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Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih
posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja
pravne države (ZZNŠPP)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona za zmanjšanje neenakosti
in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje
spoštovanja pravne države (ZZNŠPP)
Razglašam Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih
posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države
(ZZNŠPP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na
seji dne 21. 7. 2022.
Št. 003-02-1/2022-156
Ljubljana, dne 29. julija 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
ZA ZMANJŠANJE NEENAKOSTI IN ŠKODLJIVIH
POSEGOV POLITIKE TER ZAGOTAVLJANJE
SPOŠTOVANJA PRAVNE DRŽAVE (ZZNŠPP)
PRVI DEL
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
S tem zakonom se spreminjajo in dopolnjujejo določbe:
1. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj,
123/21, 172/21 in 207/21);
2. Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17,
23/20, 91/20, 95/21 in 186/21);
3. Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list
RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B,
43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15,
68/16, 69/17, 79/18, 66/19 in 172/21);

4. Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11,
21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13
– ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21);
5. Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04
– uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B,
46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20 in 3/22 – ZDeb);
6. Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 85/09 in 125/21);
7. Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list
RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ,
200/20 in 172/21);
8. Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno
prečiščeno besedilo in 95/21 – popr.);
9. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10,
20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb);
10. Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS,
št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21 in 54/22);
11. Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21).
DRUGI DEL
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV
1. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja
2. člen
V Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj,
123/21, 172/21 in 207/21) se v 46. členu prvi in drugi odstavek
spremenita tako, da se glasita:
»Svet javnega vrtca oziroma šole sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, svet javne poklicne oziroma strokovne šole, gimnazije in javnega dijaškega doma
sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov.«.
2. Kazenski zakonik
3. člen
V Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20,
91/20, 95/21 in 186/21) se v 132. členu drugi odstavek črta.
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Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pregon se začne na predlog.«.
4. člen
V 135. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pregon za dejanje iz prvega in drugega odstavka
tega člena se začne na predlog.«.
3. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
5. člen
V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list
RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B,
43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15,
68/16, 69/17, 79/18, 66/19 in 172/21) se v 31. členu v prvem
odstavku besedilo »v višini 60 %« nadomesti z besedilom »v
višini 50 %.«.
4. Zakon o državnem tožilstvu
6. člen
V Zakonu o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11,
21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G,
48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20
in 54/21) se 169. člen spremeni tako, da se glasi:
»169. člen
(učinkovitost in enotnost pregona)
(1) Vodja državnega tožilstva v skladu z Državnotožilskim
redom in splošnimi navodili določi vrsto zadev in način obveščanja o zadevah, v katerih mu morajo državni tožilci pred
odločitvijo predložiti na vpogled osnutek svojega akta zaradi
zagotavljanja učinkovitosti in enotnosti pregona.
(2) Če vodja državnega tožilstva ob predložitvi osnutka iz
prejšnjega odstavka meni, da je osnutek pomanjkljiv ali nerazumljiv, lahko o tem obvesti državnega tožilca in mu predlaga
možen način odprave pomanjkljivosti ali nerazumljivosti. Obvestilo je lahko pisno ali zaznamovano na osnutku.
(3) Če se vodja državnega tožilstva ob predložitvi osnutka
iz prvega odstavka tega člena ne strinja z odločitvijo državnega
tožilca, sme postopati le po določbah tega zakona, ki veljajo za
prevzem zadeve.«.
5. Zakon o ohranjanju narave
7. člen
V Zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04
– uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B,
46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20 in 3/22 – ZDeb) se v 59. členu
v drugem odstavku črta besedilo »v organizacijski enoti,«.
8. člen
137. člen se spremeni tako, da se glasi:
»137. člen
(status nevladne organizacije v javnem interesu)
Nevladna organizacija, ki pridobi status nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave v skladu z zakonom, ki ureja status nevladne organizacije v javnem
interesu, ima pravico zastopati interese ohranjanja narave v
vseh upravnih in sodnih postopkih.«.
6. Zakon o orožju
9. člen
V Zakonu o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 85/09 in 125/21; v nadaljnjem besedilu:
Zakon o orožju) se v 17.a členu v naslovu besedilo »6.a, 7. in
8.a« nadomesti z besedilom »6.a in 7.«.
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V prvem odstavku se v napovednem stavku besedilo »iz
6.a točke kategorije A, 7. točke kategorije A in 8.a točke kategorije A« nadomesti z besedilom »iz 6.a točke kategorije A in
7. točke kategorije A«.
V prvi alineji se črta besedilo »ali strelske organizacije, ki
ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju
obrambe«.
V tretji alineji se besedilo »iz 6.a točke kategorije A ali
7. točke kategorije A ali 8.a točke kategorije A« nadomesti z
besedilom »iz 6.a točke kategorije A ali 7. točke kategorije A«.
V drugem odstavku se besedilo »iz 6.a točke kategorije A,
7. točke kategorije A in 8.a točke kategorije A« nadomesti z
besedilom »iz 6.a točke kategorije A in 7. točke kategorije A«.
7. Zakon o organiziranosti in delu v policiji
10. člen
V Zakonu o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list
RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ,
200/20 in 172/21) se v 4. členu na koncu osmega odstavka
doda besedilo »Ne glede na zakon, ki ureja kazenski postopek,
se šteje, da je državni tožilec prevzel usmerjanje dela policije
v predkazenskem postopku od trenutka, ko je bil obveščen o
kaznivem dejanju.«.
11. člen
V 8. členu se drugi odstavek črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane tretji odstavek.
12. člen
V 21. členu se v drugem odstavku drugi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Pri izvajanju svojih nalog je avtonomen.«.
13. člen
V 22. členu se v prvem odstavku črta besedilo »direktorja
Uprave kriminalistične policije in«.
14. člen
Za 48. členom se doda nov 48.a člen, ki se glasi:
»48.a člen
(imenovanje in razrešitev direktorja
Nacionalnega preiskovalnega urada)
Direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada imenuje in
razrešuje generalni direktor policije. Za postopek se uporabljajo
določbe zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev, o imenovanju in razrešitvi direktorja organa v sestavi.«.
15. člen
49.a in 49.b člen se črtata.
8. Zakon o tujcih
16. člen
V Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo in 95/21 – popr.) se v 44. členu na koncu prvega
odstavka doda besedilo »Izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje, mesečno najmanj v višini, kolikor znaša
osnovni znesek minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji,
se lahko dokazuje tudi s pisno izjavo študentovih staršev oziroma zakonitega zastopnika o tem, da ga bodo v času študija
oziroma izobraževanja preživljali, če so ga starši po pravu
države, katere državljan je, dolžni preživljati. Na enak način
izpolnjevanje tega pogoja dokazujejo tudi tujci iz 44.a člena
tega zakona.«.
9. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
17. člen
V Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10,
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20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb) se
v 113. členu na koncu prvega odstavka doda besedilo »Minister
lahko zavrne predlog komisije glede financiranja posameznega
javnega kulturnega programa oziroma kulturnega projekta in ga z
utemeljitvijo vrne strokovni komisiji v ponovno presojo, ne more pa
sprejeti drugačne odločitve, kot je predlagana v predlogu strokovne komisije. Minister lahko vrne javni kulturni program ali kulturni
projekt v ponovno presojo samo enkrat.«.
18. člen
V 120. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo
»Minister lahko zavrne predlog komisije glede financiranja posameznega javnega kulturnega programa oziroma kulturnega
projekta ter ga z utemeljitvijo vrne strokovni komisiji v ponovno
presojo, ne more pa sprejeti drugačne odločitve, kot je predlagana v predlogu strokovne komisije. Minister lahko vrne javni
kulturni program ali kulturni projekt v ponovno presojo samo
enkrat.«.
10. Zakon o prevozih v cestnem prometu
19. člen
V Zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS,
št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo, 67/19, 94/21 in 54/22)
se v 57. členu v prvem odstavku črta besedilo »ali elektronsko
aplikacijo iz a57.a člena tega zakona«.
a57.a člen se črta.

20. člen

21. člen
Naslov poglavja »1.1.7. Najem vozila z voznikom« in
57.c člen se črtata.
131.č člen se črta.

22. člen

11. Gradbeni zakon
23. člen
V Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 199/21) se v
14. členu v drugem odstavku na koncu druge alineje za vejico
doda besedilo »ki je iz stroke, katere vsebina predstavlja glede na namembnost objekta in vrsto gradnje osnovno vsebino
projektiranja,«.
24. člen
V 18. členu se v drugem odstavku črta besedilo »v skladu
z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost«.
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o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 207/21), se v
dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona izvolita dva dodatna
člana predstavnika delavcev, en dodaten predstavnik staršev
in en dodaten predstavnik dijakov. Dodatnima članoma predstavnikoma delavcev poteče mandat hkrati s potekom mandata
drugim članom predstavnikom delavcev.
2. Kazenski zakonik
27. člen
Spremenjeni tretji odstavek, ki postane drugi odstavek
132. člena zakonika, se uporablja za kazniva dejanja, storjena
po uveljavitvi tega zakona.
Za kazniva dejanja iz dosedanjega drugega odstavka
132. člena zakonika, storjena pred uveljavitvijo tega zakona, se
glede načina pregona uporabljajo določbe Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16
– popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21 in 186/21).
28. člen
Spremenjeni tretji odstavek 135. člena zakonika se uporablja za kazniva dejanja, storjena po uveljavitvi tega zakona.
Za kazniva dejanja iz 135. člena zakonika, storjena pred
uveljavitvijo tega zakona, se glede načina pregona uporabljajo
določbe Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17,
23/20, 91/20, 95/21 in 186/21).
3. Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb
29. člen
Spremenjeni prvi odstavek 31. člena zakona se uporablja
za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2023.
Do začetka uporabe spremenjenega prvega odstavka
31. člena zakona se uporablja prvi odstavek 31. člena Zakona
o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06,
56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11,
24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15, 68/16, 69/17,
79/18, 66/19 in 172/21).
4. Zakon o ohranjanju narave
30. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi
stavek prvega odstavka 218. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22).
5. Zakon o orožju

TRETJI DEL
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
1. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja
25. člen
Ustanovitelji javnih vrtcev in šol uskladijo akte o ustanovitvi z 2. členom tega zakona v enem letu od uveljavitve tega
zakona.
26. člen
V svete javnih vrtcev in šol, oblikovane na podlagi 2. člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 207/21),
se v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona izvolita dva dodatna člana predstavnika delavcev, ki jima poteče mandat hkrati
s potekom mandata drugim članom predstavnikom delavcev.
V svete javnih poklicnih oziroma strokovnih šol, gimnazij
in javnih dijaških domov, oblikovane na podlagi 2. člena Zakona

31. člen
Posameznik, ki je pridobil orožno listino za orožje iz 6.a ali
7. točke kategorije A v skladu s 17.a členom Zakona o orožju na
podlagi dokazila o članstvu v strelski organizaciji, ki ima status
nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe,
mora v enem letu po uveljavitvi tega zakona:
– pri pristojnem organu vložiti vlogo za pridobitev orožne listine za orožje iz 6.a ali 7. točke kategorije A na podlagi
dokazila, da je član strelske športne organizacije, ki je članica
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez ali
mednarodno in uradno priznane strelske športne zveze ob
izpolnjevanju pogojev iz druge, tretje, četrte in pete alineje
17.a člena Zakona o orožju, ali
– zaprositi za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja ali orožje odsvojiti ali pridobiti potrdilo o onesposobitvi.
Pravna oseba, ki je pridobila orožje ali dovoljenje za nabavo orožja iz 6.a ali 7. točke kategorije A po uveljavitvi Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju (Uradni list RS,
št. 125/21) na podlagi statusa nevladne organizacije v javnem
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interesu na področju obrambe, mora v enem letu po uveljavitvi
tega zakona:
– pri pristojnem organu vložiti vlogo za pridobitev orožne listine za orožje iz 6.a ali 7. točke kategorije A na podlagi dokazila, da je članica strelske športne organizacije,
ki je članica Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja
športnih zvez ali mednarodno in uradno priznane strelske
športne zveze, da se v okviru pravne osebe aktivno vadi za
tekmovanja ali tekmuje na strelskih tekmovanjih, na katerih
se uporablja orožje iz 6.a ali 7. točke kategorije A, da strelska tekmovanja priznava strelska organizacija iz prve alineje
prvega odstavka 17.a člena Zakona o orožju ali mednarodno
in uradno priznana strelska športna zveza in da nabavljeno
orožje iz 6.a ali 7. točke kategorije A izpolnjuje pogoje, določene za strelsko disciplino, ki jo priznava mednarodno in
uradno priznana strelska športna zveza, ali
– zaprositi za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja ali orožje odsvojiti ali pridobiti potrdilo o onesposobitvi.
Posameznik, ki je pridobil orožno listino za orožje iz
8.a točke kategorije A v skladu s 17.a členom Zakona o orožju,
ter pravna oseba, ki je pridobila orožje ali dovoljenje za nabavo orožja iz 8.a točke kategorije A po uveljavitvi Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju (Uradni list RS,
št. 125/21) na podlagi dokazila o članstvu v strelski organizaciji,
ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe oziroma na podlagi dokazila o statusu nevladne
organizacije v javnem interesu na področju obrambe, mora v
enem letu po uveljavitvi tega zakona zaprositi za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja ali orožje odsvojiti ali pridobiti potrdilo
o onesposobitvi.
Orožje in orožna listina se odvzameta:
– posamezniku iz prvega odstavka tega člena, če ne pridobi orožne listine na podlagi prve alineje prvega odstavka tega
člena oziroma posamezniku iz prvega in tretjega odstavka tega
člena, če ne zaprosi za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja ali
orožja odsvoji ali pridobi potrdila o onesposobitvi,
– pravni osebi iz drugega odstavka tega člena, če ne
pridobi orožne listine iz prve alineje drugega odstavka tega člena, oziroma pravni osebi iz drugega in tretjega odstavka tega
člena, če ne zaprosi za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja ali
orožja odsvoji ali pridobi potrdila o onesposobitvi.

Uradni list Republike Slovenije
32. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve, uskladi predpise,
izdane na podlagi Zakona o orožju, z določbami spremenjenega zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
Do uskladitve predpisov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo predpisi, izdani na podlagi Zakona o orožju, če niso v
nasprotju z določbami spremenjenega zakona.
6. Zakon o organiziranosti in delu v policiji
33. člen
Šteje se, da policistom iz drugega odstavka 42. člena
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti
in delu v policiji (Uradni list RS, št. 172/21) položaj ni prenehal.
7. Gradbeni zakon
34. člen
(imenovanja vodje projektiranja v prehodnem obdobju)
Ne glede na spremenjeno drugo alinejo drugega odstavka 14. člena zakona lahko projektant, ki je sklenil pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije pred uveljavitvijo
tega zakona, za vodenje izdelave te projektne dokumentacije določi vodjo projektiranja v skladu z drugo alinejo drugega
odstavka 14. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS,
št. 199/21).
KONČNA DOLOČBA
35. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 000-01/22-3/62
Ljubljana, dne 21. julija 2022
EPA 2707-VIII
Državni zbor
Republike Slovenije
Danijel Krivec
podpredsednik
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2604.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Avstraliji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a)
in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 –
ZKZaš) izdajam

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Avstraliji
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Avstraliji postavim Marka Hama.
Št. 501-03-20/2022-2
Ljubljana, dne 2. avgusta 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2605.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Malti

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a)
in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 –
ZKZaš) izdajam

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Malti
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Republiki Malti s sedežem v Rimu postavim Matjaža
Longarja, spec..
Št. 501-03-21/2022-2
Ljubljana, dne 2. avgusta 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2606.

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Ljudski
republiki Bangladeš

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a)
in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 –
ZKZaš) izdajam

UKAZ
o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije
v Ljudski republiki Bangladeš
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Ljudski republiki Bangladeš s sedežem v New Delhiju
postavim Matejo Vodeb Ghosh.
Št. 501-03-22/2022-2
Ljubljana, dne 2. avgusta 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

2607.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Tuniziji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a)
in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 –
ZKZaš) izdajam

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Tuniziji
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Republiki Tuniziji s sedežem v Rimu postavim
Matjaža Longarja, spec..
Št. 501-03-23/2022-2
Ljubljana, dne 2. avgusta 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije
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VLADA
2608.

Uredba o ekološki pridelavi in predelavi
kmetijskih pridelkov in živil

Na podlagi četrtega odstavka 71. člena, drugega odstavka 72. člena, tretjega odstavka 90. člena, za izvrševanje
tretjega odstavka 59. člena in 74. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14,
32/15, 27/17, 22/18, 86/12 – odl. US, 123/21 in 44/22) ter za izvrševanje 14. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih
rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo,
41/09, 32/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) Vlada Republike
Slovenije izdaja

