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Spremembe: 

V točki 1 izbrisano »(Uredba Sveta (EU) št. 834/2007, Uredba komisije (EU) št. 889/2008, Pravilnik o ekološki 
pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oz. živil Ur. l. RS št. 72/2018 in Uredba (EU) št. 1235/2008).«  

V točki 3, v prvem odstavku, četrti stavek, dodano »in izpolnjujejo zahteve iz tč. 4, drugi odstavek«; dodan drugi 
odstavek »Označevanje z logotipom Skupnosti je predpisano z Uredbo (EU) št. 2018/848 o ekološki pridelavi in 
označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 ter dopolnjeno z  Izvedbeno 
Uredbo komisije (EU) 2021/279. 

V točki 5 v celoti dodani odstavki 2-7, označevanje proizvodov iz preusmeritve in označevanje predelane hrane. 
Posodobljena uporaba ekološkega logotipa EU z novo zakonodajo.  

V točki 5 izbrisano »Mora se uporabiti na predpakiranih živilih (Uredba (ES) št. 834/2007, člen 24/1b), lahko pa 
se uporablja tudi na uvoženih izdelkih iz tretjih držav (Uredba (ES) št. 834/2007, člen 24/1).« in dodano 2-5 
odstavek. 

V točki 6, v drugem odstavku dopolnjen drugi stavek »'Rožica', kontrolorjem pa na Oblaku IKC UM« 
 

V celem dokumentu stranka spremenjena v izvajalca. Ter druge manjše spremembe, ki ne vplivajo na vsebino 
dokumenta. 
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1 NAMEN  

Na podlagi odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) o imenovanju 
organizacije za kontrolo nad pridelavo in predelavo ekoloških kmetijskih pridelkov oz. živil ekološke 
pridelave, izvaja IKC UM nalogo preverjanja skladnosti postopkov pridelave in predelave ekoloških 
kmetijskih pridelkov oz. živil s predpisi, ki urejajo ekološko kmetijstvo. 
 
Ta dokument določa pravila za uporabo znaka SI-EKO-002. Pravila morajo upoštevati vsi izvajalci 
IKC - Inštituta za kontrolo in certifikacijo UM, ki uporabljajo znak. Uporaba znaka je prostovoljna. Hkrati 
dokument določa tudi pravila za uporabo logotipa Skupnosti. 

2 POVEZANI DOKUMENTI 

Poslovnik kakovosti IKC - Inštituta za kontrolo in certifikacijo UM (0.1doc) 
Politika kakovosti IKC - Inštituta za kontrolo in certifikacijo (0.11doc) 
Pravila za uporabo certifikata in znaka IKC - Inštituta za kontrolo in certifikacijo (1.131doc) 
Pravila postopka certificiranja (1.80doc) 
Vodenje postopka certificiranja za akreditirane sheme (1.90doc) 
Neskladja in izključitveni kriteriji za akreditirane sheme (1.91doc) 

3 VSEBINA  

Simbol IKC UM je sestavljen iz dveh kljukic: zgornje zelene barve in spodnje modre barve. 
Znak SI-EKO-002 je sestavljen iz simbola IKC UM z dodanim izrazom BIO v prostoru med kljukicama. 
Znak na spodnji strani zaokroži dodeljena uradna šifra SI-EKO-002. Znak lahko uporabljajo izvajalci 
IKC UM, ki so certificirani za ekološko kmetijstvo in izpolnjujejo zahteve iz tč. 4, drugi odstavek. Možne 
različice znaka SI-EKO-002 so navedene v prilogah 1 in 2. 
 
Označevanje z logotipom Skupnosti je predpisano z Uredbo (EU) št. 2018/848 o ekološki pridelavi in 
označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 ter dopolnjeno z 
Izvedbeno Uredbo komisije (EU) 2021/279. 

4 PRAVILA ZA UPORABO ZNAKA SI-EKO-002 

Simbol IKC UM je registriran pri Uradu RS za intelektualno lastnino pod šifro Z-200571621.  
 
Znak SI-EKO-002 smejo uporabljati le izvajalci IKC UM, če: 

- so certificirani po shemi za ekološko kmetijstvo in imajo veljaven certifikat, 
- izpolnjujejo vse zahteve, ki so pogoj za vzdrževanje certifikata. 

