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Seznam zakonodajne dokumentacije za certificiranja ekološke pridelave in predelavi v R. Sloveniji 

Naslov in oznaka zakonodajnega dokumenta na področju ekološke pridelave in predelave 
 

UREDBA (EU) 2018/848 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi 
in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 

• UREDBA (EU) 2020/1693 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 11. novembra 2020 o 
spremembi Uredbe (EU) 2018/848 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede 
datuma začetka njene uporabe in nekaterih drugih datumov iz navedene 

 
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 

 
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 

• 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 

 
 

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 

 
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 

 
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 
 
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 
 
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) 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) 2021/771 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) 2021/1006 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 pridelav 
 
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 
 
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) 2021/1342 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) 2021/1378 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 
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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 
 
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) 2021/1921 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) 2021/1935 z dne 8. novembra 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 
2019/723 glede informacij in podatkov o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov, ki jih je treba 
predložiti s standardnim vzorčnim obrazcem 
 
POPRAVEK DELEGIRANE UREDBE 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  
 
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 
 
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 
 
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2305 z dne 21. oktobra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 
Evropskega parlamenta in Sveta s pravili o primerih in pogojih, v katerih oz. pod katerimi so ekološki proizvodi in 
proizvodi iz preusmeritve izvzeti iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, ter kraju uradnega nadzora ter 
o spremembi delegiranih uredb Komisije (EU) 2019/2123 in (EU) 2019/2124 
 
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 
 
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 
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PRAVILNIK o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. l. RS, št. 72/2018) 

• Popravek Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oz živil (Ur.l.RS, št. 17/2019) 
 

UREDBA o ukrepih v primeru nepravilnosti in kršitev v ekološkem kmetovanju (Ur. l. RS, št. 96/2014) 
 
UREDBE 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) 
 
 

 
 
 

 
 

Naslov, oznaka in revizija izvedbenega dokumenta na področju ekološke pridelave in predelave 
 

• Pr. SPA 11-01 Pregled postopka certificiranja EKO pridelave; 

• Pr. SPA 11-02 Pregled postopka certificiranja EKO predelave; 

• Pr. SPA 11-06 Pregled postopka certificiranja priprave ekoloških živil oz. jedi v obratih javne prehrane; 

• Pr. SPA 11-08 Katalog neskladnosti - EKO rastlinsko proizvodnjo; 

• Pr. SPA 11-09 Katalog neskladnosti - EKO živinorejo; 

• Pr. SPA 11-07 Katalog neskladnosti - EKO predelava  

• Pr. SPA 11-10 Katalog neskladnosti - EKO obrati javne prehrane  

• Obr. SPA 11-28 Pogodba za certificiranje EKO pridelave /predelave; 

• Cenik za certificiranje ekološke pridelave/ predelave; 
 

 
Izdelal:  
Polonca Kramberger 
 
Datum izdelave: 31.12.2021                                                      
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