UREDBO
o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih
pridelkov in živil
Prvi del
SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba podrobneje določa metode in postopke
ekološke pridelave in predelave, promet, označevanje kmetijskih pridelkov in živil ter pogoje za uporabo označbe ekološki, delovanje organizacij za kontrolo in certificiranje ekoloških
kmetijskih pridelkov in živil (v nadaljnjem besedilu: organizacije
za kontrolo in certificiranje), pristojnosti glede nadzora nad uvozom ekoloških kmetijskih pridelkov in živil iz tretjih držav, način
ravnanja organizacij za kontrolo in certificiranje pri ugotovljenih
neskladjih in nepravilnostih, sankcije za izvajalce v primeru
ugotovljenih nepravilnosti in neskladij ter trženje ekološkega
heterogenega materiala za izvajanje:
1. Uredbe (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 (UL L št. 150 z dne 14. 6. 2018, str. 1), zadnjič
spremenjene z Delegirano uredbo 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 (UL L št. 98 z dne 25. 3. 2022,
str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/848/EU);
2. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/723 z dne
2. maja 2019 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU)
2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede standardnega vzorčnega obrazca za uporabo v letnih poročilih, ki jih
predložijo države članice (UL L št. 124 z dne 13. 5. 2019,
str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo 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 (UL L št. 396 z
dne 10. 11. 2021, str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena
uredba 2019/723/EU);
3. Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1715 z dne
30. septembra 20019 o pravilih za delovanje sistema upravljanja
informacij za uradni nadzor in njegovih sistemskih komponent
(uredba o IMSOC) (UL L št. 261 z dne 14. 10. 2019, str. 37; v
nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2019/1715/EU);
4. Izvedbene uredbe 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 (UL L št. 98 z dne 31. 3. 2020,
str. 2), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo 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
(UL L št. 420 z dne 14. 12. 2020, str. 9), (v nadaljnjem besedilu:
Izvedbena uredba 2020/464/EU);
5. Delegirane uredbe 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 (UL L št. 428 z dne 18. 12. 2020, str. 5;
v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2020/2146/EU);
6. Izvedbene uredbe 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 (UL L št. 62
z dne 23. 2. 2021, str. 6; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena
uredba 2021/279/EU);
7. Izvedbene uredbe 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 (UL L št. 253 z dne 16. 7. 2021, str. 13; v nadaljnjem
besedilu: Izvedbena uredba 2021/1165/EU);
8. Delegirane uredbe 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
(UL L št. 461 z dne 27. 12. 2021, str. 13; v nadaljnjem besedilu:
Delegirana uredba 2021/2306/EU);
9. Izvedbene uredbe 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 (UL L št. 461 z dne
27. 12. 2021, str. 30; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba
2021/2307/EU).
(2) Ta uredba podrobneje določa tudi obveznosti za obrate javne prehrane za izvajanje tretjega odstavka 2. člena Uredbe 2018/848/EU.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. izraz »ekološka pridelava in predelava« pomeni »ekološko pridelavo« iz točke (1) 3. člena Uredbe 2018/848/EU;
2. za industrijsko kmetijstvo iz Izvedbene uredbe
2021/1165/EU se šteje kmetijska dejavnost, ki uporablja napravo, za katero je treba v skladu s predpisom, ki ureja vrsto
dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja
večjega obsega, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.
Drugi del
PRAVILA EKOLOŠKE PRIDELAVE IN PREDELAVE
KMETIJSKIH PRIDELKOV IN ŽIVIL
I. POGLAVJE: SPLOŠNA PRAVILA IN IZJEME
3. člen
(proizvodi in snovi, ki se lahko uporabljajo pri ekološki
pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov in živil)
Pri ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov in
živil se lahko uporabljajo oziroma so lahko prisotni samo proizvodi in snovi iz Uredbe 2018/848/EU.
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4. člen
(pravila ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov
in živil za izjemne primere)
(1) Pristojni organ za odobritev izjem od pravil ekološke
pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo).
(2) Izvajalec dejavnosti, skupina izvajalcev ali obrat javne prehrane, ki želi pridobiti dovoljenje za izjemo od pravil ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov
in živil v skladu z Uredbo 2018/848/EU, Izvedbeno uredbo
2020/464/EU, Delegirano uredbo 2020/2146/EU in Izvedbeno
uredbo 2021/1165/EU, vloži vlogo, ki vsebuje:
– podatke o izvajalcu dejavnosti, skupini izvajalcev ali
obratu javne prehrane: osebno ime ali firmo, naslov ali sedež,
neponovljivo številko kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem
besedilu: KMG-MID);
– podatke o vrsti izjeme, za katero želi pridobiti dovoljenje;
– podatke o količini, številu, vrsti rastlin ali živali oziroma
površini, za katero želi izjemo;
– obrazložitev, zakaj želi pridobiti dovoljenje za posamezno izjemo.
(3) Vlogi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti:
– za sočasno ekološko in neekološko gojenje živali iz
ribogojstva in če gre za izjemne primere ekološke pridelave
in predelave kmetijskih pridelkov in živil v skladu z Delegirano
uredbo 2020/2146/EU: mnenje o izjemi, ki ga izda organizacija
za kontrolo in certificiranje, pri kateri je izvajalec dejavnosti,
skupina izvajalcev ali obrat javne prehrane vključen v nadzor;
– za odstranjevanje rogov: mnenje o izjemi, ki ga izda
pristojni veterinar.
(4) Podatke o vrsti izjem od pravil ekološke pridelave in
predelave kmetijskih pridelkov in živil vodi organizacija za kontrolo in certificiranje v evidenci pridelovalcev in predelovalcev
ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov ali živil v skladu z
zakonom, ki ureja kmetijstvo.
II. POGLAVJE: EKOLOŠKA ŽIVINOREJA
1. oddelek: Splošna pravila za vzrejo živali
5. člen
(obtežba)
Za določanje največjega števila živali na hektar kmetijskih
zemljišč v uporabi iz točk 1.6.6 in 1.6.7 II. dela Priloge II Uredbe
2018/848/EU se uporabljajo predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike, in predpisi, ki urejajo varstvo voda pred
onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov.
2. oddelek: Pravila za rejo perutnine
6. člen
(seznam počasi rastočih pasem,
primernih za ekološko rejo perutnine)
(1) Pristojni organ za vodenje seznama počasi rastočih
pasem, primernih za ekološko rejo perutnine, iz točke 1.9.4.1
II. dela Priloge II Uredbe 2018/848/EU je ministrstvo.
(2) Na seznam iz tega člena se uvrstijo naslednje slovenske tradicionalne pasme kokoši težkega tipa:
– slovenska zgodaj operjena kokoš;
– slovenska pozno operjena kokoš in
– slovenska pitovna kokoš.
(3) Na seznam iz tega člena se uvrsti tudi križanec s
trgovskim imenom prelux-bro.
7. člen
(prazni prostor za izpust po vsakem turnusu reje)
(1) Za izvajanje odstavka (c) točke 1.9.4.4 II. dela Priloge II Uredbe 2018/848/EU je treba po koncu vsakega turnusa
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reje perutnine pustiti prazne prostore za izpust, da se vegetacija oziroma rastlinje lahko obraste, in sicer, če se turnus konča:
– aprila in maja: tri tedne;
– junija in julija: štiri tedne;
– avgusta, septembra in oktobra: pet tednov.
(2) Izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev vodijo evidenco o obdobjih, ko je prostor za izpust prazen.
3. oddelek: Pravila za ekološko čebelarjenje
8. člen
(izvor živali)
Za potrebe ekološkega čebelarjenja je za izvajanje točke
1.9.6.1 II. dela Priloge II Uredbe 2018/848/EU dovoljeno čebelariti le z avtohtono kranjsko čebelo (Apis mellifera L. carnica
Pollmann).
III. POGLAVJE: NEEKOLOŠKI SEMENSKI MATERIAL
9. člen
(dovoljenje za uporabo neekološkega semenskega materiala)
(1) Če v Republiki Sloveniji ni na voljo ekološkega semenskega materiala in so izpolnjeni pogoji iz točke 1.8.5 I. dela
Priloge II Uredbe 2018/848/EU, izda organizacija za kontrolo
in certificiranje na podlagi vloge pridelovalca dovoljenje za
uporabo neekološkega semenskega materiala.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka se vloži pred setvijo in
vsebuje:
– podatke o pridelovalcu: osebno ime ali firmo, naslov ali
sedež, KMG-MID;
– podatke o vrsti, sorti in količini neekološkega semenskega materiala, za katerega želi pridobiti dovoljenje;
– razloge iz točke 1.8.5.1 I. dela Priloge II Uredbe
2018/848/EU, zaradi katerih želi pridobiti dovoljenje za uporabo
neekološkega semenskega materiala.
(3) Organizacija za kontrolo in certificiranje vodi seznam
izdanih dovoljenj iz prvega odstavka tega člena. O izdanih
dovoljenjih vsako leto pripravi letno poročilo v skladu s prvim
odstavkom Priloge III Izvedbene uredbe 2020/464/EU in ga
pošlje ministrstvu najpozneje do 1. marca tekočega leta za
preteklo koledarsko leto.
10. člen
(pristojni organ za splošno uporabo neekološkega
semenskega materiala)
Pristojni organ iz točke 1.8.5.7 I. dela Priloge II Uredbe
2018/848/EU je ministrstvo.
IV. POGLAVJE: TRŽENJE RASTLINSKEGA
RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA IZ EKOLOŠKEGA
HETEROGENEGA MATERIALA
11. člen
(dokumentacija o ekološkem heterogenem materialu)
(1) Pristojni organ za prejem dokumentacije o ekološkem
heterogenem materialu iz drugega odstavka 13. člena Uredbe
2018/848/EU (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija o ekološkem heterogenem materialu) je Uprava Republike Slovenije
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem
besedilu: uprava).
(2) Uprava za posamezno rastlinsko vrsto določi količino
reprezentativnega vzorca ekološkega heterogenega materiala, ki ga izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev v skladu
s točko (e) drugega odstavka 13. člena Uredbe 2018/848/EU
pošlje upravi kot del dokumentacije o ekološkem heterogenem
materialu.
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(3) Količina reprezentativnega vzorca iz prejšnjega odstavka ne sme biti večja, kot je količina standardnega vzorca
semenskega materiala ohranjevalne sorte, ki se hrani v skladu
s predpisi, ki urejajo vpis ohranjevalne sorte na sortno listo.
(4) Reprezentativni vzorec iz drugega odstavka tega člena
se pošlje izvajalcu javne službe nalog genske banke kmetijskih
rastlin, imenovanemu v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(5) Uprava na svoji spletni strani objavi količino reprezentativnega vzorca ekološkega heterogenega materiala iz
drugega odstavka tega člena.
12. člen
(preveritev dokumentacije o ekološkem heterogenem
materialu in vpis ekološkega heterogenega
materiala v seznam)
(1) Za izvajanje četrtega pododstavka drugega odstavka
13. člena Uredbe 2018/848/EU uprava preveri, ali je dokumentacija o ekološkem heterogenem materialu, ki jo je poslal
izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev, popolna.
(2) Uprava vpiše ekološki heterogeni material, za katerega je prejela popolno dokumentacijo, na seznam ekološkega
heterogenega materiala iz četrtega pododstavka drugega odstavka 13. člena Uredbe 2018/848/EU.
(3) Uprava objavi seznam ekološkega heterogenega materiala iz prejšnjega odstavka v svojem uradnem glasilu, ki ga
izdaja v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, in na spletni strani uprave.
13. člen
(pristojni organ za obveščanje o vpisu ekološkega
heterogenega materiala na seznam)
Pristojni organ za izvajanje petega pododstavka drugega
odstavka 13. člena Uredbe 2018/848/EU je uprava.
V. POGLAVJE: OBRATI JAVNE PREHRANE
14. člen
(področje uporabe)
Za izvajanje tretjega odstavka 2. člena Uredbe 2018/848/EU
se določbe tega poglavja uporabljajo za označevanje kmetijskih
pridelkov in živil, pripravljenih v obratih javne prehrane.
15. člen
(pregled obrata javne prehrane)
(1) Pred prvim nadzorom v skladu z 29. členom te uredbe
mora obrat javne prehrane:
– pripraviti popolni opis enote, objektov, dejavnosti in
podizvajalcev;
– določiti ukrepe, ki jih je treba sprejeti na ravni enote,
objektov in dejavnosti v skladu z Uredbo 2018/848/EU in to
uredbo;
– določiti previdnostne ukrepe v skladu z 28. členom
Uredbe 2018/848/EU (v nadaljnjem besedilu: previdnostni
ukrepi).
(2) Popolni opis enote, objektov in dejavnosti iz prejšnjega
odstavka mora zajemati opis prostorov za prevzem, predelavo, postrežbo in skladiščenje kmetijskih pridelkov in živil pred
pripravo in po njej.
(3) Opis enote, objektov in dejavnosti ter previdnostni
ukrepi so sestavni del sistema zagotavljanja kakovosti obrata
javne prehrane. Opisom in previdnostnim ukrepom obrat javne
prehrane priloži izjavo, s podpisom katere izjavlja:
– da bo deloval v skladu z Uredbo 2018/848/EU in to
uredbo;
– da bo ob morebitni neskladnosti ali nepravilnosti upošteval ukrepe iz 27. in 29. člena Uredbe 2018/848/EU in te uredbe.
(4) Organizacija za kontrolo in certificiranje preveri izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti iz tega člena.
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16. člen
(obveščanje)
Obrat javne prehrane organizacijo za kontrolo in certificiranje obvešča o vseh spremembah, ki se nanašajo na opis
enote, objektov in dejavnosti ter ukrepov iz prejšnjega člena.
17. člen
(uporaba ekoloških in neekoloških kmetijskih pridelkov in živil)
Ekološki in neekološki kmetijski pridelki in živila ali posamezne sestavine živil, ki se ne dajo razločiti, se ne smejo
skladiščiti in pripravljati hkrati, razen če so zagotovljeni ločeni
prostori za skladiščenje in pripravo.
18. člen
(obrat javne prehrane, v katerem se sočasno uporabljajo
oziroma skladiščijo ekološki in neekološki kmetijski pridelki
in živila)
(1) Če se v obratu javne prehrane uporabljajo oziroma
skladiščijo ekološki in neekološki kmetijski pridelki in živila:
– mora imeti obrat zagotovljeno prostorsko ločeno skladiščenje ekoloških in neekoloških kmetijskih pridelkov in živil
pred pripravo in po njej;
– se mora priprava ekološkega kmetijskega pridelka in
živila nepretrgoma in ločeno izvajati za celotno serijo ter mora
biti prostorsko oziroma časovno ločena od enake priprave
kmetijskega pridelka in živila, ki se ne šteje za ekološko po
Uredbi 2018/848/EU.
(2) Obrat javne prehrane sprejme vse ukrepe za ločevanje
serij kmetijskih pridelkov in živil in preprečevanje mešanja ekoloških in neekoloških kmetijskih pridelkov in živil ali zamenjave
s kmetijskimi pridelki in živili, ki niso pripravljena v skladu z
Uredbo 2018/848/EU in to uredbo.
(3) V obratu javne prehrane se ekološki kmetijski pridelki
in živila lahko pripravljajo samo po čiščenju opreme oziroma
prostorov, ki so bili v stiku z neekološkimi sestavinami.
19. člen
(prevzem kmetijskih pridelkov in živil od drugih izvajalcev)
Pri prevzemu kmetijskih pridelkov in živil od drugih izvajalcev obrat javne prehrane preveri zaprtost embalaže, kjer
je ta zahtevana, in ali so na embalaži oziroma v spremljajoči
dokumentaciji naslednje označbe:
– ime ali firma in naslov ali sedež izvajalca, od katerega
prevzema blago;
– ime živila, vključno s sklicevanjem na postopek ekološke pridelave in predelave v skladu z Uredbo 2018/848/EU in
to uredbo;
– šifra organizacije za kontrolo in certificiranje, ki izvaja
nadzor nad izvajalcem;
– identifikacijska oznaka serije kmetijskih pridelkov in živil,
ki omogoča povezavo serije z evidenco iz 21. člena te uredbe.
20. člen
(skladiščenje kmetijskih pridelkov in živil)
Območje za skladiščenje kmetijskih pridelkov in živil je
treba upravljati tako, da se zagotovi ločevanje serij in prepreči
kakršno koli mešanje s proizvodi oziroma snovmi, ki niso v
skladu z Uredbo 2018/848/EU in to uredbo, ali kontaminacija
z njimi.
21. člen
(vodenje evidenc)
(1) Obrat javne prehrane mora voditi evidence blaga in
finančne evidence, ki vsebujejo najmanj podatke o:
– dobavitelju oziroma prodajalcu kmetijskih pridelkov in
živil (ime ali firma, naslov ali sedež);
– vrsti in količini dostavljenih ekoloških in neekoloških
kmetijskih pridelkov in živil ali posameznih sestavin teh živil;
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– vrsti in količini kmetijskih pridelkov in živil v prostorih
obrata javne prehrane;
– načinu označevanja in oglaševanja kmetijskih pridelkov
in živil;
– rezultatih preverjanja pri prevzemu kmetijskih pridelkov
in živil.
(2) Podatki v evidencah iz tega člena morajo biti dokumentirani z ustreznimi dokazili.
Tretji del
OZNAČEVANJE IN CERTIFICIRANJE
22. člen
(označevanje v obratih javne prehrane)
(1) Kmetijski pridelek in živilo ali posamezna sestavina živila v obratih javne prehrane je lahko označena ali opisana z izrazi iz 30. člena Uredbe 2018/848/EU ali se označbe sklicujejo
na postopek ekološke pridelave v skladu s 30. členom Uredbe
2018/848/EU, če je kmetijski pridelek in živilo ali posamezna
sestavina živila proizvedena v skladu z Uredbo 2018/848/EU
in to uredbo.
(2) Pri pripravi predpakiranega živila, ki je pripravljeno v
obratih javne prehrane in izpolnjuje pogoje iz točke (a) petega
odstavka 30. člena Uredbe 2018/848/EU, je treba uporabiti
zaščitni znak v skladu s pravilnikom, ki ureja zaščitni znak za
označevanje kmetijskih pridelkov in živil, ter navesti šifro organizacije za kontrolo in certificiranje v skladu s točko (a) prvega
odstavka 32. člena Uredbe 2018/848/EU.
(3) Sklicevanje na postopke ekološke pridelave oziroma
predelave kmetijskega pridelka in živila ali posamezne sestavine živila ne sme zavajati potrošnika in mora biti jasno navedeno
na jedilnih listih.
(4) Sklicevanje na postopke ekološke pridelave oziroma
predelave v obratu ali v imenu obrata javne prehrane je dovoljeno, če so vsi kmetijski pridelki in živila v obratu pripravljeni
oziroma ponujeni v skladu z Uredbo 2018/848/EU in to uredbo.
(5) Izrazi iz prvega in drugega odstavka tega člena se ne
smejo uporabljati za kmetijski pridelek in živilo ali posamezno
sestavino živila, ki vsebuje gensko spremenjene organizme
v skladu z 11. členom Uredbe 2018/848/EU, ali pri uporabi
ionizirajočega sevanja v skladu s 4. točko 9. člena Uredbe
2018/848/EU.
(6) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega
člena se za kmetijski pridelek in živilo oziroma posamezno
sestavino živila, pripravljenega v obratih javne prehrane, izrazi
iz 30. člena Uredbe 2018/848/EU lahko uporabijo v naslednjih
primerih:
– pri poimenovanju kmetijskega pridelka in živila, če sta
pridelana v skladu z Uredbo 2018/848/EU in je najmanj 95 odstotkov pridelka in živila ekološkega kmetijskega izvora;
– pri poimenovanju ene ali več sestavin živila, če je
sestavina pridelana v skladu z Uredbo 2018/848/EU in je pri
posameznem živilu navedeno, katere sestavine so ekološkega
kmetijskega izvora;
– pri označevanju jedilnika, če so vsi kmetijski pridelki in
živila, ki so navedeni na jedilniku, pripravljeni v skladu s prvo
alinejo tega odstavka.
(7) Obrat javne prehrane, ki pripravlja in ponuja kmetijske
pridelke in živila v skladu z Uredbo 2018/848/EU in to uredbo,
mora na vidnem mestu objaviti seznam ekoloških pridelkov in
živil ter živil z ekološkimi sestavinami, in sicer s točno navedbo,
za katero ekološko sestavino gre.
23. člen
(označevanje ekoloških kmetijskih pridelkov in živil
in kmetijskih gospodarstev)
(1) Izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev, ki želi tržiti
ekološke kmetijske pridelke in živila, lahko uporabi zaščitni
znak v skladu s predpisom, ki ureja zaščitni znak za označevanje kmetijskih pridelkov in živil.
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(2) Z izrazi iz prvega odstavka 30. člena Uredbe
2018/848/EU se lahko označi tisto kmetijsko gospodarstvo, ki
je v celoti vključeno pod nadzor ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil in ima ob tem že certifikat za
najmanj en ekološki kmetijski pridelek ali živilo.
24. člen
(certifikat)
(1) Iz certifikata za obrat javne prehrane morajo biti razvidni najmanj ime ali firma in naslov ali sedež obrata javne
prehrane, šifra organizacije za kontrolo in certificiranje, datum
pregleda ter obdobje veljavnosti certifikata. Na certifikatu mora
biti navedeno tudi, ali gre za pripravo ekoloških kmetijskih pridelkov in živil oziroma pripravo živil z ekološkimi sestavinami.
(2) Medsebojna razmerja v zvezi s postopkom certificiranja
uredita izvajalec dejavnosti, skupina izvajalcev ali obrat javne
prehrane ter organizacija za kontrolo in certificiranje s pogodbo.
(3) Na certifikatu iz II. dela Priloge VI Uredbe 2018/848/EU
se kot obvezni elementi navedejo:
– seznam kmetijskih pridelkov in živil iz 1. točke, razen
za distribucijo;
– informacije o dejavnostih iz 5. točke in
– informacije iz 9. točke II. dela, kadar je to smiselno (npr.
živila z ekološkimi sestavinami, neekološke živali).
(4) V primeru spremembe podatkov, ki so navedeni na
certifikatu, jih mora organizacija za kontrolo in certificiranje
spremeniti v osmih dneh od njihovega nastanka.
25. člen
(obvestilo o razveljavitvi certifikata)
Organizacija za kontrolo in certificiranje o razveljavitvi
certifikata obvesti ministrstvo, upravo in Agencijo Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Četrti del
NADZORNI SISTEM
26. člen
(pristojni organi)
Pristojni organ za izmenjavo informacij med državami članicami in Evropsko komisijo v primeru nepravilnosti ali neskladij
iz 43. člena Uredbe 2018/848/EU in 9. člena Izvedbene uredbe
2021/279/EU je uprava, za opravljanje strokovnih administrativnih nalog ter nalog sodelovanja in stikov z Evropsko komisijo
iz petega odstavka 8. člena Delegirane uredbe 2021/2306/EU
pa ministrstvo.
27. člen
(obveznosti organizacije za kontrolo in certificiranje)
(1) Organizacija za kontrolo in certificiranje:
1. vodi evidence izvajalcev in obratov javne prehrane, s
katerimi ima sklenjene pogodbe in nad katerimi izvaja nadzor.
Podatke obdeluje v skladu s predpisom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in jih pošilja v zbirno evidenco izvajalcev, ki jo
upravlja ministrstvo;
2. ministrstvu vsako leto najpozneje do 20. februarja tekočega leta pošlje seznam izvajalcev in obratov javne prehrane,
ki so se do 31. decembra predhodnega leta prijavili za nadzor
v naslednjem letu;
3. ministrstvu vsako leto najpozneje do 31. marca tekočega leta pošlje zbirno poročilo o nadzornih dejavnostih, ki jih
je izvajala v preteklem letu;
4. ministrstvu vsako leto najpozneje do 31. marca tekočega leta pošlje statistične podatke o ekološki pridelavi v skladu
z Uredbo 2018/848/EU in to uredbo;
5. upravi in kmetijski inšpekciji omogoči dostop do svojih
pisarn in objektov ter do vse dokumentacije, ki je povezana z
njeno dejavnostjo, ter jim da potrebne informacije;
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6. ministrstvu, Agenciji Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja ter Statističnemu uradu Republike Slovenije omogoči dostop do vse dokumentacije, ki je povezana z
njeno dejavnostjo, ter jim da potrebne informacije;
7. obvesti upravo o izvajalcu, skupini izvajalcev ali obratu
javne prehrane, ki je prestopil k organizaciji za kontrolo in certificiranje od druge organizacije za kontrolo in certificiranje, v
petih dneh po prestopu;
8. pri svojem delu spoštuje navodila za vodenje evidence;
9. mora imeti možnost vstopa v hitro komunikacijsko
omrežje državne uprave – HKOM; če te možnosti nima, mora
predložiti pisno izjavo, da si bo možnost vstopa zagotovila
najpozneje v 30 dneh od imenovanja.
(2) Zbirno poročilo iz 3. točke prejšnjega odstavka mora
vsebovati najmanj naslednje podatke:
1. število izvajalcev in obratov javne prehrane, ki so bili
vključeni v nadzor nad ekološko pridelavo in predelavo;
2. število izdanih certifikatov;
3. število razveljavljenih certifikatov;
4. število opravljenih napovedanih in nenapovedanih pregledov;
5. podatke iz šestega odstavka 28. člena te uredbe;
6. podatke v skladu z Izvedbeno uredbo 2019/723/EU.
(3) Ne glede na določbo 3. točke prvega odstavka tega
člena organizacija za kontrolo in certificiranje podatke iz 6. točke prejšnjega odstavka pošlje tudi upravi.
(4) Organizacija za kontrolo in certificiranje mora pri
svojem delu upoštevati rezultat vzorčenja v okviru uradnega
nadzora, ki ji ga pošlje uprava. Tak vzorec se šteje za uradni
vzorec.
28. člen
(vzorčenje in analize)
(1) Organizacije za kontrolo in certificiranje izvajajo vzorčenje ostankov fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS) v skladu s predpisom, ki določa metode vzorčenja za
uradni nadzor nad ostanki FFS v oziroma na živilih in kmetijskih
pridelkih, pri vzorčenju pred spravilom oziroma ob njem pa v
skladu s poslovnikom kakovosti v skladu s standardom iz tretjega odstavka 40. člena Uredbe 2018/848/EU. Tako odvzeti
vzorec se šteje za uradni vzorec.
(2) Organizacija za kontrolo in certificiranje pošlje vzorce
iz prejšnjega odstavka na testiranje uradnim laboratorijem, ki
izpolnjujejo zahteve iz 37. člena Uredbe (EU) 2017/625/EU
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) (UL L
št. 95 z dne 7. 4. 2017, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
2017/625/EU).
(3) Organizacija za kontrolo in certificiranje vodi seznam
odvzetih vzorcev in rezultatov opravljenih analiz v obliki preglednice, iz katere so razvidni najmanj naslov ali sedež izvajalca
ali obrata javne prehrane, kjer je bil vzorec vzet, KMG-MID
ali matična številka, vrsta opravljenega vzorčenja in rezultat
analize. Te podatke organizacija za kontrolo in certificiranje na
zahtevo uprave v celoti ali v zahtevanem obsegu pošlje pristojni
inšpekciji in upravi.
(4) Organizacija za kontrolo in certificiranje obvesti upravo
o vseh rezultatih analiz, s katerimi je bila ugotovljena uporaba
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snovi, ki niso v skladu z Uredbo 2018/848/EU in to uredbo, pa
tudi o morebitnih preseženih mejnih vrednostih FFS in njihovih
ostankov v kmetijskih pridelkih in živilih.
(5) Pri analizi vzorcev ostankov FFS se upošteva meja
kvantifikacije analitske metode z upoštevanjem merilne negotovosti.
(6) Organizacija za kontrolo in certificiranje pošlje ministrstvu vsako leto skupaj z zbirnim poročilom iz prejšnjega člena
tudi poročilo o rezultatih analiz. Poročilo o rezultatih analiz
mora vsebovati podatke o:
– številu in vrsti odvzetih vzorcev;
– številu vzorcev, pri katerih je bila ugotovljena neskladnost, in
– izvedenih ukrepih v primeru posameznih neskladnosti.
(7) Če organizacija za kontrolo in certificiranje z vzorčenjem ugotovi uporabo snovi, ki niso v skladu z Uredbo
2018/848/EU, ali presežene mejne vrednosti FFS in njihovih
ostankov v živilih, ki prihajajo iz drugih držav članic Evropske
unije, in pri uvoženih kmetijskih pridelkih in živilih iz tretjih držav,
o tem nemudoma obvesti upravo.
29. člen
(nadzor v obratih javne prehrane)
(1) Organizacija za kontrolo in certificiranje najmanj enkrat
letno opravi nadzor nad obratom javne prehrane v skladu z
Uredbo 2018/848/EU in to uredbo.
(2) Organizacija za kontrolo in certificiranje v obratu javne
prehrane izvaja tudi naključne nadzorne obiske, ki so praviloma
nenapovedani in za katere se odloči na podlagi splošne ocene
tveganja kršenja določb Uredbe 2018/848/EU in te uredbe, pri
čemer upošteva rezultate prejšnjih nadzorov, količino zadevnih
kmetijskih pridelkov in živil ter tveganje njihove zamenjave z
neekološkimi kmetijskimi pridelki in živili.
(3) Če organizacija za kontrolo in certificiranje sumi, da
kmetijski pridelek in živilo ni v skladu z zahtevami Uredbe
2018/848/EU in te uredbe, odvzame vzorec za preizkus
kmetijskega pridelka in živila in ga pošlje v analizo. Vzorec
se odvzame in analizira tudi za odkrivanje morebitnega
onesnaženja ekološkega kmetijskega pridelka in živila z
nedovoljenimi proizvodi. O opravljenem nadzoru se sestavi
zapisnik.
(4) Določbe glede nadzornega sistema iz tega člena se
ne uporabljajo za vzgojno-izobraževalne zavode in Center šolskih in obšolskih dejavnosti, če uporabljajo izraze iz 30. člena
Uredbe 2018/848/EU, v naslednjih primerih:
– na koncu jedilnika za posamezne proizvode in živila, ki
imajo certifikat (navedejo se lahko vsi ekološki pridelki in živila,
ki so bila uporabljena v posameznih obrokih);
– pri vseh predpakiranih proizvodih.
30. člen
(dostop do objektov)
(1) Obrat javne prehrane organizaciji za kontrolo in certificiranje za izvajanje nadzora omogoči dostop do vseh prostorov
obratov javne prehrane.
(2) Obrat javne prehrane organizaciji za kontrolo in certificiranje zagotovi vse potrebne informacije za izvajanje nadzora
ter na njeno zahtevo predloži rezultate lastnih pregledov in
programov vzorčenja.
31. člen
(zapisnik o opravljenem nadzornem pregledu)
Organizacija za kontrolo in certificiranje sestavi zapisnik o
vsakem opravljenem nadzornem pregledu z opisom vseh neskladnosti glede na zahteve, določene z Uredbo 2018/848/EU
in to uredbo.
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32. člen
(obveznosti izvajalca, skupine izvajalcev
ali obrata javne prehrane)
(1) Vsak izvajalec, skupina izvajalcev ali obrat javne prehrane, ki želi kmetijske pridelke in živila označevati z izrazi
iz 30. člena Uredbe 2018/848/EU, mora svojo dejavnost priglasiti upravi v skladu s prvim odstavkom 34. člena Uredbe
2018/848/EU. Uprava na svoji spletni strani objavi predlogo
obrazca za priglasitev.
(2) Če izvajalec, skupina izvajalcev ali obrat javne prehrane svoje dejavnosti ne priglasi v skladu s prejšnjim odstavkom,
se ne more prijaviti pri organizaciji za kontrolo in certificiranje v
skladu s tretjim odstavkom tega člena.
(3) Vsak izvajalec, skupina izvajalcev ali obrat javne prehrane, ki želi kmetijske pridelke in živila označevati z izrazi iz
30. člena Uredbe 2018/848/EU, se mora prijaviti pri organizaciji
za kontrolo in certificiranje. Pri prijavi mora izvajalec, skupina
izvajalcev ali obrat javne prehrane organizaciji za kontrolo in
certificiranje poleg podatkov iz 15. člena Uredbe 2017/625/EU
in 39. člena Uredbe 2018/848/EU predložiti tudi:
1. matično številko;
2. pravno organizacijsko obliko;
3. KMG-MID;
4. izjavo, da je vpisan v register obratov v skladu s predpisi, ki urejajo registracijo in odobritev obratov na področju živil;
5. podatke o staležu rejnih živali (vrsta živali in število);
6. podatke o vrsti ekoloških pridelkov in živil;
7. podatke o vrsti ekoloških pridelkov in živil ter delovnih
postopkih pri njihovi pridelavi oziroma pripravi, če hkrati poteka tudi pridelava oziroma priprava, ki ni v skladu z Uredbo
2018/848/EU in to uredbo;
8. ob nabiranju zavarovanih rastlinskih vrst, ki so domorodne v Republiki Sloveniji in so navedene na seznamu predpisa,
ki ureja zavarovanje ogroženih prostoživečih rastlinskih vrst,
tudi dovoljenje Agencije Republike Slovenije za okolje.
(4) Izvajalec dejavnosti, skupina izvajalcev in obrat javne
prehrane organizaciji za kontrolo in certificiranje vsako leto najpozneje do 20. januarja pošljejo podatke o količini kmetijskih
pridelkov in živil, pridelanih oziroma predelanih v preteklem letu.
(5) Prestopi od ene organizacije za kontrolo in certificiranje k drugi niso dovoljeni med postopkom certificiranja, in sicer
od 1. marca do 1. oktobra, če gre za primarne proizvajalce.
(6) Izvajalec dejavnosti, skupina izvajalcev in obrat javne
prehrane so lahko vključeni v sistem nadzora samo pri eni
organizaciji za kontrolo in certificiranje.
33. člen
(poročilo uprave in Slovenske akreditacije)
(1) Uprava vsako leto ministrstvu in Slovenski akreditaciji
pošlje poročilo o nadzoru nad delovanjem organizacij za kontrolo in certificiranje v predhodnem letu, in sicer najpozneje do
1. marca tekočega leta za predhodno leto.
(2) Slovenska akreditacija vsako leto ministrstvu in upravi
pošlje poročilo o nadzoru nad delovanjem organizacij za kontrolo in certificiranje v predhodnem letu, in sicer najpozneje do
1. marca tekočega leta za predhodno leto.
34. člen
(izmenjava informacij)
(1) Če organizacije za kontrolo in certificiranje, uprava,
kmetijska inšpekcija ali Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja ugotovijo neskladje oziroma nepravilnosti, povezane z ekološko pridelavo oziroma predelavo,
se o tem medsebojno obvestijo.
(2) Če pristojne inšpekcije ali uprava ugotovi uporabo
nedovoljenih snovi, ki niso v skladu z Uredbo 2018/848/EU, ali
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presežene mejne vrednosti FFS in njihovih ostankov v kmetijskih pridelkih in živilih, ki prihajajo iz drugih držav članic, ter
pri uvoženih kmetijskih pridelkih in živilih iz tretjih držav, o tem
nemudoma obvesti ministrstvo oziroma upravo ter organizacije
za kontrolo in certificiranje.
Peti del
NADZOR NAD UVOZOM IZ TRETJIH DRŽAV
35. člen
(izvajanje nadzora nad uvozom)
(1) Pristojni organ za izvajanje nadzora nad uvozom
ekoloških kmetijskih pridelkov in živil, ki se nanaša na sprostitev v prosti promet, je carinski organ v skladu z Uredbo
2018/848/EU, Delegirano uredbo 2021/2306/EU in Izvedbeno
uredbo 2021/2307/EU.
(2) Carinski organ do 31. marca tekočega leta za preteklo
koledarsko leto pošlje ministrstvu naslednje podatke:
– o številu uvoznikov ekoloških kmetijskih pridelkov in
živil;
– o vrsti in količini uvoženih ekoloških kmetijskih pridelkov
in živil;
– o državi odpošiljanja oziroma državi porekla.
36. člen
(elektronski sistem TRACES)
(1) Na podlagi 36. člena Izvedbene uredbe 2019/1715/EU
ministrstvo omogoči pravico dostopa do sistema TRACES izvajalcu dejavnosti ali skupini izvajalcev, ki je vključena v sistem
nadzora nad ekološko pridelavo in pripravo ter je vpisana v
register nosilcev živilskih dejavnosti v skladu s predpisom, ki
ureja higieno živil.
(2) Če se izvajalcu dejavnosti ali skupini izvajalcev razveljavi certifikat oziroma ga nima, ji ministrstvo odvzame pravico
dostopa do sistema TRACES oziroma ji ga ne omogoči.
Šesti del
UKREPI V PRIMERU UGOTOVLJENEGA NESKLADJA
37. člen
(obveščanje v primeru suma na neskladje)
V primeru suma na neskladje ali če je sum utemeljen v
skladu s 27. členom Uredbe 2018/848/EU, izvajalec dejavnosti,
skupina izvajalcev ali obrat javne prehrane v treh dneh obvesti
organizacijo za kontrolo in certificiranje, pri kateri je vključen
v nadzor.
38. člen
(vodenje evidenc)
(1) Če organizacija za kontrolo in certificiranje ugotovi,
da evidence, ki jih mora voditi izvajalec dejavnosti, skupina
izvajalcev ali obrat javne prehrane, niso v skladu z Uredbo
2018/848/EU in to uredbo oziroma da so nepopolne, jih morajo
dopolniti najpozneje v 20 dneh.
(2) Če izvajalec dejavnosti, skupina izvajalcev ali obrat
javne prehrane ne dopolni evidenc v roku iz prejšnjega odstavka oziroma so evidence nepopolne in manjkajočih podatkov ni
mogoče pridobiti, se izvajalcu dejavnosti, skupini izvajalcev ali
obratu javne prehrane certifikat za posamezen kmetijski pridelek in živilo zavrne njegovo izdajo oziroma se ga razveljavi.
39. člen
(manjše neskladje)
(1) Izvajalec dejavnosti, skupina izvajalcev ali obrat javne
prehrane mora neskladnosti, ki pomenijo manjše neskladje iz
8. člena Izvedbene uredbe 2021/279/EU, odpraviti v roku, ki ga
določi organizacija za kontrolo in certificiranje.
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(2) Če izvajalec dejavnosti, skupina izvajalcev ali obrat
javne prehrane ne odpravi neskladnosti v roku iz prejšnjega
odstavka, se mu izdaja certifikata za posamezen kmetijski
pridelek in živilo zavrne oziroma se ga razveljavi.
40. člen
(večje neskladje)
(1) Če gre za večje neskladje iz 8. člena Izvedbene
uredbe 2021/279/EU, organizacija za kontrolo in certificiranje
izvajalcu dejavnosti, skupini izvajalcev ali obratu javne prehrane zavrne izdajo certifikata oziroma razveljavi certifikat za
posamezen kmetijski pridelek in živilo.
(2) Za večje neskladje iz prejšnjega odstavka se šteje:
1. če je v tleh presežena opozorilna emisijska vrednost
v skladu s predpisom, ki ureja mejne, opozorilne in kritične
emisijske vrednosti nevarnih snovi v tleh;
2. če se uporablja seme ali semenski material, ki je obdelan z nedovoljenimi sredstvi;
3. če se izvaja hidroponska pridelava iz točke 1.2 1. poglavja I. dela Priloge II Uredbe 2018/848/EU;
4. če se uporabljajo oziroma so prisotni proizvodi in snovi,
ki niso v skladu z Uredbo 2018/848/EU;
5. če izvajalec ne izvaja kolobarja oziroma ima na isti
površini enako kulturo več kakor dve leti;
6. če je v suhi snovi presežen dovoljeni delež konvencionalne krme v obroku oziroma glede na celotno letno količino
krme;
7. če na kmetijskem gospodarstvu poteka vezana reja
živali, ki ni v skladu z Uredbo 2018/848/EU;
8. če natovarjanje in raztovarjanje živali poteka z uporabo
kakršnega koli električnega spodbujevalnika za priganjanje
živali;
9. če zdravljenje živali ne poteka v skladu s točko 1.5.2
II. dela Priloge II Uredbe 2018/848/EU;
10. če izvajalec ali skupina izvajalcev hkrati neekološko in
ekološko prideluje enake sorte kmetijskih rastlin, ki jih ni mogoče ločiti, in če to ni v skladu z 9. členom Uredbe 2018/848/EU;
11. če izvajalec hkrati neekološko in ekološko vzreja enake vrste živali, razen pri ribogojstvu, kakor je določeno v točki
3.1.2 III. dela Priloge II Uredbe 2018/848/EU;
12. če postopki priprave ekološke hrane ne potekajo časovno ali prostorsko ločeno od postopov priprave neekološke
hrane;
13. če se pri predelavi uporabljajo snovi in tehnike, ki bi
povrnile lastnosti, ki se izgubijo med predelavo;
14. če certifikata o kontrolnem pregledu iz Delegirane
uredbe 2021/2306/EU in Izvedbene uredbe 2021/2307/EU ne
potrdi pristojni carinski organ pri uvozu iz tretjih držav za kmetijske pridelke in živila, ki so pridelani oziroma proizvedeni v
skladu z Uredbo 2018/848/EU;
15. če izvajalec dejavnosti, skupina izvajalcev ali obrat
javne prehrane predhodno ni pridobil dovoljenja za izjeme od
pravil ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in
živil v skladu z Uredbo 2018/848/EU in to uredbo;
16. če ekološka pridelava oziroma predelava ne poteka v
skladu s splošnimi pravili kmetijske pridelave iz 5. člena Uredbe
2018/848/EU.
(3) Pri vzporedni pridelavi, določeni v Uredbi 2018/848/EU,
se za neekološko pridelavo oziroma predelavo prejšnji odstavek ne uporablja.
41. člen
(kritično neskladje)
(1) Če gre za kritično neskladje iz 8. člena Izvedbene
uredbe 2021/279/EU, organizacija za kontrolo in certificiranje
izvajalcu dejavnosti, skupini izvajalcev ali obratu javne prehrane zavrne izdajo certifikata oziroma ga razveljavi za vse
kmetijske pridelke in živila.
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(2) Za kritično neskladje iz prejšnjega odstavka se šteje:
1. če se organizaciji za kontrolo in certificiranje ne omogoči
dostop do objektov v skladu s 15. členom Uredbe 2017/625/EU;
2. če se odkloni nadzor organizacije za kontrolo in certificiranje;
3. če izvajalec dejavnosti, skupina izvajalcev ali obrat
javne prehrane ne vodi nobene evidence, predpisane z Uredbo
2018/848/EU in to uredbo;
4. če se označujejo oziroma oglašujejo kmetijski pridelki
in živila z izrazi iz 30. člena Uredbe 2018/848/EU, pa niso proizvedeni v skladu z Uredbo 2018/848/EU in to uredbo;
5. če je bila ugotovljena namerna kršitev, ki se nanaša na
uporabo ali prisotnost proizvodov in snovi, ki niso dovoljene z
2018/848/EU;
6. če se uporablja ionizirajoče sevanje v skladu s 4. točko
9. člena Uredbe 2018/848/EU.
(3) Namerna kršitev iz prejšnjega odstavka pomeni zavestno kršitev posamezne zahteve, predpisane z Uredbo
2018/848/EU in to uredbo, z razumevanjem in ob zavedanju
možnih posledic takšnega dejanja.
42. člen
(obdobje preusmeritve)
(1) Če se izvajalcu dejavnosti ali skupini izvajalcev
zavrne izdaja certifikata oziroma se certifikat za posamezne
vrste živali razveljavi, začne znova teči obdobje preusmeritve za te živali, kot je določeno z Uredbo 2018/848/EU in
to uredbo.
(2) Če je bilo ugotovljeno neskladje na kmetijskih zemljiščih, katerega posledica je zavrnitev oziroma razveljavitev certifikata za kmetijske pridelke in živila, začne znova teči obdobje
preusmeritve na teh kmetijskih površinah, kot je določeno z
Uredbo 2018/848/EU in to uredbo.
(3) Če se izvajalcu dejavnosti ali skupini izvajalcev zavrne
oziroma razveljavi certifikat za vse kmetijske pridelke in živila
iz prejšnjega člena, začne znova teči obdobje preusmeritve na
vseh kmetijskih površinah oziroma za vse živali.
43. člen
(kritično neskladje z dolgoročnim učinkom)
(1) Če do zavrnitve oziroma razveljavitve certifikata pride
zaradi ugotovitve kritičnega neskladja iz 1. do 3. točke ter
6. točke drugega odstavka 41. člena te uredbe in gre za ponavljajočo se kršitev, organizacija za kontrolo in certificiranje
izvajalcu ne izda naslednjega certifikata najmanj tri mesece od
zavrnitve oziroma razveljavitve certifikata.
(2) Če do zavrnitve oziroma razveljavitve certifikata pride
zaradi ugotovitve kritičnega neskladja iz 4. in 5. točke drugega
odstavka 41. člena te uredbe, organizacija za kontrolo in certificiranje izvajalcu dejavnosti, skupini izvajalcev ali obratu javne
prehrane ne izda naslednjega certifikata najmanj šest mesecev
od zavrnitve oziroma razveljavitve certifikata.
(3) Ponavljajoča se kršitev iz prvega odstavka tega člena pomeni enako kršitev posamezne zahteve, predpisane z
Uredbo 2018/848/EU in to uredbo, pri istem izvajalcu najmanj
dvakrat v dveh zaporednih koledarskih letih.
Sedmi del
KONČNI DOLOČBI
44. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
ukrepih v primeru nepravilnosti in kršitev v ekološkem kmetovanju (Uradni list RS, št. 96/14).
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45. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, šesti odstavek 32. člena te uredbe pa
se začne uporabljati 1. januarja 2023.
Št. 00704-266/2022
Ljubljana, dne 28. julija 2022
EVA 2020-2330-0031
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