 
Na certifikat se je mogoče sklicevati z uporabo: 

- samostojnega znaka SI-EKO-002 (Priloga 1),  
- kombiniranega znaka SI-EKO-002 (Priloga 2), 
- z navedbo šifre SI-EKO-002 (npr. kontrolira SI-EKO-002). 

 
Uporaba znaka je dovoljena za označevanje na deklaracijah proizvodov, pridelkov, dokumentih, 
promocijskem gradivu, spletni strani izvajalca, ki je nosilec certifikata in izključno za tiste 
pridelke/proizvode, ki so navedeni na certifikatu z ustreznim statusom (ekološki, iz preusmeritve v 
ekološko kmetijstvo, z ekološkimi sestavinami). Znak ali šifra SI-EKO-002 se ne sme uporabljati na 
način, ki bi bil zavajajoč glede nosilca certifikata, certificiranih proizvodov ali področja certificiranja.  
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Če ima izvajalec certificiran le del svoje dejavnosti, sme uporabljati znak ali šifro SI-EKO-002 le na 
način, ki omogoča jasno razumevanje, na katere proizvode se certifikat nanaša. 
 
Znak SI-EKO-002 se sme uporabljati v obliki, barvi  in velikosti, ki so določene v tem dokumentu 
(prilogi 1 in 2). Reprodukcija znaka je mogoča le na osnovi izvornega znaka v tiskani ali elektronski 
obliki, ki ga certificiranemu izvajalcu posreduje IKC UM. Ne glede na način reprodukcije znaka mora 
biti zagotovljeno, da pri tem ne prihaja do njegovega vidnega poslabšanja,  popačenja ali neberljivosti. 
 
V primeru razveljavitve certifikata mora izvajalec takoj prenehati uporabljati znak SI-EKO-002, za vse 
pridelke/proizvode, ki so proizvedeni v času veljavnosti certifikata in za katere se je certifikat 
razveljavil. V primeru razveljavitve certifikata je prepovedano kakršnokoli sklicevanje na certifikat in 
uporaba oznak na deklaracijah ter promocijskih in drugih materialih. 
Po prekinitvi pogodbe o sodelovanju se lahko izjemoma označuje pridelke/proizvode, ki so še na 
zalogi in so bili pridelani/proizvedeni v času trajanja pogodbe v skladu z zahtevo IKC UM v dokumentu 
Pravila postopka certificiranja (1.80doc). 
Uporaba znaka ni dovoljena v protokolarne namene ali kakršen koli drugi način promocije 
pridelovalca, ki se ne navezuje na certificirane pridelke/proizvode. 
 
Nepravilna oz. zavajajoča uporaba znaka SI-EKO-002 ali sklicevanja na certifikat se obravnava kot 
neskladnost, ki ima lahko za posledico tudi razveljavitev certifikata. IKC UM ne sprejema nobene 
odgovornosti za neustrezno ali zavajajočo uporabo znaka. 

4.1   Omejitve pri uporabi znaka 

V primeru uporabe znaka SI-EKO-002 v dokumentih ali ponudbah, ki se nanašajo tudi na 
necertificirano dejavnost izvajalca, mora ta jasno in nedvoumno označiti oz. razmejiti dejavnosti in / 
ali pridelke oz. proizvode, ki so certificirana od tistih, ki niso. Če je na takšnih dokumentih, ki se 
nanašajo na necertificirano dejavnost, uporabljen znak ali šifra SI-EKO-002, mora biti v dokument 
jasno razvidno vključena tudi nedvoumna izjava, s katero se pojasni, na kaj se certifikat ne nanaša. 
 
Kombiniranega znaka SI-EKO-002, ki vključuje skupni evropski znak, ni dovoljeno uporabljati za 
naslednje proizvode: 
- gnojila, 
- sredstva za varstvo rastlin, 
- pridelke oz. živila iz preusmeritve v ekološko kmetijstvo, 
- živila z manj kot 95% ekoloških sestavin, 
- živila iz lova in ribolova, 
- dejavnosti, pridelke oz. proizvode, ki so urejeni le z nacionalnimi ali zasebnimi pravili (dokler ni 
skupnih pravil na nivoju Evropske Skupnosti). 

