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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 (1.80) 
 

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

 Materiali oz. proizvodi  

Materials / 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) 

A: živi ali nepredelani kmetijski 
proizvodi  

 

B: predelani kmetijski 
proizvodi, ki se bodo uporabili 
kot živilo  

 

C: krma  

 

D: vegetativni razmnoževalni 
material in semena za gojenje 

- 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 

- Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških 
proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 

 - Uredba Sveta (ES) št. 967/2008 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov 
 

 

- Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 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 Komisije (ES) št. 1254/2008 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 
889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o 
ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov 
 - Uredba Komisije (ES) št. 710/2009 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 
889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v 
zvezi z določitvijo podrobnih pravil o ekološkem gojenju živali iz ribogojstva in 
ekološki pridelavi morskih alg 
 - Uredba Komisije (ES) št. 271/2010 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 
889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v 
zvezi z logotipom ekološke pridelave Evropske unije 
 - Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 344/2011 o spremembi Uredbe komisije (ES) 
št. 889/2008 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 
 - Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 426/2011 o spremembi Uredbe Komisije (EU) 
št. 889/2008 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 
 - Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 203/2012 o spremembi Uredbe Komisije (ES) 
št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 
834/2007 v zvezi s podrobnimi pravili za ekološko vino 
 - Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 505/2012 z dne 14. junija 2012 o spremembi 

      02.04.2020 
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in popravku Uredbe Komisije (ES) št. 889/2008 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 
 - Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 392/2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 
889/2008 v zvezi z nadzornim sistemom za ekološko pridelavo 
- 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 
 - Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 1030/2013 z dne 24. oktobra 2013 o 
spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 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 
 - Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 1364/2013 z dne 17. decembra 2013 o 
spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje 
Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 glede uporabe neekološko gojenih nedoraslih 
organizmov iz ribogojstva in neekoloških jajčec školjk v ekološkem ribogojstvu 
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 354/2014 z dne 8. aprila 2014 o spremembi in 
popravku Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe 
Sveta št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede 
ekološke pridelave, označevanja in nadzora 
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 836/2014 z dne 31. julija 2014 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 889/2008 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 
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 1358/2014 z dne 18. decembra 2014 o 
spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje 
Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 glede izvora ekološko vzrejenih živali iz ribogojstva, 
gojitvenih praks v ribogojstvu, krme za ekološko vzrejene živali iz ribogojstva ter 
proizvodov in snovi, ki so odobreni za uporabo v ekološkem ribogojstvu 