2609.

Sklep o imenovanju generalnega konzula
Republike Slovenije v Trstu

Št.

I
Gregor Šuc se imenuje za generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 50101-120/2022
Ljubljana, dne 25. julija 2022
EVA 2021-1811-0071
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

2610.

Sklep o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata
Republike Slovenije v Antalyi

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18
– ZKZaš) na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja
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SKLEP
o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata
Republike Slovenije v Antalyi
I
V Sklepu o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Antalyi (Uradni list RS, št. 118/07) se v 1. členu drugi odstavek
spremeni tako, da se glasi:
»Konzularno območje obsega province: Antalya, Adana,
Kahramanmaraş, Mersin, Burdur, Isparta in Osmaniye.«.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 50100-6/2021
Ljubljana, dne 29. julija 2022
EVA 2021-1811-0027
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18
– ZKZaš) je na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o imenovanju generalnega konzula
Republike Slovenije v Trstu
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2611.

Sklep o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata
Republike Slovenije v Izmirju

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18
– ZKZaš) in na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

SKLEP
o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata
Republike Slovenije v Izmirju
I
V Sklepu o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Izmirju (Uradni list RS, št. 34/06) se v 1. členu drugi odstavek
spremeni tako, da se glasi:
»Konzularno območje obsega province: Afyon, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla in Uşak«.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 50100-8/2021
Ljubljana, dne 29. julija 2022
EVA 2021-1811-0029
Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob
predsednik
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MINISTRSTVA
2612.