4.2   Postopek pridobitve dovoljenja za uporabo 

Certificirani izvajalci z veljavnim certifikatom za ekološke pridelke oz. proizvode pridobijo pravico do 
uporabe znaka s posredovanjem vloge na elektronski naslov: 

• info@ikc-um.si 

ali na naslov: 

• IKC UM, Pivola 8, 2311 Hoče 
 

Prijava mora vsebovati: 

• podatke o certificiranem pridelovalcu/predelovalcu, 

• seznam pridelkov/proizvodov oz. promocijskega gradiva, za katere bo znak uporabljen. 
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Na osnovi prejete vloge IKC UM presodi o upravičenosti izvajalca do uporabe znaka. Če je izvajalec 
upravičen do uporabe znaka, IKC UM odobri uporabo znaka in posreduje izvajalcu znak v elektronski 
obliki, vključno s tem dokumentom. IKC UM mora izvajalcu na podlagi vloge izjemoma podeliti znak 
pred prvo izdajo certifikata za namen priprave osnutka deklaracije za nadzor skladnosti označevanja, 
z opozorilom, da njegova javna uporaba do izdaje certifikata ni dovoljena. IKC UM posredovanje 
znaka vpiše v register uporabnikov znaka SI-EKO-002. Pravica do uporabe znaka ni plačljiva storitev. 
Odobritev znaka velja za obseg certificiranih proizvodov navedenih na veljavnem certifikatu. 

4.3   Zavajajoča uporaba znaka 

V primeru zavajajoče uporabe znaka SI-EKO-002, ki lahko povzroči škodo IKC UM (izguba ugleda, 
materialna škoda,…), IKC UM izvajalcu zaračuna globo v višini najmanj 1.000,00 EUR oz. več, 
odvisno od obsega in narave povzročene škode. IKC UM v tem primeru s stranko prekine pogodbo. 

5 PRAVILA ZA UPORABO LOGOTIPA SKUPNOSTI 

Logotip Skupnosti se lahko uporablja za označevanje, predstavitev in oglaševanje proizvodov, ki 
izpolnjujejo zahteve ekološke zakonodaje.  

Kadar se na proizvodih uporablja sklicevanje na ekološko kmetijstvo, vključno s proizvodi, označenimi 
kot proizvodi iz preusmeritve se mora na označbi navesti tudi: 

- šifra nadzornega organa ali izvajalca nadzora, pristojnega za nadzor nad izvajalcem 
dejavnosti, ki je izvedel zadnjo fazo pridelave ali priprave; in 

- v primeru predpakirane hrane na embalaži navesti tudi logotip ekološke pridelave Evropske 
unije, razen za proizvode iz preusmeritve (člen 30(3) Uredbe (EU št. 2018/848) in nekatere 
predelane proizvode iz točk (b) in (c) člena 30(5) Uredbe (EU) št. 2018/848. 

Če se uporabi logotip ekološke pridelave Evropske unije, se v istem vidnem polju kot logotip navede 
tudi kraj, kjer so bile pridelane surovine kmetijskega izvora, iz katerih je proizvod sestavljen, v eni od 
naslednjih oblik, kot je ustrezno: 
(a) „kmetijstvo EU“, če so bile surovine kmetijskega izvora pridelane v Uniji; 
(b) „kmetijstvo izven EU“, če so bile surovine kmetijskega izvora pridelane v tretjih državah; 
(c) „kmetijstvo EU/izven EU“, če je bil del surovin kmetijskega izvora pridelan v Uniji, del pa v tretji 

državi. 

Za namene prvega pododstavka se lahko, kadar je primerno, izraz „kmetijstvo“ nadomesti z izrazom 
„akvakultura“, besede „EU“ in „izven EU“ pa se lahko nadomestijo ali dopolnijo z imenom države ali 
imenom države in regije, če so bile vse surovine kmetijskega izvora, iz katerih je sestavljen proizvod, 
pridelane v navedeni državi in, kjer je ustrezno, navedeni regiji. 

Glede navedbe kraja, kjer so bile pridelane surovine kmetijskega izvora, iz katerih je proizvod 
sestavljen, kot je navedeno v prvem in tretjem pododstavku, se lahko majhne količine po teži sestavin 
zanemarijo, če skupna količina zanemarljivih sestavin ne presega 5 % skupne količine po teži surovin 
kmetijskega izvora. 

Besede „EU“ ali „izven EU“ po barvi, velikosti in slogu pisave ne izstopajo v primerjavi z imenom 
proizvoda. 