Izv- - Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2016/673 z dne 29. aprila 2016 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 889/2008 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. 
-Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2016/1842 z dne 14. oktobra 2016 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 1235/2008 glede elektronskega potrdila o kontrolnem pregledu za 
uvožene ekološke proizvode in nekaterih drugih elementov ter Uredbe (ES) št. 
889/2008 glede zahtev za konzervirane ali predelane ekološke proizvode in 
posredovanja informacij  
-Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2017/838 z dne 17. maja 2017 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 889/2008 glede krme za nekatere ekološko gojene živali iz 
ribogojstva  
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2017/2273 z dne 8. decembra 2017 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 889/2008 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 
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2018/1584 z dne 22. oktobra 2018 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 889/2008 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  
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2164 z dne 17. decembra 2019 o 
spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 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 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 (ES) št. 537/2009 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 
1235/2008 glede seznama tretjih držav, iz katerih morajo izvirati nekateri ekološko 
pridelani kmetijski proizvodi, da se lahko tržijo v Skupnosti 
 - Uredba Komisije (EU) št. 471/2010 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 
1235/2008 glede seznama tretjih držav, iz katerih morajo izvirati nekateri ekološko 
pridelani kmetijski proizvodi, da se lahko tržijo v Uniji 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1358&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1358&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1358&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1358&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1358&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1358&from=SL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1358&from=SL
http://www.kon-cert.si/datoteke/UREDBE/IZVEDBENAUREDBAKOMISIJEEU2016-673.pdf
http://www.kon-cert.si/datoteke/UREDBE/IZVEDBENAUREDBAKOMISIJEEU2016-673.pdf
http://www.kon-cert.si/datoteke/UREDBE/IZVEDBENAUREDBAKOMISIJEEU2016-673.pdf
http://www.kon-cert.si/datoteke/UREDBE/IZVEDBENAUREDBAKOMISIJEEU2016-673.pdf
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- Uredba Komisije (EU) št. 590/2011 o spremembah Uredbe 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 
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 1084/2011 o spremembi in popravku Uredbe 
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 
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 1267/2011 o spremembi Uredbe 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 
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 126/2012 o spremembi Uredbe Komisije (ES) 
št. 889/2008 glede dokazil in o spremembi uredbe Komisije (EU) št. 1235/2008 v 
zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz Združenih držav Amerike 
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 508/2012 z dne 20. junija 2012 o spremembi 
Uredbe 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 
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 751/2012 z dne 16. avgusta 2012 o popravku 
Uredbe (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 
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 125/2013 z dne 13. februarja 2013 o 
spremembi Uredbe (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 
- Izvedbena Uredba komisije (EU) št. 567/2013 z dne 18. junija 2013 o popravku 
Uredbe (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 
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 586/2013 z dne 20. junija 2013 o spremembi 
Uredbe (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 
ter o odstopanju od Uredbe (ES) št. 1235/2008 v zvezi z datumom za predložitev 
letnih poročil 
Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 355/2014 z dne 8. aprila 2014 o spremembi 
Uredbe (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 
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 442/2014 z dne 30. aprila 2014 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 1235/2008 glede zahtevkov za vključitev na seznam tretjih držav, ki 
se priznavajo za namen enakovrednosti v zvezi z uvozom ekoloških proizvodov 
 - Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 644/2014 z dne 16. junija 2014 o spremembi 
Uredbe (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 
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 829/2014 z dne 30. julij 2014 o spremembi in 
popravku Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravila za izvajanje 
Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov 
iz tretjih držav 
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 1287/2014 z dne 28. novembra 2014 o 
spremembi in popravku Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravila za 
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških 
proizvodov iz tretjih držav 
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 2015/131 z dne 23. januar 2015 o spremembi 
Uredbe (EU) 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 
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2015/931 z dne 17. junija 2015 o spremembi in 
popravku Uredbe (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 
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 2015/1980 z dne 4. novembra 2015 o 
spremembi in popravku Uredbe (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 
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 2015/2345 z dne 15. decembra 2015 o 



© IKC UM                                                                                                                                                                                       Stran 4 od 4 

spremembi in popravku Uredbe (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 
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 2016/459 z dne 18. marca 2016 o spremembi 
in popravku Uredbe (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 
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 2016/910 z dne 9. junija 2016 o spremembi in 
popravku Uredbe (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 
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2016/1330 z dne 2. avgusta 2016 o spremembi 
Uredbe (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 
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2016/1842 z dne 14. oktobra 2016 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 1235/2008 glede elektronskega potrdila o kontrolnem pregledu za 
uvožene ekološke proizvode in nekaterih drugih elementov ter Uredbe (ES) št. 
889/2008 glede zahtev za konzervirane ali predelane ekološke proizvode in 
posredovanja informacij 
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2016/2259 z dne 15. decembra 2016 o 
spremembi Uredbe 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 
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2017/872 z dne 22. maja 2017 o spremembi 
Uredbe 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 
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2017/1473 z dne 14. avgusta 2017 o spremembi 
Uredbe 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 
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2017/1862 z dne 16. oktobra 2017 o spremembi 
Uredbe 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 
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2017/2329 z dne 14. decembra 2017 o 
spremembi in popravku Uredbe (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 
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2018/949 z dne 3. julija 2018 o spremembi 
Uredbe 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 
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/39 z dne 10. januarja 2019 o spremembi 
Uredbe (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 
 

- Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/446 z dne 19.marca 2019 o spremembi in 
popravku Uredbe (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 
- Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/479 z dne 1. aprila 2020 o spremembi 
Uredbe (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 
 
 
- Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil 
(Uradni list RS, št. 72/2018 in 17/19 – popr.)  
 
- Uredba o ukrepih v primeru nepravilnosti in kršitev v ekološkem kmetovanju 
(Uradni list RS, št. 96/2014)  

* 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 l.r *izr. razm SARS-COV-19  

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-21-0789