Pravilnik o evidencah s področja ekološke
pridelave in predelave kmetijskih
pridelkov in živil

Na podlagi desetega odstavka 147. člena in petega odstavka 159. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08,
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/12
– odl. US, 123/21 in 44/22) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano izdaja

PRAVILNIK
o evidencah s področja ekološke pridelave
in predelave kmetijskih pridelkov in živil
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za vpis v evidenco pridelovalcev in predelovalcev ekoloških in integriranih
kmetijskih pridelkov ali živil v delu, ki se nanaša na pridelovalce in predelovalce ekoloških kmetijskih pridelkov ali živil, podrobnejše pogoje za vpis v evidenco ekološkega rastlinskega
razmnoževalnega materiala in rastlinskega razmnoževalnega
materiala iz preusmeritve, ekološko vzrejenih živali in ekološko
gojenih nedoraslih organizmov iz akvakulture ter za izvajanje:
– Uredbe (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
(UL L št. 150 z dne 14. 6. 2018, str. 1), zadnjič spremenjene z
Delegirano uredbo 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 (UL L št. 98 z dne 25. 3. 2022, str. 1), (v nadaljnjem
besedilu: Uredba 2018/848/EU) in
– Izvedbene uredbe 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 (UL L št. 98 z dne 31. 3. 2020,
str. 2), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo 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
(UL L št. 420 z dne 14. 12. 2020, str. 9), (v nadaljnjem besedilu:
Izvedbena uredba 2020/464/EU).
2. člen
(pomen izrazov)
Izraza, uporabljena v tem pravilniku, pomenita:
– obrat javne prehrane je obrat javne prehrane v skladu
z Uredbo (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih
potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES)
št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi
Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS,
Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in
2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L št. 304
z dne 22. 11. 2011, str. 18), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU)

2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011
Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES)
št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (UL L št. 327 z dne 11. 12. 2015, str. 1);
– izvajalec dejavnosti je izvajalec dejavnosti v skladu s
13. točko 3. člena Uredbe 2018/848/EU.
II. EVIDENCA PRIDELOVALCEV IN PREDELOVALCEV
EKOLOŠKIH IN INTEGRIRANIH KMETIJSKIH PRIDELKOV
ALI ŽIVIL
3. člen
(vpis izvajalca dejavnosti, skupine izvajalcev
ali obrata javne prehrane v evidenco)
(1) Izvajalca dejavnosti, skupino izvajalcev ali obrat
javne prehrane v evidenco pridelovalcev in predelovalcev
ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov ali živil vpiše
organizacija za kontrolo in certificiranje, pri kateri je izvajalec, skupina izvajalcev ali obrat javne prehrane vključen v
nadzor ekološke pridelave in predelave v skladu z zakonom,
ki ureja kmetijstvo.
(2) Če se izvajalec dejavnosti in skupine izvajalcev, ki so
vpisani v register kmetijskih gospodarstev, prijavijo pri organizaciji za kontrolo in certificiranje po 25. oktobru tekočega leta,
ga organizacija za kontrolo in certificiranje vpiše v evidenco iz
tega člena za naslednje leto.
(3) Podatki glede pridelave oziroma predelave kmetijskega pridelka ali živila so:
1. podatki o statusu izvajalca dejavnosti, skupine izvajalcev ali obrata javne prehrane;
2. podatki o statusu, vrsti in količini kultur;
3. podatki o statusu, vrsti in količini proizvodov;
4. podatki o statusu, vrsti in številu živali;
5. podatki o statusu, vrsti in velikosti kmetijskega zemljišča v uporabi;
6. podatki o letu vstopa izvajalca dejavnosti, skupine izvajalcev ali obrata javne prehrane v nadzor ekološke pridelave
in predelave in
7. ime organizacije za kontrolo in certificiranje, pri kateri je
izvajalec dejavnosti, skupina izvajalcev ali obrat javne prehrane
vključen v nadzor.
(4) Naziv in površina kmetijske rastline, ki se uvršča med
zelenjavo ali zelišča, se v evidenco iz tega člena vnese, če le ta
znaša več kot 0,2 ha iste kmetijske rastline. Če je le ta manjša
od 0,19 ha, se lahko vnese kot »zelenjava« ali kot »zelišča«.
4. člen
(status kmetijskega zemljišča v uporabi ali živali)
(1) Kmetijsko zemljišče v uporabi se v evidenci iz prejšnjega člena označi z naslednjimi statusi:
– s statusom »E« se označi tisto kmetijsko zemljišče v
uporabi, na katerem je zaključeno obdobje preusmeritve;
– s statusom »P« se označi tisto kmetijsko zemljišče v
uporabi, ki je v obdobju preusmeritve;
– s statusom »K« se označi tisto kmetijsko zemljišče v
uporabi, na katerem pridelava ne poteka v skladu z Uredbo
2018/848/EU, s tem pravilnikom in uredbo, ki ureja ekološko
pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov in živil;
– s statusom »N« se označi tisto kmetijsko zemljišče v
uporabi, ki ni vključeno v nadzor ekološke pridelave in predelave.
(2) Če ima kmetijsko zemljišče v uporabi status delno
»P«, delno pa »E«, se tako kmetijsko zemljišče v uporabi
označi s statusom »E«.
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(3) Če ima kmetijsko zemljišče v uporabi status delno »E«
ali »P«, delno pa »N«, se tako kmetijsko zemljišče v uporabi
označi s statusom »N«.
(4) Če je izvajalcu dejavnosti ali skupini izvajalcev izdana
pozitivna odločba o odobritvi skrajšanja obdobja preusmeritve
za posamezna kmetijska zemljišča v uporabi v skladu z Uredbo
2018/848/EU po 25. oktobru tekočega leta, se takšna kmetijska
zemljišča v uporabi s statusom »E« označijo od 1. januarja
naslednjega leta.
(5) Živali se v evidenci iz prejšnjega člena označijo z
naslednjimi statusi:
– s statusom »E« se označi tista žival, ki je zaključila
obdobje preusmeritve;
– s statusom »P« se označi tista žival, ki je v obdobju
preusmerjanja in
– s statusom »K« se označi tista žival, ki ni v skladu z
Uredbo 2018/848/EU in uredbo, ki ureja ekološko pridelavo in
predelavo kmetijskih pridelkov in živil.
5. člen
(status izvajalca dejavnosti, skupine izvajalcev
ali obrata javne prehrane)
(1) Izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev se v evidenci iz 3. člena tega pravilnika označi z naslednjimi statusi:
1. s statusom »eko« se označi tisti izvajalec dejavnosti ali
skupina izvajalcev, ki ima zaključeno obdobje preusmeritve in
je pridobila certifikat za najmanj en ekološki kmetijski pridelek
ali živilo;
2. s statusom »P1« se označi tisti izvajalec dejavnosti
ali skupina izvajalcev, ki je vključena prvo leto obdobja preusmeritve;
3. s statusom »P2« se označi tisti izvajalec dejavnosti
ali skupina izvajalcev, ki je vključena drugo leto obdobja preusmeritve;
4. s statusom »P3« se označi tisti izvajalec dejavnosti
ali skupina izvajalcev, ki je vključena tretje leto obdobja preusmeritve;
5. s statusom »PX« se označi tisti izvajalec dejavnosti ali
skupina izvajalcev, ki je v obdobju preusmeritve več kot tri leta;
6. s statusom »K« se označi tisti izvajalec dejavnosti
ali skupina izvajalcev, ki ne prideluje ali predeluje v skladu z
Uredbo 2018/848/EU, s tem pravilnikom in uredbo, ki ureja
ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov in živil, ter
zato ni pridobil certifikata za kmetijski pridelek ali živilo ali je bil
ta razveljavljen;
7. s statusom »Delna kmetija eko« se označi tisti izvajalec
dejavnosti ali skupina izvajalcev, ki ima zaključeno obdobje
preusmeritve za tisti del svojih površin, ki so pod nadzorom
ekološke pridelave in predelave, in je pridobil certifikat za najmanj en ekološki kmetijski pridelek ali živilo in
8. s statusom »Delna kmetija P« se označi tisti izvajalec
dejavnosti ali skupina izvajalcev, ki je v obdobju preusmeritve
za tisti del svojih površin, ki so pod nadzorom ekološke pridelave in predelave.
(2) Obrat javne prehrane, izvajalec dejavnosti ali skupina
izvajalcev, ki se ukvarja s predelavo, se v evidenci iz 3. člena
tega pravilnika označi z naslednjima statusoma:
1. s statusom »ekološki«, če se ukvarja s predelavo ekoloških proizvodov in ima certifikat za ekološka živila, in
2. s statusom »vzporedna predelava«, če ima vzporedno
predelavo ekoloških in konvencionalnih proizvodov in ima certifikat za ekološka živila.
6. člen
(seznam certifikatov)
Organizacija za kontrolo in certificiranje na seznam certifikatov vnese certifikat posameznega izvajalca dejavnosti,
skupine izvajalcev ali obrata javne prehrane v skladu z Uredbo
2018/848/EU. Organizacija za kontrolo in certificiranje vsak
dan oziroma najpozneje v treh dneh od nastale spremembe
posodobi seznam certifikatov.
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III. EVIDENCA EKOLOŠKEGA RASTLINSKEGA
RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA IN RASTLINSKEGA
RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA IZ PREUSMERITVE,
EKOLOŠKO VZREJENIH ŽIVALI IN EKOLOŠKO GOJENIH
NEDORASLIH ORGANIZMOV IZ AKVAKULTURE
7. člen
(evidenca ekološkega rastlinskega razmnoževalnega
materiala in rastlinskega razmnoževalnega materiala
iz preusmeritve, ekološko vzrejenih živali in ekološko
gojenih nedoraslih organizmov iz akvakulture)
V evidenci ekološkega rastlinskega razmnoževalnega
materiala in rastlinskega razmnoževalnega materiala iz preusmeritve, ekološko vzrejenih živali in ekološko gojenih nedoraslih organizmov iz akvakulture se vodijo podatki o tistih vrstah
in sortah ekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala
in rastlinskega razmnoževalnega materiala iz preusmeritve,
ekološko vzrejenih živalih in ekološko gojenih nedoraslih organizmih iz akvakulture, ki so na voljo v Republiki Sloveniji.
8. člen
(vpis v evidenco)
(1) Vloga za vpis v evidenco iz prejšnjega člena mora
poleg podatkov iz zakona, ki ureja kmetijstvo, vsebovati podatke iz 26. člena Uredbe 2018/848/EU, iz Priloge III Uredbe
2020/464/EU in:
– kopijo certifikata, ki potrjuje pridelavo, rejo ali gojenje
ekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala in rastlinskega razmnoževalnega materiala iz preusmeritve, ekološko
vzrejenih živali in ekološko gojenih nedoraslih organizmov iz
akvakulture;
– izjavo, da ekološki rastlinski razmnoževalni material
in rastlinski razmnoževalni material iz preusmeritve izpolnjuje
zahteve za trženje v skladu s pravilnikom, ki ureja semenski
material kmetijskih rastlin;
– registrsko številko dobavitelja, ki mu je bila dodeljena
ob vpisu v register dobaviteljev v skladu s pravilnikom, ki ureja
semenski material kmetijskih rastlin;
– izjavo, da bo ministrstvo nemudoma obvestil, če ekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala in rastlinskega razmnoževalnega materiala iz preusmeritve, ekološko
vzrejenih živali in ekološko gojenih nedoraslih organizmov iz
akvakulture ne bo imel več na voljo.
(2) Ministrstvo izbriše iz evidence iz prejšnjega člena že
vpisane podatke o ekološkem rastlinskem razmnoževalnem
materialu, rastlinskem razmnoževalnem materialu iz preusmeritve, ekološko vzrejenih živali in ekološko gojenih nedoraslih organizmov iz akvakulture, če ugotovi, da izvajalec dejavnosti ali
skupina izvajalcev ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe 2018/848/EU
oziroma tega pravilnika ali če ga izvajalec dejavnosti ali skupina
izvajalcev obvesti, da nima več na voljo ekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala, rastlinskega razmnoževalnega
materiala iz preusmeritve, ekološko vzrejenih živali in ekološko
gojenih nedoraslih organizmov iz akvakulture, ki ga je vpisal v
evidenco iz prejšnjega člena.
9. člen
(obnavljanje evidence razmnoževalnega materiala)
(1) V evidenci iz 7. člena tega pravilnika je treba podatke
o ekološkem rastlinskem razmnoževalnem materialu in rastlinskem razmnoževalnem materialu iz preusmeritve obnavljati
dvakrat letno, in sicer:
– 15. februarja in
– 1. septembra.
(2) Izvajalec dejavnosti ali skupina izvajalcev spremembe
podatkov, ki se nanašajo na podatke iz prejšnjega odstavka,
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sporoči ministrstvu dvakrat letno, in sicer do 5. februarja in do
20. avgusta.
(3) V evidenci iz 7. člena tega pravilnika se podatki o
ekološko vzrejenih živalih in ekološko gojenih nedoraslih organizmih obnovijo v 5 dneh, odkar izvajalec dejavnosti ali skupina
izvajalcev vloži popolno vlogo iz prejšnjega člena.
IV. KONČNI DOLOČBI
10. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 72/18, 17/19 – popr).
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-709/2021
Ljubljana, dne 25. julija 2022
EVA 2021-2330-0118
Irena Šinko
ministrica
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

2613.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o prirejanju
posebnih iger na srečo v igralnih salonih

Na podlagi 99. člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list
RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 –
popr. in 40/14 – ZIN-B) minister za finance izdaja

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o prirejanju posebnih
iger na srečo v igralnih salonih
1. člen
V Pravilniku o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih (Uradni list RS, št. 31/07, 50/09, 71/09 – popr. in
112/09) se v 2. členu enajsta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– samopostrežna blagajna je samopostrežna blagajna,
kot je opredeljena v 47. točki 3. člena Pravilnika o nadzornem
informacijskem sistemu igralnih naprav,«.
2. člen
V 37. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– serijsko številko igralnega avtomata in številko igralnega mesta, na katerem je bil izplačan dobitek,«.
3. člen
V 57. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– serijsko številko igralnega avtomata in številko igralnega mesta,«.
4. člen
Priloga se nadomesti z novo Prilogo, ki je kot Priloga
sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-524/2022
Ljubljana, dne 20. julija 2022
EVA 2022-1611-0072
Klemen Boštjančič
minister
za finance

Priloga
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Priloga:
»Priloga:
Koncesionar za igralni salon:
Naslov:
Poštna št. in kraj:
Igralni salon:
Naslov:
Poštna št. in kraj:

MESEČNO POROČILO O REALIZACIJI
MESEC:

LETO:

REALIZACIJA
Blagajna
Nadzorni inf. Sistem (NIS)
Elektronski števci

Mesečno poročilo sestavljajo naslednji dokumenti:
1. Mesečna realizacija blagajn(e).
2. Mesečna realizacija elektronskih števcev po posameznem igralnem avtomatu
in skupno.
3. Popis elektronskih števcev potrebnih za obračun (pri elektronski ruleti tudi za
posamezna igralna mesta).
4. Popis rezultatov štetja vseh kovancev / žetonov na zadnji dan v mesecu na
blagajni, trezorju, zalogovnikih žetonov in zbiralnikih žetonov.
5. Seznam vseh izplačanih dobitkov nad 1.000 EUR.
6. Mesečno poročilo o štetju kovancev / žetonov v zalogovnikih žetonov in
zbiralnikih žetonov.
7. Pisna obrazložitev morebitnih odstopanj med realizacijo po blagajni, NIS in
elektronskimi števci, s podrobno obrazložitvijo vzrokov za odstopanja po
posameznem igralnem avtomatu oziroma igralnem mestu.
8. Opombe.

Poročilo pripravil:
Ime in priimek
Kraj in datum
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1. MESEČNA REALIZACIJA BLAGAJN(E)
Datum
Vplačila
Izplačila

SKUPAJ:

Uradni list Republike Slovenije

Realizacija V EUR

Pit

Pozicija

Serijska
številka

Proizv
ajalec

Ime
igre

Datum

Denom
inacija

Obr.
model

Zač.
meseca
Kon. meseca

Popis el.števcev (TI)
Razlika
v EUR

Zač.
meseca

Kon.
Meseca

Popis el.števcev (TO)
Razlika v
EUR

Zač.
meseca

Kon.
meseca

Popis el.števcev
(JP)
Razli
ka v
EUR

Zač.
mese
ca

Kon.
mese
ca

EUR

Popis padlih
progresiv (PJP)
Realiz
acija v
EUR

Št.

Skupaj ostali elektromehanski IA
Skupaj igralni avtomati, rulet(e) in ostali elektromehanski IA:

Skupaj ruleta R2:
…
Skupaj vse rulete:
Ostali elektromehanski IA
BJ

Skupaj ruleta R1:
R2-IM1
R2-IM2

Skupaj igralni avtomati:
IA z več igralnimi mesti
R1-IM1
R1-IM2

Zap.
št.

Podatki o igralnem avtomatu

2. REALIZACIJA PO ELEKTRONSKIH ŠTEVCIH, KI SO POTREBNI ZA MESEČNI OBRAČUN PO POSAMEZNEM IGRALNEM AVTOMATU IN SKUPNO
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3. POPIS ELEKTRONSKIH ŠTEVCEV POTREBNIH ZA OBRAČUN PO IGRALNIH MESTIH

Zap.
št.

Pozicija

Serijska
številka

Elektronski števci
Datum

TI

TO

JP

CC

PJP

BILL

GAMES

4. POPIS REZULTATOV ŠTETJA VSEH KOVANCEV/ŽETONOV NA ZADNJI DAN V MESECU NA
BLAGAJNI, TREZORJU, ZALOGOVNIKIH ŽETONOV IN ZBIRALNIKIH ŽETONOV
Nahajališče

Število
kosov

Vrednost
žetona/kovanca

Število
kosov

Vrednost
žetona/kovanca

Nabavljeno število
Stanje pred enim
mesecem
TREZOR
BLAGAJNA
Zalogovniki žetonov
Zbiralniki žetonov
BLAGAJNA 2

TRETJE OSEBE
Reverz
Vzorci
DRUGO
Coin comparitor
Skladišče

SKUPAJ:

5. SEZNAM IZPLAČANIH DOBITKOV NAD 1.000 EUR
Datum

Skupaj:

Ura

Pozicija

Serijska št.

Vrednost

Skupna vrednost
v EUR

Uradni list Republike Slovenije

Št.

105 / 3. 8. 2022 /

Stran

7933

6. MESEČNO POROČILO O ŠTETJU KOVANCEV / ŽETONOV V ZALOGOVNIKIH ŽETONOV
Datum:
Zalogovnik žetonov
Zbiralnik žetonov
Zap. št.

Serijska
Pozicija številka

Št. žetonov

Vrednost v
EUR

Vrednost v
Št. žetonov EUR

Skupaj:
«.

».
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Pravilnik o spremembah Pravilnika
o nadzornem informacijskem sistemu
igralnih naprav

Na podlagi tretjega odstavka 80.a člena Zakona o igrah
na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr. in 40/14 – ZIN-B) minister za finance
izdaja

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o nadzornem
informacijskem sistemu igralnih naprav
1. člen
V Pravilniku o nadzornem informacijskem sistemu igralnih
naprav (Uradni list RS, št. 59/08, 88/09, 84/10, 37/11, 109/12,
93/14, 97/21, 155/21 in 205/21) se 12. člen črta.
2. člen
V 37. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vloga za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega
člena mora vsebovati:
– podatke o proizvajalcu ter naziv, vrsto in verzijo NIS;
– podatke o osebi, odgovorni za delovanje NIS in o kontaktni osebi iz 46. člena tega pravilnika;
– podroben opis, kje in kako so v NIS izpolnjene zahteve
tega pravilnika po posameznih členih z navedbo konkretnih
primerov;
– dokumentacijo vzpostavljene spletne storitve, ki izkazuje, da je spletna storitev vzpostavljena po specifikacijah
nadzornega organa;
– dokumentacijo za oddaljeni dostop do podatkovne baze
in aplikacije NIS;
– vsa potrebna uporabniška imena in gesla za aplikacijo
NIS koncesionarja in za dostop do podatkovne baze koncesionarja, posredovana na varen način;
– uporabniška navodila aplikacije NIS koncesionarja;
– podatke za dostop do spletne storitve testnega ali pilotskega sistema;
– testno poročilo spletne storitve za vse igralne naprave,
blagajne in progresivne sisteme iz katerega je razvidno, da
spletna storitev zagotavlja prenos vseh zahtevanih podatkov
iz pravilnika (koncesionar mora preveriti ustreznost posredovanja podatkov preko spletne storitve za vse igralne naprave,
blagajne in progresivne sisteme);
– izjavo koncesionarja, da vse igralne naprave, blagajne in progresivni sistemi preko spletne storitve nadzornemu
organu posredujejo s pravilnikom predpisane števce, podatke
in dogodke in
– konkreten nabor računalnikov, podatkov, programov in
modulov, do katerih nadzorni organ dostopa in ki nadzornemu
organu zagotavljajo realizacijo izpolnitve zahtev tega pravilnika.«.
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3. člen
V 43. členu se črta besedilo »in najkasneje v treh delovnih
dneh posredovati nadzornemu organu nov seznam modulov z izvršno kodo in vseh datotek, ki vsebujejo nastavitvene
parametre NIS, vključno z imeni, točno lokacijo, datumi modulov oziroma datotek, njihovimi dolžinami, kratkim opisom
funkcionalnosti, ter z izračunano kontrolno kodo po algoritmu
zgoščevalne funkcije«.
4. člen
V 48. členu se prva točka črta.
Dosedanje 2., 3., 4. in 5. točka postanejo 1., 2., 3. in
4. točka.
5. člen
V 73. členu se v drugem odstavku v 3. točki za besedo
»NIS« črtata vejica in besedilo »vnos novo dodeljene evidenčne številke igralne naprave pa najkasneje do začetka
uporabe IA«.
V 4. točki se število »4« nadomesti s številom »3«.
6. člen
V 75. členu se v prvem odstavku prva točka črta.
Dosedanji 2. in 3. točka postaneta 1. in 2. točka.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za nazive druge in tretje alineje 1. točke in prve alineje
2. točke tega člena se uporabljajo izrazi določeni v navodilu za
izpolnjevanje obrazca MF IGR NAP-IM, ki je skupaj z obrazcem
Priloga 2 tega pravilnika in njegov sestavni del. Enolično interno oznako iz osme alinee 1. točke tega člena lahko nadomesti
enolična pozicijska oznaka prve alinee 2. točke tega člena.«.
7. člen
Priloga 1, Priloga 2, Priloga 3 in Priloga 4 se nadomestijo
z novimi Prilogo 1, Prilogo 2, Prilogo 3 in Prilogo 4, ki so kot
Priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-523/2022
Ljubljana, dne 20. julija 2022
EVA 2022-1611-0073
Klemen Boštjančič
minister
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Datum:

1
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št.
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PODATKI O IGRALNIH AVTOMATIH V IGRALNICI/SALONU:

Priloga:

Priloga
Stran

7935

7936 /

Navodilo za izpolnjevanje obrazca MF IGR NAP- IA

Podatke o IA se vnaša v eno ali več vrstic. Več vrstic se uporabi za igralni avtomat,
ki ima nameščenih več iger ali je vključen v progresivni sistem z več skladi ali nivoji.
V prvo vrstico se vpišejo podatki za sam IA, medtem ko se v naslednje vrstice vpisujejo podatki specifični za vsako posamezno igro na IA.