Navedbe morajo biti na vidnem mestu ter čitljive in neizbrisne. 

➢ OZNAČEVANJE PROIZVODOV IZ PREUSMERITVE 

Navedba za proizvode rastlinskega izvora iz preusmeritve iz člena 30(3) Uredbe (EU) 2018/848 je: 

(a) v barvi, velikost in slogu pisave, ki ne izstopajo bolj kot prodajni opis proizvoda, pri čemer je 

celotna navedba napisana samo v eni velikosti črk; 

(b) v istem vidnem polju kot šifra nadzornega organa ali izvajalca nadzora  
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Navedba šifre nadzornega organa ali izvajalca nadzora je v istem vidnem polju kot logotip ekološke 

pridelave Evropske unije, kadar se uporablja pri označevanju. 

Navedba kraja, kjer so bile pridelane surovine kmetijskega izvora, iz katerih je proizvod sestavljen, 

kakor je navedeno v členu 32(2) Uredbe (EU) 2018/848, je neposredno pod šifro iz odstavka 2 tega 

člena. 

➢ OZNAČEVANJE PREDELANE HRANE 

30(5) Pri predelani hrani se lahko izrazi uporabijo: 

(a) 
pri prodajnih opisih in na seznamu sestavin, kadar je tak seznam obvezen na podlagi zakonodaje 
Unije, pod pogojem, da: 
(i) je predelana hrana skladna s pravili pridelave iz dela IV Priloge II ter pravili, določenimi v skladu 

s členom 16(3) Uredbe (EU) št. 848/2018; 
(ii) vsaj 95 % teže proizvoda predstavljajo ekološke sestavine kmetijskega izvora in 
(iii) v primeru arom, se uporabljajo samo za naravne aromatične snovi ali naravne aromatične 

pripravke, označene v skladu s členom 16(2), (3) in (4) Uredbe (ES) št. 1334/2008 Evropskega 
parlamenta in Sveta, ter kadar so v aromah vse njihove aromatične sestavine in nosilci 
aromatičnih sestavin ekološki; 

 

(b) le na seznamu sestavin, pod pogojem, da: 
(i) manj kakor 95 % teže proizvoda predstavljajo ekološke sestavine kmetijskega izvora in so te 

sestavine skladne s pravili pridelave iz te uredbe; in 
(ii) je predelana hrana skladna s pravili pridelave iz točk 1.5, 2.1(a), 2.1.(b) in 2.2.1 dela IV 

Priloge II ter posebnimi pravili, določenimi v skladu s členom 16(3 Uredbe (EU) št. 848/2018); 
 

(c) pri prodajnih opisih in na seznamu sestavin, pod pogojem, da: 
(i) je glavna sestavina proizvod iz lova ali ribolova; 
(ii) je izraz iz odstavka 1 pri prodajnem opisu jasno povezan z drugo sestavino, ki je ekološka in 

različna od glavne sestavine; 
(iii) so vse druge sestavine kmetijskega izvora ekološke; in 
(iv) je hrana skladna s točkami 1.5, 2.1(a), 2.1.(b) in 2.2.1 dela IV Priloge II ter posebnimi pravili, 

določenimi v skladu s členom 16(3). 
 

Na seznamu sestavin iz točk (a), (b) in (c) prvega pododstavka se navede, katere sestavine so 
ekološke. Sklic na ekološko pridelavo se lahko navede le v zvezi z ekološkimi sestavinami. 

Na seznamu sestavin iz točk (b) in (c) prvega pododstavka se navede tudi skupni delež ekoloških 
sestavin glede na skupno količino sestavin kmetijskega izvora. 

Izrazi iz odstavka 1, ki so uporabljeni na seznamu sestavin iz točk (a), (b) in (c) prvega pododstavka 
tega odstavka, ter navedba deleža iz tretjega pododstavka tega odstavka so enake barve in velikosti 
ter so napisani z enakim slogom pisave kot druge navedbe na seznamu sestavin. 

6.   Kar zadeva predelano krmo, se lahko izrazi iz odstavka 1 uporabijo pri prodajnem opisu in na 
seznamu sestavin, pod pogojem, da: 
(a) je predelana krma skladna s pravili pridelave iz delov II, III in V Priloge II ter posebnimi pravili, 

določenimi v skladu s členom 16(3); 
(b) so vse sestavine kmetijskega izvora, ki jih vsebuje predelana krma, ekološke; in 
(c) je najmanj 95 % suhe snovi proizvoda ekološke. 
 

