the documents issued on the basis of the normative document). 
 

 

Pripravila: Katja Sabolič  
 
Hoče, 16. 11. 2022 