Št.

V posamezne kolone se vpisujejo naslednji podatki:
Zaporedna številka IA.
1 Zap. št.
Kadar gre za podatke o posamezni igri, ki se nanaša na IA z več igrami,
je kolona prazna ali pa je v njej ponovljena zaporedna številka IA.
Številka ali oznaka PIT-a, če so IA v igralnem prostoru razporejeni v
2 Št. PIT
posamezne posebej označene PIT-e. Če se IA ne označujejo po PIT-ih, se kolona
pusti prazna.
Pozicijska številka oziroma pozicijska oznaka IA,
3 Št. IA
ki je zabeležena na IA in pod katero vodi IA tudi NIS.
Enolična interna identifikacijska oznaka IA, ki je zabeležena tudi v registru IA v NIS.
4 Id. IA v NIS
Črkovna oznaka tipa IA:
5 Tip IA
R
reel
V
video
P
poker
M
multigame
E
elektronska ruleta
K
keno
T
terminal strežniškega sistema
D
drugo
Uporabi se lahko kombinacija črk npr. video-reel = VR.
Število igralnih mest za IA z več igralnimi mesti, sicer prazno.
6 Št. i.m.
Kratek naziv proizvajalca, za znane proizvajalce lahko kratica, ali okrajšano ime.
7 Proizvajalec
IGT
Bally
Aristocrat
Atronic
Počkaj
GoldClub
…
Praviloma se navede naziv iz izdanega certifikata oziroma poročila o prvi kontroli.
Proizvajalčev naziv igre oziroma IA.
8 Igra
Pri IA, ki imajo več iger se v naslednjih vrsticah v tej koloni navedejo nazivi posameznih iger.
Uporabijo se nazivi iz certifikata. Pri terminalih strežniškega sistema iger se navede “Terminal SSI”.

Obrazec v elektronski obliki se posreduje na elektronski naslov nadzornega organa z oznako:
Subject(zadeva): Seznam igralnih avtomatov MF IGR NAP-IA – „igralnica/igralni

Stran
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17 Začetna v.
18 % V
19 % S
20 TIP
21 Bel. (D/N)

12 Tok
13 BA (D/N/L)
14 Leto izdelave
15 Serijska št. IA
16 Progresiva – ID

10 Max. stava
11 Vred. obr. kred.

9 % vračanja

% vračanja IA oziroma posamezne igre na IA, ki imajo več iger.
Odstotek vračanja se prepiše iz specifikacije proizvajalca za posamezno igro in se navaja na 2 decimalni mesti.
Pri IA z multidenominacijo pri katerih ima igra % vračanja odvisen od izbrane denominacije
se vpišeta najnižji in najvišji % vračanja npr.: 86,40-97,77.
Višina maksimalne stave v obračunskih kreditih.
Vrednost obračunskega kredita s katerim se inkrementirajo elektronski števci IA.
Primer: žeton po 0.25€ s tokenizacijo 5, ki da vrednost obračunskega kredita 0.05€ se v polje vpiše:
Na IA s tokenizacijo se vpiše število obračunskih kreditov, ki se jih dobi za žeton.
Prisotnost sprejemnika bankovcev (D=da, N=ne, pri čemer se doda L, če sprejemnik bankovcev
Letnica proizvodnje.
Serijska številka IA.
L#[.s].n = lastna, S#[.s].n =
kjer je “#”zaporedna številka progresive, “s” oznaka sklada in “n” številka nivoja
Če ima progresivni sistem en sam sklad, se oznake sklada ne navaja.
Pri progresivah z več skladi in nivoji se navajata najprej sklad (s) in nato nivo (n) npr. S1.2.1
Pri progresivah z več skladi ali nivoji se vsak sklad oziroma nivo navedeta v svoji vrstici.
Začetna vrednost progresive (v € ).
Odstotek s katerim narašča vidni del progresive.
Odstotek s katerim narašča skriti del progresive.
Tip proženja progresive (I - dobitek določa izid igre, K – dobitek določa krmilnik, IK – dobitek je kombinacija igre in krmilnika).
D – progresivni dobitek se beleži na obračunskih števcih IA, N – progresivni dobitek se ne beleži na obračunskih števcih IA.
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Datum:

Oznaka
naprave

Zap.
Št.

PODATKI O IGRALNIH MIZAH IN DRUGIH IGRAH V IGRALNICI: .........................................................................

Priloga 2: Obrazec MF IGR NAP-IM

Stran
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Št.

* Uporabljeni kratki nazivi iger so: AR (ameriška ruleta), FR (francoska ruleta), BJ (black jack), ODBJ (one deck black jack), DDBJ (double deck black jack),
PO (poker), CP (carribean poker), DP (draw poker), HDPP (hit draw progressive poker), THBP (Texas holdem bonus poker), LIR (let it ride),
PB (punto banco), MPB (mini punto banco), CF (chemin de fer), CR (craps), TS (tai sai), TQ (trente et quarante), MTQ (mini trente et quarante),
BW (big wheel), WF (wheel of fortune), BI (bingo), KE (keno), TO (toto), WAR (war), P21 (Park 21), BO (boulle), RD (red dog), TU (turnir).

V posamezne kolone se vpisujejo naslednji podatki:
1 Zap. št.
Zaporedna številka IM.
2 Oznaka
Oznaka IM v igralnem prostoru, ki je zabeležena v NIS v registru IM in je sestavljena iz
naprave
kratkega naziva igre* in pozicijske številke.
3 Inventarna št. Inventarna številka.
4 Serijska št.
Serijska številka cilindra pri ruleti, žrebalni napravi oziroma mešalniku kart.
5 Proizvajalec Proizvajalec cilindra rulete, žrebalnega naprave oziroma mešalnika kart,
kot je naveden v certifikatu oziroma v poročilu o preizkusu.
6 Leto
Letnica izdelave cilindra pri ruleti, žrebalne naprave oziroma mešalnika kart.
izdelave
7 Igra
Naziv igre, kot je naveden v certifikatu oziroma v poročilu o preizkusu.
8 Stava
Minimalna in maksimalna stava (v €) in % provizije pri igrah, ki jih igrajo igralci drug proti drugemu.
min/max/%
9 ID
Identifikacijska oznaka progresive: L#.n = lastna, S#.n = skupna,
kjer je “#“ številka progresive in “n“ številka nivoja progresive, npr. L1.2.
10 Začetna v.
Začetna vrednost progresive (v €).
Odstotek od vplačil s katerim narašča vidni del progresive.
11 % V
Odstotek od vplačil s katerim narašča skriti del progresive.
12 % S
Vplačilo za sodelovanje v progresivni igri (v €).
13 Vpl.
14 Proizvajalec Proizvajalec progresivnega sistema, kot je naveden v certifikatu oziroma v poročilu o preizkusu.

Obrazec v elektronski obliki se posreduje na elektronski naslov nadzornega organa z oznako:
Subject(zadeva): Seznam igralnih miz OBR NAP-IM – »igralnica«

Podatke o igri na IM se vnaša v eno ali več vrstic. Več vrstic se uporabi za IM,
ki je vključena v progresivni sistem z več nivoji. V prvo vrstico se vpišejo podatki za samo IM, medtem ko se v
naslednje vrstice vpisujejo podatki, specifični za posamezne nivoje progresive.

Navodilo za izpolnjevanje obrazca MF IGR NAP-IM
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Priloga 3: Združljivost NIS z informacijskim sistemom nadzornega organa in standardni vmesnik NIS za
povezavo z informacijskim sistemom nadzornega organa
Nadzorni organ dostopa do aplikacij NIS nameščenih pri koncesionarju preko oddaljenega terminala, pri čemer uporablja
za dostop do znakovno orientiranih sistemov emulator standarnega znakovnega terminala, za dostop do aplikacij v grafičnih
okoljih pa odjemalec za Microsoft Terminal Services ali brskalnik Microsoft Interner Explorer.
Do podatkovne baze NIS dostopa nadzorni organ z izvedbo medbazne povezave med bazo informacijskega sistema
nadzornega organa (Oracle) in bazo NIS pri koncesionarju in z integracijo »tabel« oddaljenega sistema v podatkovni model
svojega informacijskega sistema. V primeru, da NIS uporablja isto vrsto baze, kot nadzorni organ (Oracle), se povezava
izvede preko OracleNet protokola, sicer pa se povezava izvede preko ODBC ali OLE DB krmilnika. Informacijski sistem
nadzornega organa vsebuje ODBC in OLE DB krmilnike za baze IBM DB2 in za Microsoft SQL Server, pri čemer pa se
lahko nabor krmilnikov še širi.
Združljivost NIS z informacijskim sistemom nadzornega organa je pri oddaljenem dostopu do baze NIS pogojena s
splošnimi omejitvami, ki veljajo za podatkovno bazo Oracle, pri ne-Oracle podatkovnih bazah NIS pa dodatno še z naborom
ODBC in OLE DB krmilnikov in njihovo zmogljivostjo, kar omejuje predvsem uporabo NIS in podatkovnih tipov na tiste,
ki so s krmilnikom podprti.
V okvir združljivosti sodi tudi uspešnost poizvedb po podatkih v prometnih tabelah. Tipična poizvedba za prenos podatkov
iz prometne tabele podatkovne baze NIS v podatkovno bazo nadzornega organa, preko katere se NIS povezuje z
informacijskim sistemom nadzornega organa, vsebuje datum oziroma datum in čas kot izbirni pogoj. Odvisno od vrste
tabele se lahko poleg datumske omejitve lahko uporabi tudi omejitev za vrsto dogodka, vrsto števca ali vrsto transakcije.
Pomemben faktor učinkovitosti poizvedb je trajanje poizvedbe in prenosa podatkov v informacijski sistem nazornega
organa. Izbira in prenos podatkov z zgoraj navedenimi izbirnimi kriteriji iz vseh prometnih tabel za NIS koncesionarja z
200 igralnimi napravami sme za en obračunski dan pri dostopih do podatkovnih baz Oracle in MS SQL Server v poprečju
trajati 800s, pri dostopu do podatkovnih baz DB2 pa v poprečju 1600s.
Standardni vmesnik NIS za povezavo z informacijskim sistemom nadzornega organa predstavljajo podatkovne strukture
relacijske baze NIS oziroma nad njimi definirani vpogledi, ter pripadajoči indeksi, ki Uradu omogočajo hitre in učinkovite
tipske poizvedbe. V primeru, da je standardni vmesnik predstavljen z vpogledi nad obstoječimi podatkovnimi strukturami
NIS, se za imena vpogledov in njihovih kolon uporabijo nazivi iz te priloge. Imena tabel, vpogledov in podatkovnih kolon
so lahko drugačna, če za to obstoji tehten razlog, upoštevati pa morajo naslednje omejitve:
- v imenih se smejo uporabljati le velike črke angleške abecede, znak podrčrtaj (»_«) in številke,
- ime se mora vedno začeti s črko,
- imena naj bodo čim krajša, vendar pomenljiva, dolžina imena sme znašati največ 30 znakov,
- za imena se ne smejo uporabljati rezervirane besede podatkovne baze NIS in podatkovne baze nadzornega
organa,
- vrstni red in tipi podatkov se morajo ujemati s podatkovnimi tipi baze Oracle opredeljenimi v tej prilogi, pri
drugih bazah pa morajo biti podatkovno združljivi preko standardnega ODBC krmilnika z bazo nadzornega
organa.
Glede na vrsto NIS predstavlja standardni vmesnik osnovo na kateri se izvede povezovanje NIS z informacijskim sistemom
nadzornega organa, ponudnik NIS in nadzorni organ pa se zaradi tehničnih lastnosti sistemov lahko dogovorita prilagoditve
vmesnika ali za drugačen način izvedbe povezave.

V_IGRALNI_AVTOMATI
1
ID_IA
2
POZICIJA
3
IMESTO
4
DENOM
5
TOKENIZACIJA
6
OBR_MOD_ID
7
SER_ST
8
PROIZV_ID
9
IGRA_ID
10 TIP_IA
11 LETO_PROIZ
12 MIN_VLOZEK
13 MAX_VLOZEK
14 ODST_VR_MIN
15 ODST_VR_MAX
16 STANJE
17 VELJA_OD
18 VELJA_DO
19 CASINO_ID
V_PROIZVAJALCI
1
PROIZV_ID
2
NAZIV
V_IGRE
1
IGRA_ID
2
NAZIV
V_CASINO
1
CASINO_ID
2
NAZIV
3
NAZIV_KR
V_OBR_MODELI
1
OBR_MOD_ID
2
NAZIV
3
FORMULA
4
FTI
5
FTO
6
FJP
enolična identifikacijska oznaka igre
naziv igre, kot je naveden v certifikatu
Register lokacij pri NIS, ki podpira več lokacij
enolična identifikacijska lokacije (igralnice ali igralnega salona)
naziv igralnice, kot je naveden v koncesiji
kratki naziv
Register obračunskih modelov, če je glede na vrsto NIS potreben
enolična identifikacija obračunskega modela
naziv obračunskega modela
opisna formula obračunskega modela (npr. TI-TO-JP-PJP)
faktor NIS števca TI (npr. 1)
faktor NIS števca TO (npr. –1)
faktor NIS števca JP (npr. –1)

Register igralnih avtomatov
enolična interna oznaka IA v NIS, ki nastopa v zapisih prometnih tabel
pozicijska oznaka IA
številka igralnega mesta pri avtomatih z več igralnimi mesti
obračunska denominacija
število obračunskih kreditov za žeton
identifikacija obračunskega modela iz registra obračunskih modelov
serijska številka ohišja IA
identifikacijska oznaka proizvajalca iz registra proizvajalcev
identifikacijska oznaka igre iz registra iger
Tip igralnega avtomata
letnica izdelave
minimalni vložek v igro v obračunskih kreditih
maksimalni vložek v igro v obračunskih kreditih
minimalni odstotek vračanja
maksimalni odstotek vračanja
stanje (1=v uporabi, 0=ni v uporabi)
datum in čas veljavnosti
datum in čas prenehanja veljavnosti, če je kronologija sprememb vključena v register IA
identifikacija igralnice ali igralnega salona iz registra lokacij za NIS, ki pokriva več lokacij
Register proizvajalcev
identifikacijska oznaka proizvajalca
naziv proizvajalca, kot je naveden v certifikatu

Št.

NUMBER
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(100)
NUMBER
NUMBER
NUMBER

NUMBER
VARCHAR2(60)
VARCHAR2(20)

NUMBER
VARCHAR2(40)

NUMBER
VARCHAR2(40)

NUMBER
VARCHAR2(20)
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
VARCHAR2(30)
NUMBER
NUMBER
VARCHAR2(10)
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER(1)
DATE
DATE
NUMBER

Standardni vmesnik za šifrante
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7
FCC
NUMBER
8
FPJP
NUMBER
V_PROGRESIVE_IA
1
PROG_ID
NUMBER
2
NAZIV
VARCHAR2(30)
3
OPIS
VARCHAR2(100)
4
VRSTA
VARCHAR2(1)
5
TIP_PR
VARCHAR2(2)
6
STANJE
NUMBER
7
BELEZENJE
NUMBER(1)
8
ST_SKLADOV
NUMBER(2)
9
ST_NIVOJEV
NUMBER(2)
10 VELJA_OD
DATE
11 VELJA_DO
DATE
12 CASINO_ID
NUMBER
V_PROGRESIVE_IA_NIVOJI
1
PROG_ID
NUMBER
2
SKLAD
VARCHAR2(10)
3
NIVO
NUMBER
4
NAZIV
VARCHAR2(30)
5
ZACETNA_VR
NUMBER
6
PRIRASTEK
NUMBER
7
MEJNA_VR
NUMBER
8
PRIRASTEK2
NUMBER
9
PRIRASTEK_SKRIT NUMBER
10 STANJE
NUMBER
11 CASINO_ID
NUMBER
V_PROGRESIVE_IA_LST
1
PROG_ID
NUMBER
2
ID_IA
NUMBER
3
STANJE
NUMBER(1)
4
CASINO_ID
NUMBER
V_IGRALNE_MIZE
1
IM_ID
NUMBER
2
POZICIJA
VARCHAR2(10)
3
NAZIV_KR
VARCHAR2(10)
4
NAZIV
VARCHAR2(30)
5
INV_ST
VARCHAR2(30)
6
ODST_PROV
NUMBER

faktor NIS števca CC (npr. 0)
faktor NIS števca PJP (npr. – 1)
Register progresiv
enolična identifikacija progresive
naziv progresive
opis progresive, če je podatek v registru
vrsta progresive (L=lastna, S=skupna)
tip proženja (I=igra, K=krmilnik, IK=igra in krmilnik)
1=aktivna, 0=neaktivna
1=dobitek se beleži na števcih IA, 0=dobitek se ne beleži na števcih IA, če je podatek v registru
število skladov progresive
število nivojev progresive
datum in čas začetka veljavnosti progresive
datum in čas prenehanja veljavnosti podatkov progresive
identifikacija igralnice pri NIS, ki podpira več lokacij
Podrobni podatki po skladih in nivojih
identifikacija progresive
oznaka sklada
številka nivoja (polja 1,2 in 3 morajo enolično določati veljaven zapis)
naziv sklada in nivoja progresive
začetna vrednost
prirastek v %
mejna vrednost nad katero velja PRIRASTEK2
prirastek v %, ko dobitek preseže mejno vrednost
prirastek v % skrite vrednosti
1=veljaven zapis 0=neveljaven zapis
identifikacija igralnice pri NIS, ki podpira več lokacij
Seznam IA vključenih v progresive
identifikacija progresive
identifikacija IA
1=veljaven zapis, 0=neveljaven zapis
identifikacija igralnice pri NIS, ki podpira več lokacij
Register igralnih miz in drugih posebnih iger na srečo
identifikacija igre, ki nastopa v vseh zapisih prometnih tabel
pozicijska oznaka mize oziroma igre (kombinacija kratkega naziva in številke)
kratki naziv po igri, ki se na njej izvaja (iz Priloge 2)
naziv po igri, ki se na njej izvaja
inventarna številka
odstotek provizije pri igri, ki jo igrajo igralci drug proti drugemu
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7
PROIZ_ID
NUMBER
8
LETO
NUMBER
9
SER_ST
VARCHAR2(30)
10 PROG_ID
NUMBER
11 STANJE
NUMBER
12 VELJA_OD
DATE
13 CASINO_ID
NUMBER
V_PROGRESIVE_IM
1
PROG_ID
NUMBER
2
NAZIV
VARCHAR2(30)
3
OPIS
VARCHAR2(100)
4
VRSTA
VARCHAR2(1)
5
TIP_PR
VARCHAR2(2)
6
STANJE
NUMBER
7
VPL
NUMBER
8
ST_SKLADOV
NUMBER(2)
9
ST_NIVOJEV
NUMBER(2)
10 VELJA_OD
DATE
11 VELJA_DO
DATE
12 CASINO_ID
NUMBER
V_PROGRESIVE_IM_NIVOJI
1
PROG_ID
NUMBER
2
SKLAD
VARCHAR2(10)
3
NIVO
NUMBER
4
NAZIV
VARCHAR2(30)
5
TIP_DOBITKA
VARCHAR2(1)
5
ZACETNA_VR
NUMBER
6
PRIRASTEK
NUMBER
7
MEJNA_VR
NUMBER
8
PRIRASTEK2
NUMBER
9
PRIRASTEK_SKRIT NUMBER
10 STANJE
NUMBER
11 CASINO_ID
NUMBER
V_PROGRESIVE_IM_LST
1
PROG_ID
NUMBER
2
POZICIJA
NUMBER
3
STANJE
NUMBER(1)
4
CASINO_ID
NUMBER
V_IGRE_SSI
1
IGRA_ID
NUMBER

identifikacijska oznaka proizvajalca elektromehanskega RNG iz registra proizvajalcev
letnica izdelave elektromehanskega RNG
serijska številka oziroma oznaka elektromehanskega RNG
identifikacija progresivnega sistema
1=v uporabi 0=izločena
datum in čas začetka veljavnosti zapisa
identifikacija igralnice pri NIS, ki podpira več lokacij
Register progresivnih sistemov na IM
enolična identifikacija progresive
naziv progresive
opis progresive, če je podatek v registru
vrsta progresive (L=lastna, S=skupna)
tip proženja (I=igra)
1=aktivna, 0=neaktivna
vplačilo igralca za sodelovanje pri progresivni igri
število skladov progresive
število nivojev progresive
datum in čas začetka veljavnosti progresive
Datum in čas prenehanja veljavnosti progresive
identifikacija igralnice pri NIS, ki podpira več lokacij
Podrobni podatki po skladih in nivojih
identifikacija progresive
oznaka sklada
številka nivoja (polja 1,2 in 3 morajo enolično določati veljaven zapis)
naziv sklada in nivoja progresive
Tip progresivnega dobitka (I=samostojna nagrada, D=delež sklada, K= fiksen znesek)
začetna vrednost
prirastek v %
mejna vrednost nad katero velja PRIRASTEK2
prirastek v %, ko dobitek preseže mejno vrednost
prirastek v % skrite vrednosti
1=veljaven zapis 0=neveljaven zapis
identifikacija igralnice pri NIS, ki podpira več lokacij
Seznam IM vključenih v progresive
identifikacija progresive
identifikacija IM
1=veljaven zapis, 0=neveljaven zapis
identifikacija igralnice pri NIS, ki podpira več lokacij
Register iger strežniškega sistema iger
enolična identifikacija igre
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NAZIV
PROIZ_ID
MD5
DENOM
MIN_VLOZEK
MAX_VLOZEK
ODST_VR_MIN
ODST_VR_MAX
STANJE
VELJA_OD
VELJA_DO
CASINO_ID