Logotip Skupnosti se ne sme uporabljati:  

• za živila 'iz preusmeritve',  

• za živila, ki vsebujejo manj kot 95% ekoloških sestavin, 

• za živila z ekološkimi sestavinami, ki izvirajo iz lova ali ribolova, 
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• za predelano krmo, ki ne izpolnjuje zahtev ekološke zakonodaje, 

• za označevanje proizvodov, ki jih predpisuje nacionalna zakonodaja za ekološko 
kmetijstvo (obrati javne prehrane).  

Logotip skupnosti sestavlja: 

• Ekološki logotip EU 

Logotip ekološke pridelave Evropske unije se lahko uporabi tudi v informativne in 
izobraževalne namene, povezane z obstojem in trženjem samega logotipa, pod pogojem, da 
ta uporaba ne zavaja potrošnika glede ekološke pridelave specifičnih proizvodov in da je 
logotip reproduciran v skladu s pravili iz Priloge V Uredbe (EU) št. 2018/848.  

Velikost in barva ekološkega logotipa EU sta opredeljena v prilogi V Uredbe (EU) št. 2018/848.  

Ekološki logotip EU mora biti visok najmanj 9mm in širok najmanj 13,5mm; razmerje med 
višino in širino mora vedno biti 1:1,5. Izjemoma se lahko najmanjša velikost zmanjša na višino 
6mm pri zelo majhnih embalažah.  

Referenčna barva v barvah pantone je pantone zelena št. 376 in zelena (50 % cian + 100 % 
rumena), kadar se uporablja štiribarvni tisk. Logotip ekološke pridelave Evropske unije se 
lahko uporablja tudi v črno-beli različici, kot je prikazana, in sicer le v primerih, ko uporaba 
barvnega logotipa ni praktično izvedljiva . 

 

V primeru, da je barva ozadja na embalaži ali etiketi temna, se lahko znak uporablja v negativu 
z uporabo barve ozadja na embalaži ali etiketi. 

Če je znak v barvi na barvnem ozadju, zaradi česar je težko viden, se lahko uporabi 
razmejevalni rob okrog znaka, da se izboljša kontrast z barvnim ozadjem.  

V primerih, ko so navedbe na embalaži enobarvne, se lahko ekološki logotip EU uporablja v 
isti barvi. 

Ekološki logotip EU se lahko združuje z grafičnimi ali besedilnimi elementi, ki se nanašajo na 
ekološko kmetovanje, pod pogojem, da ne preoblikujejo ali spreminjajo niti narave ekološkega 
logotipa EU niti navedb v povezavi s šifro nadzornega organa ter krajem izvora kmetijskih 
surovin.  

• Šifra nadzornega organa ali izvajalca nadzora, pristojnega za nadzor nad izvajalcem, ki je 
izvedel zadnjo fazo pridelave ali postopek priprave. 

Šifra kontrolne organizacije je sestavljena iz oznake države članice (npr. SI), kateri sledi 
beseda, ki nakazuje ekološko pridelavo (npr. EKO) in na koncu identifikacija kontrolne 
organizacije (npr. 002).  

o Šifra IKC UM: SI-EKO-002.  
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• navedba kraja, kjer so bile pridelane surovine kmetijskega izvora, iz katerih je proizvod 
sestavljen, je nameščena neposredno pod šifro nadzornega organa. Lahko se navede v eni 
izmed naslednjih oblik: 

o »Kmetijstvo EU«, če so bile surovine kmetijskega izvora pridelane v EU (95%); 

o »Kmetijstvo izven EU«, če so bile surovine kmetijskega izvora pridelane v tretjih 
državah; 

o »Kmetijstvo EU / izven EU«, če je bil del surovin kmetijskega izvora pridelan v 
Skupnosti, del pa v tretjih državah; 

Omemba »EU« ali »izven EU« se lahko nadomesti ali dopolni z imenom države (npr. 
Slovenija), če so bile vse surovine kmetijskega izvora, iz katerih je sestavljen proizvod, 
pridelane v tej državi (95%). 

Elementi logotipa Skupnosti so na vidnem mestu, tako da so zlahka opazne, čitljive in neizbrisljive.  