VARCHAR2(50)
NUMBER
VARCHAR2(32)
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER
NUMBER(1)
DATE
DATE
NUMBER

naziv igre, kot je naveden v certifikatu
identifikacijska oznaka proizvajalca iz registra proizvajalcev
MD5 koda igre
obračunska denominacija igre
minimalni vložek v igro v obračunski denominaciji
maksimalni vložek v igro v obračunski denominaciji
minimalni odstotek vračanja
maksimalni odstotek vračanja
stanje (1=v uporabi, 0=ni v uporabi)
datum in čas veljavnosti
datum in čas prenehanja veljavnosti
identifikacija igralnice pri NIS, ki podpira več lokacij
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PRILOGA 4

TEHNIČNO NAVODILO O ENOTNI STORITVI ZA POSREDOVANJE
PODATKOV, OBLIKI, NAČINU POSREDOVANJA IN VRSTAH SPOROČIL O
PRENOSU POSREDOVANIH PODATKOV FINANČNI UPRAVI REPUBLIKE
SLOVENIJE

1

UVOD

Koncesionarji, ki prirejajo posebne igre na srečo na ozemlju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
koncesionarji) informacije sporočajo v skladu z veljavno shemo XML. Glede obveznih in opcijskih
podatkov, ki jih mora koncesionar poročati, se upoštevajo pravila, opisi in vrednosti elementov, kakor
so določeni v shemi XML, ki je objavljena na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: FURS).
Pri poročanju se uporabljajo naslednje vrste sporočil:
‒ Podatkovno sporočilo, v katerem so lahko podatki za posamezen obračunski dan, registri
koncesionarja ali nadzornega organa.
‒ Statusno sporočilo, ki je posredovano kot odgovor na podatkovno sporočilo. S statusnim
sporočilom prejemnik podatkovnega sporočila sprejme ali zavrne sporočilo pošiljatelja
podatkovnega sporočila. Če sporočilo zavrne, pomeni, da koncesionar ni poročal podatkov.
‒ Sporočilo z zahtevo, katerega prevzame koncesionar od nadzornega organa in v katerem je
zahteva po podatkih.
Koncesionarji imajo pri poročanju nadzornemu organu naslednje možnosti glede obveznosti
sporočanja posameznih elementov:
‒ "Obvezen" pomeni, da mora biti element obvezno vpisan. Nadzorni organ bo tak element
kontroliral v skladu s poslovnimi pravili, ki so navedena v nadaljevanju navodila v ustrezni
preglednici (stolpec Opis).
‒ Prazno pomeni, da mora koncesionar element vpisati, če ga pravilnik zahteva.

1
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OBLIKA IN VSEBINA SPOROČILA

2.1

Splošno

2.1.1

POSILJATELJ

Podatki o koncesionarju.
Element
PRIREDITELJ_NO_ID
KONCESIJA_NO_ID

Podatkovni
tip
STRING
STRING

TIP_SPOROCILA

STRING

DOCREFID
CORRDOCREFID

STRING
STRING

REQREFID
KONTAKTNA_OSEBA_IME
KONTAKTNA_OSEBA_TEL

STRING
STRING
STRING

KONTAKTNA_OSEBA_EMAIL
DATUM_PRENOSA

STRING
DATETIME

Opomba: možen je vnos več kontaktnih oseb.

2.1.2

Obveznost

DŠ prireditelja
Enolična oznaka koncesije pri
prireditelju
Tip sporočila, opisan v posebnem
navodilu
Enolična oznaka sporočila
Enolična oznaka sporočila, ki ga
pričujoče sporočilo popravlja
Enolična oznaka zahteve
Ime in priimek kontaktne osebe
Telefonska številka kontaktne
osebe
Elektronski naslov kontaktne osebe
Element vsebuje informacijo o tem,
kdaj je bilo sporočilo generirano.

Obvezen
Obvezen
Obvezen

Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen

Statusno_Sporocilo

Element
ORIGINALMESSA
GEREFID
STATUS
NAPAKA
Element
KODA
OPIS

Opis

Podatkovni
tip
STRING

Opis

Obveznost

Enolična oznaka izvirnega sporočila

Obvezen

STRING
-

Status sprejetja sporočila
Glej spodaj

Podatkovni
tip
STRING
STRING

Opis

Obveznost

Enolična oznaka izvirnega sporočila
Status sprejetja sporočila
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Registri, ki jih poroča koncesionar
IGRALNA_NAPRAVA

Register igralnih naprav (IN) (48., 49. in 75. člen). V registru so vse igralne naprave s podatki o
identifikaciji, nastavitvah in namestitvah od vključitve v NIS, z vsemi izvedenimi spremembami
nastavitev.
Element
IN_ID
POZICIJA

Podatkovni
tip
STRING
STRING

Opis

Obveznost
Obvezen
Obvezen

STRING
STRING

Enolična interna oznaka igralne naprave v NIS
Pozicijska oznaka IN, pri IM kombinacija
kratkega naziva igre in zaporedne številke
Obračunska denominacija
Število obračunskih kreditov za žeton
Oznaka obračunskega modela iz registra
obračunskih modelov
Serijska številka ohišja IN
Oznaka proizvajalca iz registra proizvajalcev

STRING
STRING
INTEGER

Oznaka igre iz registra iger v NIS
Tip igralnega avtomata
Leto proizvodnje

Obvezen

DECIMAL
DECIMAL
DECIMAL
DECIMAL
INTEGER
STRING
DECIMAL

Minimalni vložek v igro v obračunskih kreditih
Maksimalni vložek v igro v obračunskih kreditih
Minimalni odstotek vračanja
Maksimalni odstotek vračanja
0 = ni v uporabi, 1 = v uporabi, 2 = v testiranju
Inventarna številka
Odstotek provizije pri igri, ki jo igrajo igralci
drug proti drugemu
1 = IA, 2 = IM, 3 = turnir, 4 = bingo, 5 = splet, 9
= drugo
Datum in čas veljavnosti IN
Datum in čas prenehanja veljavnosti IN
Podatkovno polje
Datum spremembe

DENOMINACIJA
TOKENIZACIJA
OBR_MODEL_NO
_ID
SER_ST
PROIZVAJALEC_N
O_ID
IGRA_ID
TIP_IA_NO_ID
LETO_PROIZVOD
NJE
MIN_VLOZEK
MAX_VLOZEK
ODST_VR_MIN
ODST_VR_MAX
STANJE
INV_ST
ODST_PROV

DECIMAL
INTEGER
STRING

VRSTA_IN

INTEGER

VELJA_OD
VELJA_DO
DATA1
DATUM_SPREME
MBE

DATETIME
DATETIME
STRING
DATETIME

2.2.2

Obvezen

Obvezen

Obvezen
Obvezen

IGRA

Register iger na igralnih avtomatih.
Element
IGRA_ID
NAZIV
NAZIV_KR

Podatkovni
tip
STRING
STRING
STRING

Opis

Obveznost

Enolična oznaka igre
Naziv igre, kot je naveden v certifikatu
Kratki naziv igre

Obvezen
Obvezen
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PROGRESIVA

Register progresiv (55., 56. in 80. člen). Register vsebuje podatke o nastavitvah vseh progresivnih
sistemov. Podatki o skladih in nivojih progresiv se nahajajo v tabeli PROGRESIVA_NIVO.
Element
PROG_ID
NAZIV
OPIS
VRSTA
TIP

Podatkovni
tip
STRING
STRING
STRING
STRING
STRING

STANJE
BELEZENJE

INTEGER
INTEGER

VPLACILO

DECIMAL

ST_SKLADOV
ST_NIVOJEV
VRSTA_IN
VELJA_OD
VELJA_DO

INTEGER
INTEGER
INTEGER
DATETIME
DATETIME

2.2.4

Opis

Obveznost

Enolična oznaka progresive
Naziv progresive
Opis progresive
Vrsta progresive (L = lastna, S = skupna)
Tip proženja (I=igra, K=krmilnik, IK=igra in
krmilnik)
0 = ni v uporabi, 1 = v uporabi, 2 = v testiranju
0 = dobitek se ne beleži na števcih IA,
1 = dobitek se beleži na števcih IA
Vplačilo igralca za sodelovanje pri progresivni
igri
Število skladov progresive
Število nivojev progresive
1 = IA, 2 = IM, 5 = splet, 9 = drugo
Datum in čas začetka veljavnosti progresive
Datum in čas prenehanja veljavnosti
progresive

Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen

Obvezen
Obvezen

PROGRESIVA_NIVO

Podrobni podatki o skladih in nivojih progresivnih sistemov (55., 56. in 80. člen). Oznake progresive,
sklada in nivoja enolično določajo zapise.
Element
PROG_ID
SKLAD
NIVO
NAZIV
ZACETNA_VR
PRIRASTEK
MEJNA_VR

Podatkovni
tip
STRING
STRING
INTEGER
STRING
DECIMAL
DECIMAL
DECIMAL

PRIRASTEK2

DECIMAL

PRIRASTEK_SKRIT
STANJE

DECIMAL
INTEGER

VRSTA_IN
VELJA_OD
VELJA_DO

INTEGER
DATETIME
DATETIME

Opis

Obveznost

Enolična oznaka progresive
Oznaka sklada
Številka nivoja
Naziv sklada in nivoja progresive
Začetna vrednost
Prirastek v odstotkih
Mejna vrednost nad katero velja
PRIRASTEK2
Prirastek v odstotkih, ko vrednost nivoja
preseže mejno vrednost
Prirastek v odstotkih skrite vrednosti
0 = ni v uporabi, 1 = v uporabi, 2 = v
testiranju
1 = IA, 2 = IM, 5 = splet, 9 = drugo
Datum in čas veljavnosti nivoja progresive
Datum in čas prenehanja veljavnosti nivoja
progresive

Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen

Obvezen
Obvezen
Obvezen
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PROGRESIVA_LST

Seznam igralnih naprav, vključenih v progresivne sisteme (55., 56. in 80. člen).
Element
PROG_ID
IN_ID
STANJE
VRSTA_IN
2.2.6

Podatkovni
tip
STRING
STRING
INTEGER
INTEGER

Opis

Obveznost

Enolična oznaka progresive
Oznaka igralne naprave
0 = ni v uporabi, 1 = v uporabi, 2 = v testiranju
1 = IA, 2 = IM, 5 = splet, 9 = drugo

Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen

IGRA_SSI

Register iger strežniškega sistema iger (48. in 85. člen). V registru so vse igre nameščene na
strežniku SSI s podatki kot jih opredeljujejo določbe za register IA. Vsebuje nastavitve iger in
strežnika.
Element
IGRA_SSI_ID
NAZIV
PROIZVAJALEC_N
O_ID
DENOMINACIJA
MIN_VLOZEK
MAX_VLOZEK
ODST_VR_MIN
ODST_VR_MAX
STANJE
VELJA_OD
VELJA_DO
NAZIV_SSI
SER_ST_STREZNI
KA
2.2.7

Podatkovni
tip
STRING
STRING
STRING

Opis

Obveznost

Oznaka igre na SSI
Naziv igre, kot je naveden v certifikatu
Oznaka proizvajalca iz registra proizvajalcev

Obvezen
Obvezen
Obvezen

DECIMAL
DECIMAL
DECIMAL
DECIMAL
DECIMAL
INTEGER
DATETIME
DATETIME
STRING
STRING

Obračunska denominacija igre
Minimalni vložek v igro v obračunskih kreditih
Maksimalni vložek v igro v obračunskih kreditih
Minimalni odstotek vračanja
Maksimalni odstotek vračanja
0 = ni v uporabi, 1 = v uporabi, 2 = v testiranju
Datum in čas veljavnosti
Datum in čas prenehanja veljavnosti
Naziv strežniškega sistema iger
Serijska številka strežnika

Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen

DOGODEK

Register dogodkov na igralnih napravah (51., 60. in 76. člen) in blagajnah. Zajema dogodke na IA, IM,
blagajnah (BL), sistemske in druge dogodke. Enolični interni oznaki dogodka koncesionarja mora biti
pripisana ustrezna oznaka dogodka, ki jo določi nadzorni organ v registru dogodkov DOGODEK_NO.
Element
DOGODEK_NO_ID

Podatkovni
tip
STRING

VRSTA

INTEGER

DOGODEK_ID
OPIS_KR
OPIS

STRING
STRING
STRING

Opis

Obveznost

Enolična oznaka dogodka, ki jo določi in
objavi nadzorni organ
Vrsta dogodka (1 = IA, 2 = IM, 3 = BL,
4 = NIS, 5 = splet, 9 = drugo)
Interna enolična oznaka dogodka v NIS
Kratek opis dogodka
Opis dogodka

Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
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BLAGAJNA

Register blagajn, ki vsebuje vse blagajne, ki so vključene v NIS: blagajne IA, samopostrežne blagajne
in blagajne IM.
Element
BLAGAJNA_ID
VRSTA

Podatkovni
tip
STRING
INTEGER

BLAGAJNA_KR
BLAGAJNA_OPIS

STRING
STRING

2.2.9

Opis

Obveznost

Enolična oznaka blagajne
Vrsta blagajne (1 = blagajna,
2 = samopostrežna blagajna)
Kratka oznaka blagajne
Oznaka – opis blagajne

Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen

ZETON NA IA

Register žetonov, ki so v uporabi v NIS in za katere je koncesionar pridobil dovoljenje.
Element
ZETON_ID
VRSTA
VREDNOST
OPIS

Podatkovni
tip
STRING
STRING
DECIMAL
STRING

Opis

Obveznost

Enolična oznaka žetona
Vrsta žetona
Vrednost žetona v EUR
Oznaka oz. opis žetona

Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen

2.2.10 UPORABNIK
Register uporabnikov vsebuje vse uporabnike z dostopom do NIS in njihovim načinom dostopa ali
dostopnim profilom (15. člen).
Element
UPORABNIK_ID
UPORABNIK
IME_PRIIMEK
DATUM_OD

Podatkovni
tip
STRING
STRING
STRING
DATETIME

DATUM_DO

DATETIME

Opis

Obveznost

Enolična oznaka uporabnika
Uporabniško ime v NIS
Ime in priimek uporabnika
Datum in čas dodelitve pooblastila dostopa v
NIS
Datum in čas odvzema pooblastila v NIS

Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
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2.2.11 GENERATOR
Register generatorjev naključnega izida za IA ali IM.
Element
GENERATOR_ID
VRSTA

Podatkovni
tip
STRING
INTEGER

ST_ELEMENTOV
ST_MOZNIH_IZIDOV
SER_ST
PROIZVAJALEC_NO_ID

INTEGER
INTEGER
STRING
STRING

OPIS
LETO_PROIZVODNJE
VELJA_OD
VELJA_DO

STRING
INTEGER
DATETIME
DATETIME

Opis

Obveznost

Enolična oznaka generatorja izida
Vrsta generatorja (0 = kroglica, 1 =
kocka, 2 = karta, 3 = pano, 4 = žreb, 9 =
drugo)
Število elementov izida
Število možnih izidov enega elementa
Serijska številka generatorja
Proizvajalec generatorja iz registra
proizvajalcev
Opis generatorja
Leto proizvodnje
Datum in čas veljavnosti generatorja
Datum in čas prenehanja veljavnosti
generatorja

Obvezen
Obvezen

Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen

2.2.12 GENERATOR_LST
Generatorji izida se nahajajo v vmesniku GENERATOR in so preko tega elementa povezani z
registrom IN.
Element
GENERATOR_ID
IN_ID
STANJE

Podatkovni
tip
STRING
STRING
INTEGER

VRSTA_IN

INTEGER

Opis

Obveznost

Oznaka generatorja
Oznaka igralne naprave
0 = ni v uporabi, 1 = v uporabi,
2 = v testiranju
1 = IA, 2 = IM, 4 = bingo, 5 = splet, 9 = drugo

Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
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Dnevniki, ki jih poroča koncesionar
STEVEC_URNI

Dnevnik absolutnih vrednosti števcev igralnih avtomatov urnih in dnevnih popisov števcev (51. člen).
To so števci obračunskega modela, sprejemnika bankovcev, tiskalnika lističev in brezgotovinskega
prenosa sredstev.
Element
ZAPST
PERIODA
DATUM
OBRDAN
IN_ID
STEVEC_NO_ID
STEVEC_ID
VREDNOST
DENOMINACIJA
2.3.2

Podatkovni
tip
INTEGER
INTEGER
DATETIME
DATE
STRING
STRING
STRING
DECIMAL
DECIMAL

Opis

Obveznost

Zaporedna številka zapisa števcev
0 – 23 = urni, 99 = dnevni
Datum in čas popisa
Obračunski dan
Oznaka igralne naprave
Oznaka števca iz registra števcev
Interna oznaka vrste števca v NIS
Absolutna vrednost števca
Obračunska denominacija

Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen

STEVEC_DOGODEK

Dnevnik absolutnih vrednosti števcev igralnih avtomatov ob pomembnih dogodkih JP, CC, PJP, ob
odpiranju vrat IA, praznitvi CB in BA (52. člen).
Element
ZAPST
DATUM
OBRDAN
IN_ID
DOGODEK_ZAPST

Podatkovni
tip
INTEGER
DATETIME
DATE
STRING
INTEGER

STEVEC_NO_ID
STEVEC_ID
VREDNOST
DENOMINACIJA

STRING
STRING
DECIMAL
DECIMAL

Opis

Obveznost

Zaporedna številka zapisa števcev
Datum in čas popisa
Obračunski dan
Oznaka igralne naprave
Zaporedna številka zapisa dogodka v dnevniku
dogodkov na katerega se popis nanaša
Oznaka števca iz registra števcev
Interna oznaka števca v NIS
Absolutna vrednost števca
Obračunska denominacija

Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
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STEVEC_PRESKOK

Tabela za beleženje brisanja in obratov števcev (62. člen).
Element
ZAPST
DATUM
OBRDAN
IN_ID
STARA_ZAPST

Podatkovni
tip
INTEGER
DATETIME
DATE
STRING
INTEGER

STEVEC_NO_ID
STEVEC_ID
VREDNOST_STARA
VREDNOST_NOVA
VELJAVNO
UPORABNIK_ID
DATUM_STORNO
DENOMINACIJA

STRING
STRING
DECIMAL
DECIMAL
INTEGER
STRING
DATETIME
DECIMAL

Opis

Obveznost

Zaporedna številka zapisa števcev
Datum in čas zapisa
Obračunski dan
Oznaka igralne naprave
Zaporedna številka zapisa števca, ki ga ta
zapis popravlja
Oznaka števca iz registra števcev
Interna oznaka števca v NIS
Absolutna vrednost števca pred obratom
Absolutna vrednost števca po obratu
0 = neveljaven zapis, 1 = veljaven zapis
Enolična oznaka uporabnika
Datum in čas določitve neveljavnosti zapisa
Obračunska denominacija

Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
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DOGODEK_PROMET

Dnevnik vseh predpisanih dogodkov v NIS. Beležijo se vsi: poskusi dostopa do NIS-a (17. in 21. člen);
dogodki na IA, stanja in spremembe stanja na IA, posegi v IA, pomembni dogodki in napake na IA ter
dogodki pri brezgotovinskem poslovanju (vsi 51. člen); dogodki na elektromehanskih IA (57. člen);
dogodki pri igrah, kjer igralci igrajo drug proti drugemu (74. člen); dogodki na IM (76. in 83. člen) in
informativna sporočila pri turnirju (92. člen).
Element
ZAPST
DATUM
OBRDAN
IN_ID
DOGODEK_NO_ID
DOGODEK_ID
VREDNOST
ST_KREDITOV
ST_ZETONOV
ST_BANKOVCEV
RBP_ID
KARTICA_STEVILKA
PROG_ID
SKLAD
NIVO
LISTIC_ID
VRSTA_LISTICA

Podatkovni
tip
INTEGER
DATETIME
DATE
STRING
STRING
STRING
DECIMAL
INTEGER
INTEGER
INTEGER
STRING
INTEGER
STRING
STRING
INTEGER
STRING
INTEGER

ZAPST_LISTICA_IA
UPORABNIK_ID
GENERATOR_ID
ELEMENT_ZAPST
IZID
POSEBNA_IGRA_TURNIR
VSTOPNA_TOCKA
NAPAKA
OPIS
OPIS_NIS
KOMENTAR
STARA_VREDNOST
STARA_ZAPST

INTEGER
STRING
STRING
INTEGER
INTEGER
STRING
STRING
STRING
STRING
STRING
STRING
DECIMAL
INTEGER

POPRAVEK

INTEGER

VRSTA_IN

INTEGER

Opis

Obveznost

Zaporedna številka zapisa dogodkov
Datum in čas dogodka
Obračunski dan dogodka
Oznaka igralne naprave
Enolična oznaka dogodka
Interna enolična oznaka dogodka v NIS
Vrednost v EUR
Število obračunskih kreditov
Število žetonov
Število bankovcev
Enolična oznaka RBP
Številka izdane igralne kartice BP
Oznaka progresive
Oznaka sklada
Številka nivoja
Oznaka lističa
Vrsta lističa (1 = unovčljiv, 2 =
promocijski neunovčljiv, 3 = plačljiv
neunovčljiv, 4 = izplačilni)
Zap. številka lističa na IA
Oznaka uporabnika
Oznaka generatorja izida
Zap. številka elementa izida
Vrednost izida elementa
Naziv posebne igre / turnirja
Vstopna točka / program
Koda napake
Opis / razlog / stanje / dogodek
Besedilo dogodka iz NIS
Opcijski dodatni opis dogodka iz NIS
Stara vrednost polja VREDNOST
Zaporedna številka zapisa dogodka na
katerega se nanaša popravek
0 = ni popravka, 1 = popravek
(stornacija)
1 = IA, 2 = IM, 3 = turnir, 4 = bingo,
5 = splet, 9 = drugo

Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen

Obvezen

Obvezen
Obvezen
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BLAGAJNA_PROMET

Dnevnik blagajniških transakcij na blagajnah IA (59. in 60. člen) in blagajnah IM (77. člen). Beležijo se
tudi realizacije drugih posebnih iger (74. člen) in turnirskega načina prirejanje iger na IM (92. člen).
Element
ZAPST

Podatkovni
tip
INTEGER

DATUM
OBRDAN

DATETIME
DATE

DOGODEK_NO_ID
DOGODEK_ID
OPIS_NIS
IN_ID
BLAGAJNA_ID
UPORABNIK_ID

STRING
STRING
STRING
STRING
STRING
STRING

VREDNOST
ST_ZETONOV
ZETON_ID
LISTIC_ID
VRSTA_LISTICA

DECIMAL
INTEGER
STRING
STRING
INTEGER

RBP_ID
KARTICA_STEVILKA
STARA_VREDNOST
STARO_ST_ZETONOV
STARA_ZAPST

STRING
INTEGER
DECIMAL
INTEGER
INTEGER

POPRAVEK
VRSTA_IN

INTEGER
INTEGER

Opis

Obveznost

Zaporedna številka zapisa blagajniških
transakcij
Datum in čas blagajniške transakcije
Obračunski dan na katerega se nanaša
zapis
Enolična oznaka dogodka
Interna enolična oznaka dogodka v NIS
Besedilo dogodka iz NIS
Oznaka igralne naprave
Oznaka blagajne iz registra blagajn
Oznaka uporabnika (blagajnika) iz registra
uporabnikov
Vrednost v EUR
Število žetonov
Oznaka žetona
Oznaka lističa
Vrsta lističa (1 = unovčljiv, 2 = promocijski
neunovčljiv, 3 = plačljiv neunovčljiv,
4 = izplačilni)
Enolična oznaka RBP
Številka izdane igralne kartice BP
Stara vrednost v EUR
Staro število žetonov
Zaporedna številka zapisa blagajniške
transakcije na katerega se nanaša
popravek
0 = ni popravka, 1 = popravek (stornacija)
1 = IA, 2 = IM, 3 = turnir, 4 = bingo,
5 = splet, 9 = drugo

Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen

Obvezen
Obvezen
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LISTIC

Seznam lističev v NIS (50.b člen) vsebuje vse izdane lističe z mestom in časom izdaje in porabe. V
primeru, da listič še ni porabljen, je lahko veljaven, pretečen, razveljavljen ali v fazi priprave. Lističi so
lahko vnovčljivi ali neunovčljivi promocijski.
Element
ZAPST
LISTIC_ID
VRSTA_LISTICA

Podatkovni
tip
INTEGER
STRING
INTEGER

STATUS

INTEGER

VREDNOST
DATUM_IZDAJE
MESTO_IZDAJE_IN
MESTO_IZDAJE_BL
DATUM_PORABE
MESTO_PORABE_IN
MESTO_PORABE_BL

DECIMAL
DATETIME
STRING
STRING
DATETIME
STRING
STRING

DATUM_STORNO
DATUM_VELJA_DO
OBRDAN_PORABE
OBRDAN_IZDAJE

DATETIME
DATETIME
DATE
DATE

Opis

Obveznost

Zaporedna številka zapisa evidence lističev
Enolična oznaka lističa
Vrsta lističa (1 = unovčljiv, 2 = promocijski
neunovčljiv, 3 = plačljiv neunovčljiv,
4 = izplačilni)
Status lističa (0 = veljaven listič,
1 = porabljen, 2 = pretečen, 3 = razveljavljen,
4 = v fazi priprave / nezaključena izdaja, 9 =
drugo)
Vrednost lističa v EUR
Datum in čas izdaje lističa
IN_ID, če je listič izdan na igralni napravi
BLAGAJNA_ID, če je listič izdan na blagajni
Datum in čas porabe lističa sicer prazno
IN_ID, če je listič porabljen na igralni napravi
BLAGAJNA_ID, če je listič porabljen na
blagajni
Datum in čas razveljavitve lističa
Datum in čas veljavnosti lističa
Obračunski dan porabe lističa
Obračunski dan izdaje lističa

Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen

Obvezen
Obvezen

Obvezen

Opomba: če sta elementa MESTO_IZDAJE_IN in MESTO_IZDAJE_BL prazni, to označuje, da gre za
drugo mesto izdaje.
2.3.7

PROGRESIVA_STANJE

Dnevnik stanj progresiv na igralnih avtomatih in igralnih mizah. Beležijo se vrednosti skladov oziroma
nivojev progresiv za progresivni sistem IA vsako polno uro in ob koncu obračunskega dne (53. člen) in
IM ob koncu obračunskega dne (82. člen).
Element

Opis

Obveznost

ZAPST
PROG_ID
SKLAD

Podatkovni
tip
INTEGER
STRING
STRING

Zaporedna številka zapisa stanj progresiv
Enolična oznaka progresive
Oznaka sklada

Obvezen
Obvezen

NIVO

INTEGER

Nivo progresive

Obvezen

DATUM
VREDNOST
PJP_DOBITEK

DATETIME
DECIMAL
INTEGER

Obvezen
Obvezen
Obvezen

STARA_VREDNOST
STARA_ZAPST

DECIMAL
INTEGER

POPRAVEK
VRSTA_IN
PERIODA

INTEGER
INTEGER
INTEGER

Datum in čas popisa progresive
Vrednost progresivnega nivoja v EUR
0 = vrednost progresive v času zapisa,
1 = vrednost progresive v času dobitka
Stara vrednost progresivnega nivoja v EUR
Zaporedna številka zapisa stanja progresive
na katerega se nanaša popravek
0 = ni popravka, 1 = popravek (stornacija)
1 = IA, 2 = IM, 5 = splet, 9 = drugo
0 – 23 = urni, 99 = dnevni

Obvezen
Obvezen
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PROGRESIVA_VPLACILO

Dnevnik vseh vplačil igralcev na IM za sodelovanje pri progresivni igri (81. člen). Vplačila se zabeležijo
v obliki absolutnega števca vplačil ob koncu obračunskega dne.
Element
ZAPST
PROG_ID
DATUM
VPLACILO
IN_ID
OBRDAN
STARO_VPLACILO
STARA_ZAPST

Podatkovni
tip
INTEGER
STRING
DATETIME
DECIMAL
STRING
DATE
DECIMAL
INTEGER

POPRAVEK

INTEGER

2.3.9

Opis

Obveznost

Zaporedna številka zapisa vplačil
Oznaka progresive
Datum in čas popisa stanja vplačil
Absolutna vrednost števca vplačil
Oznaka IN
Obračunski dan
Stara absolutna vrednost števca vplačil
Zaporedna številka zapisa vplačila na katerega
se nanaša popravek
0 = ni popravka, 1 = popravek (stornacija)

Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen

Obvezen

IZID

Dnevnik padlih izidov elektromehanskih generatorjev naključnih izidov za IA (57. člen) in IM (76. člen).
Izid pri kroglici je padla številka, pri kocki je identifikacija kocke in padla številka na posamezni kocki.
Element
ZAPST
GENERATOR_ID
DATUM
ELEMENT_ZAPST
IZID
STAR_IZID
STARA_ZAPST

Podatkovni
tip
INTEGER
STRING
DATETIME
INTEGER
INTEGER
INTEGER
INTEGER

POPRAVEK

INTEGER

Opis

Obveznost

Zaporedna številka zapisa izidov
Enolična oznaka generatorja izida
Datum in čas izida
Zaporedna številka elementa izida
Vrednost izida elementa
Stara vrednost izida elementa
Zaporedna številka zapisa izida na katerega se
nanaša popravek
0 = ni popravka, 1 = popravek (stornacija)

Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen

Obvezen

2.3.10 STAVA_DOBITEK
Dnevnik stav v igro in dobitkov iz igre pri IA z elektromehanskimi generatorji naključnih izidov (58.
člen).
Element
ZAPST
DATUM
OBRDAN
IN_ID
GENERATOR_ID
STAVA
DOBITEK

Podatkovni
tip
INTEGER
DATETIME
DATE
STRING
STRING
DECIMAL
DECIMAL

Opis

Obveznost

Zaporedna številka zapisa stav in dobitkov
Datum in čas izida igre
Obračunski dan
Oznaka igralne naprave
Enolična oznaka generatorja izida
Vrednost stave v igro v EUR
Vrednost dobitka iz igre v EUR

Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
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2.3.11 RBP
Register brezgotovinskega poslovanja (50.a člen). V njem se nahajajo vsi podatki o RBP. Dogodki
brezgotovinskega poslovanja se beležijo v dnevniku dogodkov (51. člen).
Element

Podatkovni
tip
STRING
INTEGER
DATETIME
DATETIME
STRING
DECIMAL
INTEGER

RBP_ID
RBP_STEVILKA
DATUM_OD
DATUM_DO
RAZLOG
SALDO
VRSTA_IN

Opis

Obveznost

Enolična oznaka RBP
Številka RBP
Datum in čas odprtja RBP
Datum in čas poteka veljavnosti RBP
Razlog zaprtja RBP
Stanje na RBP
1 = IA, 2 = IM, 3 = turnir, 4 = bingo,
5 = splet, 9 = drugo

Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen

2.3.12 IGRALNE_KARTICE
Register igralnih kartic (50.a člen). V njem se nahajajo podatki o igralnih karticah. Dogodki
brezgotovinskega poslovanja se beležijo v dnevniku dogodkov (51. člen).
Element
KARTICA_ID
KARTICA_STEVILKA
RBP_ID
DATUM_OD
DATUM_DO

Podatkovni
tip
STRING
INTEGER
STRING
DATETIME
DATETIME

VELJAVNOST_KARTICE

INTEGER

2.4

Opis

Obveznost

Enolična oznaka kartice
Številka izdane igralne kartice
Enolična oznaka RBP
Datum in čas izdaje igralne kartice
Datum in čas poteka veljavnosti igralne
kartice
Status veljavnosti igralne kartice (0 =
neveljavna, 1 = veljavna, 2 = v testiranju,
3 = blokirana, 9 = drugo)

Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen
Obvezen

Zahteva

Zahteva po podatkih.
Element
IGRA_NO_ID
PODIGRA_NO_ID
VRSTA_PODATKA_N
O_ID
DATUM_OD

Podatkovni
tip
STRING
STRING
STRING

Opis

DATETIME

Datum in čas začetka obdobja zahtevanih
podatkov
Datum in čas zaključka obdobja zahtevanih
podatkov. Prazno pomeni, do trenutka
izdelave XML
Tabele za prenos
Osebna identifikacijska št. igralca
Znesek, ki ga je igralec priigral
Enolična interna oznaka igralne naprave v
NIS/
Enolična interna oznaka spletne igre v SIS
1 = IA, 2 = IM, 3 = turnir, 4 = bingo, 5 =
splet, 9 = drugo

DATUM_DO

DATETIME

TABELA_NO_ID
IGRALEC_ID
ZNESEK_PRIIGRANI
IN_ID

STRING
STRING
DECIMAL
STRING

VRSTA_IN

INTEGER

Obveznost

Oznaka igre
Oznaka podigre
Oznaka vrste podatkov
Obvezen
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NAČIN DOSTAVE PODATKOV

Koncesionar mora za pretekli obračunski dan, oz. za obdobje od predhodnega posredovanja podatkov,
sporočiti informacije FURS, najkasneje v dveh urah po zaključku obračunskega dne, v primeru dodatnih
zahtev nadzornega organa pa najkasneje v roku ene ure po posredovanju zahteve.
Koncesionar mora vsakih 15 minut preverjati, ali se na strežniškem sistemu nadzornega organa nahaja
kakšna dodatna zahteva po podatkih.
Koncesionar sporočilo odda v elektronski obliki prek portala eDavki.
Podatki morajo biti zapisani v predpisani shemi XML, ki je objavljena na spletni strani FURS.
Za pripravo sporočil za zgoraj predpisano shemo in za koncesionarjevo preverjanje dodatnih zahtev
nadzornega organa, bo FURS pripravil tehnični protokol in ga objavil na spletni strani FURS.«.
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Odredba o Programu promocije sektorja
pridelave in predelave mesa za obdobje
2023–2025

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o promociji
kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 26/11 in
57/12) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

ODREDBO
o Programu promocije sektorja pridelave
in predelave mesa za obdobje 2023–2025
1. člen
(1) Ta odredba določa Program promocije sektorja pridelave in predelave mesa za obdobje od 2023 do 2025 (v nadaljnjem besedilu: program), ki vključuje Ukrep skupna splošna
promocija sektorja pridelave in predelave mesa ter informiranje
o mesu in promocija mesa in mesnih proizvodov iz sheme
kakovosti »izbrana kakovost« (v nadaljnjem besedilu: ukrep).
(2) Sredstva za program se dodelijo v skladu s Smernicami Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020
(UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjenimi
z Obvestilom Komisije o spremembi Smernic Evropske unije
o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na
podeželju za obdobje od 2014 do 2020 v zvezi z obdobjem
njihove uporabe in o začasnih prilagoditvah zaradi upoštevanja
učinka pandemije COVID-19 (UL C št. 424 z dne 8. 12. 2020,
str. 30), (v nadaljnjem besedilu: Smernice EU).
2. člen
Program je kot Priloga sestavni del te odredbe.
3. člen
(1) Aktivnosti promocije in informiranja iz ukrepa se začnejo izvajati naslednji dan po objavi naznanila o pridobitvi sklepa Evropske komisije o združljivosti sheme državne pomoči za
promocijo ter se izvajajo do 31. decembra 2026.
(2) Minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, objavi naznanilo iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu
Republike Slovenije.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-120/2022
Ljubljana, dne 28. julija 2022
EVA 2022-2330-0028
Irena Šinko
ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

Priloga
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PRILOGA: PROGRAM PROMOCIJE SEKTORJA PRIDELAVE IN PREDELAVE MESA ZA OBDOBJE 2023–
2025
I.

SPLOŠNO
1. Vsebina programa

Ta program v skladu z zakonom, ki ureja promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, določa cilje in
oblike promocije sektorja pridelave in predelave mesa za obdobje 2023–2025, trajanje in raven
izvajanja promocije, finančni načrt ter merila in pogoje za porabo sredstev.
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
izvaja aktivnosti promocije in informiranja v okviru Ukrepa skupna splošna promocija sektorja
pridelave in predelave mesa ter informiranje o mesu in promocija mesa in mesnih proizvodov iz
sheme kakovosti »izbrana kakovost« (v nadaljnjem besedilu: ukrep), ki se izvaja v skladu s
Smernicami Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju
za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjenimi z
Obvestilom Komisije o spremembi Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in
gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 v zvezi z obdobjem njihove
uporabe in o začasnih prilagoditvah zaradi upoštevanja učinka pandemije COVID-19 (UL C št. 424 z
dne 8. 12. 2020, str. 30), (v nadaljnjem besedilu: Smernice EU).
2. Pravne podlage za izvedbo ukrepov
Pravne podlage za izvajanje sheme državne pomoči za promocijo in informiranje v okviru ukrepa so:
- Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 26/11 in 57/12; v
nadaljnjem besedilu: ZPKŽP);
- Strateški načrt promocije kmetijskih in živilskih proizvodov 2019–2025, ki ga je sprejela Vlada
Republike Slovenije dne 20. 12. 2018;
- Odredba o vključitvi sektorja mesa v izvajanje promocije za obdobje 2023–2025 (Uradni list
RS, št. 44/22);
- Uredba o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance
sektorja mesa za obdobje 2023–2025 (Uradni list RS, št. 60/22);
- Pravilnik o postopku priznanja označbe »izbrana kakovost« (Uradni list RS, št. 79/15 in
32/18);
- Smernice Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na
podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič
spremenjene z Obvestilom Komisije o spremembi Smernic Evropske unije o državni pomoči v
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 v zvezi z
obdobjem njihove uporabe in o začasnih prilagoditvah zaradi upoštevanja učinka pandemije
COVID-19 (UL C št. 424 z dne 8. 12. 2020, str. 30), (v nadaljnjem besedilu: Smernice EU).
3. Opredelitev pojmov
Izraza, uporabljena v tem programu, pomenita naslednje:
- shema kakovosti »izbrana kakovost« je nacionalna shema, ki izpolnjuje zahteve iz točke
(282)(b) Smernic EU;
– kmetijski sektor je sektor iz točke (35) 2 Smernic EU.
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4. Dodatne informacije o nacionalni shemi kakovosti »izbrana kakovost«
V shemo kakovosti »izbrana kakovost« so vključeni kmetijski proizvodi in živila, med drugim tudi iz
sektorja pridelave in predelave mesa, in se označujejo z zaščitnim znakom sheme kakovosti »izbrana
kakovost«. Shema kakovosti »izbrana kakovost« poudarja posebne lastnosti kmetijskih proizvodov ali
živil. Posebne lastnosti se za vsak sektor kmetijskih proizvodov ali živil predpišejo s specifikacijami in
so vezane na pridelavo, predelavo ali kakovost in poreklo osnovne surovine. Shema kakovosti
»izbrana kakovost« je odprta za vse proizvajalce držav članic EU in tretjih držav, ki izpolnjujejo
predpisane pogoje, in ima pozitiven učinek na krepitev prehranskih verig na lokalnih območjih, saj
spodbuja tesno sodelovanje pridelovalcev in predelovalcev. Potrošniku proizvodi iz te sheme
zagotavljajo kakovost in dajejo jasno informacijo o poreklu proizvoda. Proizvodi s pridobljenim
certifikatom se lahko označujejo z zaščitnim znakom sheme kakovosti »izbrana kakovost« v skladu s
predpisom, ki ureja postopek priznanja nacionalne označbe »izbrana kakovost«, in kot taki tudi tržijo.
5. Obdobje in raven izvajanja pomoči
V skladu z uredbo, ki ureja obvezni prispevek za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za
zavezance sektorja mesa za obdobje 2023–2025, je obdobje plačevanja prispevka za promocijo za
izvajanje ukrepa od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025. Prispevek za promocijo se začne
obračunavati od prvega dne naslednjega meseca po objavi naznanila o pridobitvi sklepa Evropske
komisije o združljivosti sheme državne pomoči za promocijo s Pogodbo o delovanju EU ter se plačuje
do 31. decembra 2025. Zavezanci za plačilo prispevka tega plačajo v skladu z zakonom, ki ureja
promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov.
V skladu z zakonom, ki ureja promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, in s ciljem koriščenja
celotnega prispevka sektorja pridelave in predelave mesa, obračunanega in plačanega za obdobje do
konca leta 2025, se lahko aktivnosti promocije in informiranja v okviru ukrepa izvajajo do
31. decembra 2026.
Aktivnosti promocije in informiranja v okviru ukrepa po tem programu se izvajajo na celotnem
območju Republike Slovenije.
6. Način izvajanja pomoči
Ministrstvo za izvedbo oblik promocije in informiranja v okviru ukrepa izbere enega ali več izvajalcev
promocije in informiranja.
Za izvedbo aktivnosti promocije in informiranja se izbere izvajalec. Sredstva se dodelijo v skladu s
postopki javnega naročanja po zakonu, ki ureja javno naročanje.
Ponudniki v postopkih iz prejšnjega odstavka oddajo ponudbe za izvedbo aktivnosti promocije in
informiranja v okviru ukrepa, ki morajo vsebovati tudi podatke iz točke (71) Smernic EU.
Ponudbe lahko oddajo ponudniki, ki niso izključeni iz pomoči v skladu z 8. točko tega poglavja in ki so
usposobljeni za opravljanje poklicne dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ter izkazujejo
ekonomsko in finančno ter tehnično in kadrovsko usposobljenost.
Podrobnejši pogoji in merila za izbiro izvajalca se določijo v javnem naročilu. Pogoji in merila se
oblikujejo tako, da se zagotovijo učinkovitost promocije in informiranja ter preglednost in enaka
obravnava vseh ponudnikov storitev. Z izbranim izvajalcem se sklene pogodba ali naročilnica v skladu
z zakonom, ki ureja javno naročanje.
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Pomoč pri ukrepu ne vključuje neposrednih plačil v denarju upravičencem, ampak se dodeli v naravi v
obliki subvencioniranih storitev.
7. Izplačilo za opravljene storitve
Izvajalcem, ki so izbrani v skladu s prejšnjo točko, se storitve promocije in informiranja izplačajo na
podlagi prejetih računov s priloženimi:
 dokazili o izvedbi aktivnosti v skladu s pogodbo ali naročilnico in
 drugimi dokazili, določenimi v javnem naročilu.
8. Področja, izvzeta iz pomoči
Do pomoči po tem programu niso upravičeni subjekti, ki:
 so naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske
komisije, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
 so podjetja v težavah, kot so opredeljena v točki (35) 15. Smernic EU;
 v skladu z določbami zakona, ki ureja javno naročanje, ne izpolnjujejo osnovnih pogojev glede
sposobnosti ponudnika.
Pomoč po tem programu se ne uporablja:
 za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali s trgovanjem z drugimi državami
članicami EU, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami,
vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z
izvozno dejavnostjo;
 če je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga
oziroma blaga iz drugih držav članic.
9. Navajanje porekla in blagovnih znamk podjetij
Pri izvajanju skupne splošne promocije mesa in informiranju o mesu iz ukrepa imajo korist vsi
proizvajalci posameznih kmetijskih proizvodov. Pri tem se ne sme omenjati posameznega podjetja,
blagovne znamke ali porekla kmetijskih proizvodov, oglaševalske kampanje pa niso zasnovane za
proizvode posameznega podjetja oziroma podjetij.
Poreklo se navaja v aktivnostih promocije in informiranja le v okviru promocije in informiranja o
pomenu in značilnostih nacionalne sheme kakovosti »izbrana kakovost« v okviru ukrepa. V tem
primeru se poreklo proizvodov navaja v sporočilu kot drugotnega pomena. Sklic na poreklo ne sme
biti diskriminatoren, ni namenjen spodbujanju porabe kmetijskega proizvoda le zaradi njegovega
porekla, spoštuje splošna načela prava EU in ne omejuje prostega pretoka kmetijskih proizvodov v
nasprotju s 34. členom Pogodbe o delovanju EU.
Pri aktivnostih promocije in informiranja iz tega programa promocija blagovnih znamk ni dovoljena.
Aktivnosti promocije in informiranja tudi ne smejo ogroziti prodaje ali zmanjšati ugleda proizvodov
drugih držav članic EU, kot to določajo Smernice EU.
Aktivnosti promocije in informiranja iz tega programa se izvajajo v skladu z Uredbo (EU)
št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o
živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega
parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS,
Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv
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Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES ter Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L št. 304 z dne
22. 11. 2011, str. 18), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega
parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter
Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (UL L št. 327 z dne 11. 12. 2015, str. 1).
10. Združevanje pomoči
Pomoč iz ukrepa se lahko dodeli hkrati na podlagi več shem ali skupaj s pomočjo ad hoc, pod
pogojem, da skupni znesek državne pomoči za isti namen oziroma dejavnost ne presega zgornjih mej
pomoči iz točk (467) do (469) Smernic EU.
Pomoč iz ukrepa se lahko združuje s katerokoli drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi
stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s takim združevanjem ne preseže največja
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči iz točk (467) do (469) Smernic EU.
Pomoč iz ukrepa se ne sme združevati s katerokoli pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi
stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči iz točk (467)
do (469) Smernic EU.
11. Preglednost in poročanje
V skladu z oddelkom 3.7. Poglavja 3. Dela I. Smernic EU se na spletni strani
https://www.gov.si/teme/evidence-odobrenih-pomoci/ objavijo vse zahtevane informacije, in sicer
celotno besedilo sheme državne pomoči in njenih izvedbenih določb ali povezave na ta besedila ter
podatki o organu, ki dodeljuje pomoč. Te informacije so na voljo splošni javnosti brez omejitev.
Ministrstvo poroča o dodelitvi pomoči iz tega programa v skladu z oddelkom 3. Dela III. Smernic EU.
12. Hramba dokumentacije
Ministrstvo evidence z informacijami in dokazili o posameznih pomočeh hrani še deset let od dneva,
ko je bila dodeljena zadnja posamična pomoč po tem programu.
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UKREP: SKUPNA SPLOŠNA PROMOCIJA SEKTORJA PRIDELAVE IN PREDELAVE MESA TER
INFORMIRANJE O MESU IN PROMOCIJA MESA IN MESNIH PROIZVODOV IZ SHEME
KAKOVOSTI »IZBRANA KAKOVOST«