6 VELJAVNOST, RAZDELILNIK IN DOSTOP DO DOKUMENTA 

Dokument (in revizije) odobri Certifikacijski odbor IKC UM.  

Dokument se v tiskani in elektronski obliki nahaja pri vodji kakovosti na sedežu IKC UM. Zaposlenim 
je dostopen na internem omrežju 'Rožica', kontrolorjem pa na Oblaku IKC UM.  

Dokument je javno dostopen na spletnih straneh IKC UM. 

7 REFERENCE  

SIST EN ISO/IEC 17065:2012: 4.1.3, 7.9 
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PRILOGA 1 

 
Samostojni znak SI-EKO-002 

 
1. Velikost znaka  
 

Dovoljene so samo povečave in pomanjšave znaka kot celote, pri čemer je najmanjša dovoljena 
pomanjšava merjena od vrha zgornje kljukice do dna spodnje 6 mm. Najmanjša dovoljena povečava 
znaka za elektronske medije je pogojena z berljivostjo oz. resolucijo medija (cca. 142 pixel). 
 
 

2. Barva 
 

Barva znaka je v plavi in zeleni barvi. Znak se sme pojavljati v medijih v takšnih barvah, kot to določajo 
spodnje vrednosti v barvnem okolju posameznega medija. 
Koda pod znakom je v 100% črni barvi. V kolikor gre za enobarven tisk se lahko tiska v plavi ali zeleni 
oz. izbrani barvi.  
 
Zelena  
CMYK: | 100| 0 | 90 | 15 
RGB: | 0 | 150 | 88 
Pantone: 348  
 
Plava:  
CMYK: | 100 | 60 | 0 | 45 
RGB: | 0 | 150 | 88 
Pantone: 541  
 
Znak se lahko uporablja na kateri koli barvni podlagi, dokler ga je še mogoče razbrati 
 
Enobarvna različica se uporablja, če ni mogoče tiskati v izvorni zeleni in plavi barvi 
Takšna različica je tiskana v črni ali drugi temni barvi na svetli podlag ali v negativu: 
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Primer uporabe ene 
 
 

barve 
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PRILOGA 2 

Kombinirani znak SI-EKO-002 

1. Velikost kombiniranega znaka 

Ekološki logotip EU mora biti visok najmanj 9 mm in širok najmanj 13,5 mm. Razmerje med širino in 
višino mora vedno biti 1 : 1,5. Izjemoma se lahko velikost zmanjša na 6 mm pri zelo majhnih 
embalažah. Ekološki logotip EU je v pravilnem razmerju že vstavljen v kombinirani znak SI-EKO-002.  
 
Kombinirani znak SI-EKO-002 mora biti širok najmanj 30 mm (ležeča različica) oz. 20 mm (pokončna 
različica).  

2. Barva 

Znak je v barvni in v črno-beli oz. dvobarvni različici. 
 
Definicija znaka SI-IKC-002 – glej prilogo 1. 
 
Definicija ekološkega logotipa EU: Pantone: 
Zeleni Pantone štev. 376 in zelena (50% Cyan + 50 % Yellow) pri uporabi barvnega kombiniranega 
znaka SI-EKO-002. (glej Uredbo (EU) št. 271/2010) 
 
Definicija ozadja v CMYK je:   
C: 15 
M: 0 
Y: 40 
K: 0 
 
Če je barva embalaže ali deklaracije temna, so lahko simboli v negativu.  
 
2.1. Barvne različice 
 
Znaki v nadaljevanju se razlikujejo v navedbi kraja porekla. 
 

a) kmetijstvo Slovenija 
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b) kmetijstvo EU 

 

 
 
c) kmetijstvo EU / izven EU 

 

 
 
d) kmetijstvo izven EU 
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e) brez navedbe kraja izvora sestavin 
 
Ta različica je uporabna v elektronski obliki preko spletne strani, kjer je omogočen vpis kraja izvora. 
Pri tem velja poudariti, da mora biti navedba kraja izvora skladna z zahtevami iz Uredbe (EU) št. 
834/2007. 

 

 
 

2.2 Črno-bele  in enobarvne različice 
uporablja, če ni mogoče tiskati v izvornih barvah 
Primeri uporabe črne in enobarvne različice. 
 

    
 
 
 
 