1. Namen in cilji pomoči
V okviru ukrepa poteka promocija in informiranje v dveh oblikah:
a) skupna splošna promocija pridelave in predelave mesa ter informiranje o mesu in mesnih
proizvodih;
b) promocija mesa in mesnih proizvodov iz sheme kakovosti »izbrana kakovost«.
Namen ukrepa je doseganje naslednjih ciljev:
a) pri skupni splošni promociji sektorja pridelave in predelave mesa ter informiranju o mesu
in mesnih proizvodih:
 prek širjenja znanstvenih spoznanj in dejanskih informacij povečevati potrošnikovo
poznavanje značilnosti lokalne pridelave in postopkov predelave mesa v različne mesne
proizvode ter širših družbenih in okoljskih koristi njihove pridelave in predelave (npr.
obdelanost in poseljenost podeželja, zagotavljanje prehranske samooskrbe),
 informirati o lastnostih in kakovosti različnih vrst mesa in mesnih proizvodov ter o
deklaracijah in navedbah na mesu in mesnih proizvodih,
 večati stopnjo zaupanja v sistem zagotavljanja sledljivosti ter kakovosti mesa in mesnih
proizvodov,
 izobraževati potrošnika o uporabi mesa in mesnih proizvodov v vsakdanjem življenju
(npr. pravilno rokovanje z mesom in mesnimi proizvodi, skladiščenje, shranjevanje, obdelava,
zorenje);
b) pri promociji mesa in mesnih proizvodih iz sheme kakovosti »izbrana kakovost«:
 promovirati meso in mesne proizvode, ki so vključeni v shemo kakovosti »izbrana kakovost«,
 informirati o pomenu označbe nacionalne sheme kakovosti »izbrana kakovost« za meso in
mesne proizvode, in sicer o posebnostih, načinu pridelave in predelave, kakovosti in drugih
značilnostih proizvodov iz te sheme,
 informirati o sistemu sheme kakovosti »izbrana kakovost« za meso in mesne proizvode ter
vseh postopkih od pridelave, predelave, pridobitve certifikata do uporabe zaščitnega znaka,
 večati stopnjo zaupanja v meso in mesne proizvode iz shem kakovosti, ki so označeni z
zaščitnim znakom sheme kakovosti »izbrana kakovost« z izobraževanjem potrošnika glede
pomena zaščitnega znaka sheme kakovosti za potrošnika.
Aktivnosti promocije in informiranja iz ukrepa so usmerjene na meso in mesne proizvode iz Priloge I
Pogodbe o delovanju EU.
Aktivnosti skupne splošne promocije pridelave in predelave mesa ter informiranja o mesu in mesnih
proizvodih so usmerjene na meso in mesne proizvode na splošno in so v korist vseh proizvajalcev
mesa in mesnih proizvodov.
V okviru promocije mesa in mesnih proizvodov iz nacionalne sheme kakovosti »izbrana kakovost« se
poleg seznanjanja z znanstvenimi spoznanji in dejanskimi informacijami v okviru oglaševalske
kampanje o shemi kakovosti »izbrana kakovost« neposredno promovira tudi meso in mesne
proizvode, vključene v shemo kakovosti »izbrana kakovost« in označene z zaščitnim znakom sheme
kakovosti »izbrana kakovost«.
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2. Upravičeni stroški
Z namenom doseganja ciljev ukrepa je za stroške aktivnosti promocije in informiranja pomoč
namenjena kritju upravičenih stroškov iz točke (464) Smernic EU, in sicer za:
a) stroške publikacij v tiskanih in elektronskih medijih, spletnih mest ter oglasov v elektronskih
medijih, na radiu ali televiziji, namenjenih predstavljanju dejanskih informacij o proizvajalcih
iz določene regije ali o proizvajalcih določenega proizvoda, če so informacije nevtralne in
imajo vsi proizvajalci enake možnosti za predstavitev v publikaciji;
b) stroške širjenja znanstvenih spoznanj in dejanskih informacij o:
 shemah kakovosti »izbrana kakovost« na podlagi točke (282)(b) Smernic EU in
 splošnih proizvodih ter njihovih koristih in priporočeni uporabi;
c) stroške oglaševalskih kampanj, usmerjenih v potrošnike, ki se izvedejo v medijih ali na
maloprodajnih mestih, in promocijskega gradiva, ki se razdeljuje neposredno potrošnikom.
Upravičeni stroški iz prejšnjega odstavka vključujejo stroške priprave akcijsko-izvedbenega načrta,
idejno-oblikovalske zasnove, izdelavo, organizacijo ter izvedbo aktivnosti promocije in informiranja,
vključno s stroški zakupa oglasnega prostora, ipd.
Upravičeni stroški so stroški izvajanja dejavnosti izvajalcev storitev, ki nastanejo po oddaji ponudbe.
3. Oblike promocije in informiranja
Ponudniki morajo v ponudbi za izvajanje promocije in informiranja v okviru ukrepa predložiti predlog
komunikacijske strategije, vključno s predlogom najoptimalnejšega nabora orodij oziroma kanalov
promocije in informiranja, z naslednjega seznama:
a) oglaševanje »above-the-line« v klasičnih medijih (TV, radio, tisk, splet in digitalni kanali,
oglaševanje na prostem ipd.) ali na maloprodajnih mestih;
b) informiranje in promocija »below-the-line«, vključno z razdeljevanjem publikacij in
promocijskega gradiva neposredno potrošnikom, degustacijami in brezplačnim
razdeljevanjem vzorcev kmetijskih proizvodov na mestih prodaje;
c) promocijsko gradivo za potrošnike in različne publikacije v tiskani in digitalni obliki;
č) aktivnosti odnosov z javnostmi;
d) promocijski, izobraževalni in informativni dogodki za različne ciljne javnosti;
e) spletne strani in različna družbena omrežja (npr. Facebook, Instagram, Pinterest);
f) digitalne in analogne igre in programi.
Ministrstvo v skladu s točko (457) Smernic EU najpozneje pred začetkom izvajanja promocijske
kampanje Evropski komisiji pošlje reprezentativne vzorce promocijskega gradiva.
4. Upravičenci do pomoči
Upravičenec do pomoči skupne splošne promocije mesa in mesnih proizvodov ter informiranja o njih
je del kmetijskega sektorja, ki se ukvarja s proizvodnjo, predelavo in trženjem mesa in mesnih
proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju EU.
Upravičenec do pomoči promocije mesa in mesnih proizvodov iz sheme kakovosti »izbrana kakovost«
je del kmetijskega sektorja, ki se ukvarja s proizvodnjo, predelavo in trženjem mesa in mesnih
proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju EU, vključenih v shemo »izbrana kakovost«.
Pomoč v okviru ukrepa ne vključuje neposrednih plačil v denarju upravičencem, ampak se dodeli v
naravi v obliki subvencioniranih storitev.
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5. Financiranje Ukrepa in stopnja intenzivnosti pomoči
V skladu s točkami (467) do (469) Smernic EU je intenzivnost pomoči za izvajanje ukrepa
100 odstotkov upravičenih stroškov, in sicer do skupne višine 2.124.000 eurov v celotnem obdobju
izvajanja ukrepa.
V skladu z uredbo, ki ureja obvezni prispevek za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za
zavezance sektorja mesa za obdobje 2023–2025, se aktivnosti promocije in informiranja v celotnem
obdobju izvajanja ukrepa financirajo iz:
a) zbranega prispevka sektorja mesa v višini do 1.274.400 eurov, ki se zbira na namenski
postavki proračuna Republike Slovenije;
b) nacionalnih sredstev proračuna Republike Slovenije v višini do 849.600 eurov.
Načrtovana poraba finančnih sredstev v celotnem obdobju izvajanja ukrepa je naslednja:
a) skupna splošna promocija pridelave in predelave mesa ter informiranje o mesu in mesnih
proizvodov do višine 618.200 eurov (od tega prispevek sektorja do 318.600 eurov in
nacionalna sredstva proračuna Republike Slovenije do 299.600 eurov);
b) promocija mesa in mesnih proizvodov iz sheme kakovosti »izbrana kakovost«, vključno z
oglaševalskimi kampanjami, do višine 1.505.800 eurov (od tega prispevek sektorja do
955.800 eurov in nacionalna sredstva proračuna Republike Slovenije do 550.000 eurov).
V skladu s točko (468) Smernic EU ministrstvo zagotovi, da je prispevek sektorja za promocijo mesa in
mesnih proizvodov iz sheme kakovosti »izbrana kakovost«, vključno z oglaševalskimi kampanjami,
najmanj 50 odstotkov upravičenih stroškov kampanje.

7

Stran

7968 /

Št.

105 / 3. 8. 2022

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
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Sklep o prenovljenem Posebnem programu
vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami

Uradni list Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2617.

Pravila o spremembi Pravil dražb za izvajanje
zakupov posameznih sistemskih storitev
na izravnalnem trgu ELES

Na podlagi 15. in 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr.,
20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 –
popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21) je Strokovni svet
Republike Slovenije za splošno izobraževanje sprejel

Na podlagi 18. člena Uredbe Komisije (EU)
št. 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije (UL L št. 312 z dne
28. 11. 2017, str. 6–53) ELES, d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosa električne energije, po pridobitvi soglasja Agencije za energijo
št. 112-33/2021/3, z dne 13. 1. 2022 izdaja

SKLEP
o prenovljenem Posebnem programu vzgoje
in izobraževanja otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami

PRAVILA
o spremembi Pravil dražb za izvajanje zakupov
posameznih sistemskih storitev
na izravnalnem trgu ELES

1. člen
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 221. seji dne 16. 6. 2022 sprejel prenovljeni
Posebni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov
s posebnimi potrebami.

1. člen
Prva alineja druge točke 7. člena Pravil dražb za izvajanje
zakupov posameznih sistemskih storitev na izravnalnem trgu
ELES (Uradni list RS, št. 60 z dne 6. 5. 2022, str. 4707) se
spremeni tako, da se glasi:
– GOT je 11:00 v D-7.

2. člen
Prenovljeni posebni program iz prejšnjega člena Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na osrednjem
spletnem mestu državne uprave.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-105/2022
Ljubljana, dne 22. junija 2022
EVA 2022-3330-0085
Dr. Kristijan Musek Lešnik
predsednik
Strokovnega sveta RS
za splošno izobraževanje

2. člen
Ta pravila stopijo v veljavo naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo
s 24. 8. 2022.
ELES, d.o.o.
direktor družbe
mag. Aleksander Mervar
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OBČINE
KOČEVJE
2618.

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih
skupnosti na območju Občine Kočevje

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
83/12, 68/17, 93/20 – odl. US) in 58. člena Statuta Občine
Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15)

R A Z P I S U JE M
redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti
na območju Občine Kočevje
I.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Kočevje-mesto,
Šalka vas, Stara Cerkev, Ivan Omerza-Livold, Poljanska dolina,
Kočevska Reka se opravijo v nedeljo, 20. novembra 2022.
II.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.
III.
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.

A Nemzeti Önkormányzati Közösségekről szóló törvény
8. cikkének (2) bekezdése alapján (SZK Hivatalos Lapja 65/94,
71/17-ZFO-1C) és a Helyhatósági választásokról szóló törvény
(SZK Hivatalos Lapja 94/07-hivatalos végleges szöveg, 45/08,
83/12, 68/17 és 93/20 AB dönt.) értelmében

KIÍROM
a Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti
Önigazgatási Közösség Tanácsába
a választásokat
1. A Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanácsába a választásokra 2022. november
20-án, vasárnap kerül sor.
2. A választások kiírásának napja, amellyel elkezdődnek
a választási teendők, 2022. szeptember 5., hétfő.
3. A választások lebonyolításáról a Moravske Toplice Községi Választási Különbizottsága gondoskodik.
4. Jelen határozat a Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapjában történő megjelenését követő napon lép hatályba.
Iktatószám: 14/22
Pártosfalva, 2022. augusztus 1
A Moravske Toplice Községi MNÖK
Tanácsának elnöke
Vugrinec Zsuzsi

Št. 041-2/2022-13
Kočevje, dne 2. avgusta 2022
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič

ROGATEC
MORAVSKE TOPLICE
2619.

Razpis volitev v Svet Madžarske narodne
samoupravne skupnosti Občine Moravske
Toplice

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS, št. 65/94,
71/17 – ZFO-1C) in Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in
93/20 – odl. US)

RAZPISUJEM
volitve v Svet Madžarske narodne samoupravne
skupnosti Občine Moravske Toplice
1. Volitve članov Sveta Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice se opravijo v nedeljo,
20. novembra 2022.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.
3. Za izvedbo volitev skrbi Posebna občinska volilna komisija Občine Moravske Toplice.
4. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 14/22
Prosenjakovci, dne 1. avgusta 2022
Predsednica Sveta MNSS
Občine Moravske Toplice
Zsuzsi Vugrinec

2620.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Rogatec

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 56. člena Statuta Občine
Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18)

RAZPISUJEM
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Rogatec
1.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Rogatec, Donačka Gora in Dobovec, se opravijo v nedeljo, 20. novembra
2022.
2.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.
3.
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine
Rogatec.
Št. 041-0003/2022
Rogatec, dne 1. avgusta 2022
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič

Stran
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2621.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih
skupnosti na območju Občine Sevnica

Na podlagi 110. in 111. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 76. člena Statuta Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15, 17/17 in 44/18)

RAZPISUJEM
redne volitve v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Sevnica
I.
Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Blanca, Boštanj, Dolnje Brezovo, Krmelj, Loka pri Zidanem Mostu, Primož,
Sevnica, Studenec, Šentjanž, Tržišče in Zabukovje se opravijo
v nedeljo, 20. novembra 2022.
II.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.
III.
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.
Št. 041-0002/2022
Sevnica, dne 29. julija 2022
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

VELIKE LAŠČE
2622.

Odlok o rebalansu proračuna Občine
Velike Lašče za leto 2022 št. 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 –
ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike
Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine
Velike Lašče na 26. seji dne 28. julija 2022 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče
za leto 2022 št. 1
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2022
(Uradni list RS, št. 202/21) se drugi odstavek 2. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/
Rebalans –1
Konto/Podkonto
proračuna 2022
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.296.816
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.369.173
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70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

3.922.273
3.591.253
205.830
125.190
0
446.900
185.500
8.000
29.200
110.200
114.000
691.620
31.620
0
660.000
300
300
0
2.235.723
2.235.723
0
0
0
9.317.929
1.397.499
336.475
58.975
950.680
1.200
50.169
2.587.530
128.000
1.233.300
191.790
1.034.440
0
5.250.900
5.250.900
82.000
63.500
18.500
–2.019.913

0
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Št.

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
31. 12. PRETEKLEGA LETA
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.000.000
1.000.000
1.000.000
61.000
61.000
61.000
–1.082.113
–61.000
2.021.113
1.082.113
«

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 9. člena tako, da se glasi:
»Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine
1.000.000 eurov za investicijo POŠ in vrtec Turjak, vodeno pod
proračunsko postavko 19027.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0014/2021-11
Velike Lašče, dne 28. julija 2022
Župan
Občine Velike Lašče
dr. Tadej Malovrh

Stran
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VSEBINA

2603.

2604.
2605.
2606.
2607.

2608.
2609.
2610.
2611.

2612.
2613.
2614.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne
države (ZZNŠPP)

2615.
7913

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Avstraliji
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Malti
Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Ljudski republiki
Bangladeš
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tuniziji

2616.
7917
7917
2617.
7917
7917

7918

7925

7926

7968

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Pravila o spremembi Pravil dražb za izvajanje zakupov posameznih sistemskih storitev na izravnalnem trgu ELES

7968

KOČEVJE

2619.

Razpis volitev v Svet Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Moravske Toplice

7969

ROGATEC

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Rogatec

2621.

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti
na območju Občine Sevnica

2622.

7969

MORAVSKE TOPLICE

2620.

7928
7934

Sklep o prenovljenem Posebnem programu vzgoje
in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami

Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Kočevje

MINISTRSTVA

Pravilnik o evidencah s področja ekološke pridelave in predelave kmetijskih pridelkov in živil
Pravilnik o spremembah Pravilnika o prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih
Pravilnik o spremembah Pravilnika o nadzornem
informacijskem sistemu igralnih naprav

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

2618.

7925
7925

7960

OBČINE

VLADA

Uredba o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih
pridelkov in živil
Sklep o imenovanju generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu
Sklep o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata
Republike Slovenije v Antalyi
Sklep o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata
Republike Slovenije v Izmirju

Odredba o Programu promocije sektorja pridelave
in predelave mesa za obdobje 2023–2025

7969

SEVNICA

7970

VELIKE LAŠČE

Odlok o rebalansu proračuna Občine Velike Lašče
za leto 2022 št. 1

7970
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