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ZADEVA: Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) o tehničnih standardih 
za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov – predlog za 
obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 –
ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na ... seji dne ... pod točko… sprejela 
naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) o 
tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov ter 
jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

                                                                            Stojan Tramte 
                                   GENERALNI SEKRETAR
                                
Priloga:
– predlog Uredbe o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) o tehničnih standardih za 

vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov.

Sklep prejmejo:
– Ministrstvo za zdravje, 
– Ministrstvo za finance, 
– Ministrstvo za gospodarstvo,  
– Služba Vlade RS za zakonodajo.
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje, Ministrstvo za 
zdravje
- Vesna-Kerstin Petrič, vodja Sektorja za krepitev zdravja ter obvladovanje kroničnih 
nenalezljivih bolezni in stanj, Ministrstvo za zdravje.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:



/
5. Kratek povzetek gradiva:
(Izpolnite samo, če ima gradivo več kakor pet strani.)
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem 
in naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije DA

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske uni je in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih 
proračunov
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ



OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe 
(povečanje, zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih 

sprejetih proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na 

ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih 
postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma 
ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot 
proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe 
(v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma 
ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi 
projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma 
ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s 
katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih 
proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, 
ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo 
zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih 
ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v 
točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi 
zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). 
Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki 
ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE



Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA

Datum objave: 18. 1. 2019

V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki 
niso poslovni subjekti, ne navajajte):
- Neodvisna in nepridobitna organizacija GS1 Slovenija, ki je izpostavila pomembnost 
sprejetja uredbe. 

Upoštevani so bili:
 v celoti. 

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA
                                         Pia Vračko
                              DRŽAVNA SEKRETARKA



PREDLOG
(EVA 2018-2711-0084)

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-
1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja

Uredbo o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) o tehničnih standardih za 
vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov 

1. člen

(vsebina)

Ta uredba določa pristojni organ za izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574 z 
dne 15. decembra 2017 o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema 
sledljivosti tobačnih izdelkov (UL L št. 96 z dne 16. 4. 2018, str. 7; v nadaljnjem besedilu: 
Izvedbena uredba 2018/574/EU), način imenovanja subjekta, ki je odgovoren za ustvarjanje 
in izdajo posebnih identifikacijskih oznak, nacionalnega skrbnika sistema repozitorijev in 
ključne elemente pogodb o hrambi podatkov, ki se sklenejo kot del sistema sledljivosti 
tobačnih izdelkov. 

2. člen

(pristojni organ)

Pristojni organ za izvajanje te uredbe in Izvedbene uredbe 2018/574/EU je Ministrstvo za 
zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 

3. člen

(izdajatelj identifikacijskih oznak)

(1) Izdajatelja, odgovornega za ustvarjanje in izdajo posebnih identifikacijskih oznak iz 
prvega odstavka 3. člena Izvedbene uredbe 2018/574/EU (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj), 
na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa s sklepom imenuje minister, pristojen za 
zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister). 

(2) Ministrstvo z izbranim izdajateljem sklene pogodbo, v kateri se uredijo medsebojna 
razmerja v zvezi z ustvarjanjem in izdajo identifikacijskih oznak iz prejšnjega odstavka. 

4. člen

 (javni razpis)



(1) Pogoji in merila za izbiro izdajatelja se določijo v skladu z Izvedbeno uredbo 
2018/574/EU. Razpisna dokumentacija poleg pogojev in meril za izbiro vsebuje tudi vzorec 
pogodbe. 

(2) Javni razpis za izbiro izdajatelja se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. člen

(komisija)

(1) Za izvedbo javnega razpisa iz prejšnjega člena minister imenuje komisijo, ki jo sestavljajo 
predsednik in najmanj dva člana, ki so predstavniki ministrstva in ministrstva, pristojnega za 
finance (v nadaljnjem besedilu: komisija).

(2) Komisija opravi pregled prispelih vlog in pisno pozove vlagatelje, katerih vloge niso bile 
popolne, da jih dopolnijo v osmih dneh od prejema poziva za dopolnitev.

(3) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo. 

(4) Po poteku roka za dopolnitev vlog iz drugega odstavka tega člena komisija oceni popolne 
vloge na podlagi pogojev in meril iz razpisne dokumentacije. Komisija o opravljenem 
pregledu prispelih vlog in ocenjevanju popolnih vlog vodi zapisnik.

(5) Na podlagi ocene popolnih vlog komisija pripravi predlog za imenovanje izdajatelja, ki ga 
podpišejo predsednik in člani komisije, ter ga predloži ministru.

6. člen

(sklep o imenovanju)

(1) Minister s sklepom o imenovanju imenuje izdajatelja.

(2) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor.  

7. člen

 (pristojnost izdajatelja)

Imenovani izdajatelj izdaja identifikacijske oznake za izdelke, ki se dajejo na trg v Republiki 
Sloveniji.

8. člen

(nacionalni skrbnik)

Nacionalni skrbnik sistema repozitorija iz točke (k) prvega odstavka 25. člena Izvedbene 
uredbe 2018/574/EU je Finančna uprava Republike Slovenije. 



9. člen

(pogodbe o hrambi podatkov)

Pogodbe o hrambi podatkov, ki se sklenejo kot del sistema sledljivosti tobačnih izdelkov, 
vsebujejo elemente, ki jih določa Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/573 z dne 15. 
decembra 2017 o ključnih elementih pogodb o hrambi podatkov, ki se sklenejo kot del 
sistema sledljivosti tobačnih izdelkov (UL L št. 96 z dne 16. 4. 2018, str. 1).

10. člen 
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-145/2018                                                                   Vlada Republike Slovenije
Ljubljana, dne 5. marca 2019                                                       Marjan Šarec 
EVA 2018-2711-0084                                                                       predsednik                                                                                                            
                                                                                                         



OBRAZLOŽITVE ČLENOV

K 1. členu

Ta splošna določba opredeljuje vsebino uredbe, ki zajema pristojni organ za izvajanje 
Izvedbene uredbe 2018/574/EU, način imenovanja subjekta, ki bo odgovoren za ustvarjanje 
in izdajo posebnih identifikacijskih oznak, nacionalnega skrbnika sistema repozitorijev in 
ključne elemente pogodb o hrambi podatkov, ki se sklenejo kot del sistema sledljivosti 
tobačnih izdelkov.

K 2. členu 

Člen določa pristojni organ za izvajanje uredbe in Izvedbene uredbe 2018/574/EU. 

K 3. členu 

Člen opredeljuje način izbire in imenovanja izdajatelja, odgovornega za ustvarjanje in izdajo 
posebnih identifikacijskih oznak iz prvega odstavka 3. člena Izvedbene uredbe 2018/574/EU. 
Izdajatelja imenuje minister, pristojen za zdravje, na podlagi predhodno izvedenega javnega 
razpisa. 

Drugi odstavek določa, da se z  izbranim izdajateljem  sklene pogodbo, v kateri se uredijo 
medsebojna razmerja v zvezi z ustvarjanjem in izdajo identifikacijskih oznak. 

K 4. členu 

Člen določa, da se pogoji in merila za izbiro izdajatelja določijo v skladu z Izvedbeno uredbo 
2018/574/EU. Razpisna dokumentacija mora poleg pogojev in meril za izbiro vsebovati tudi 
vzorec pogodbe. Javni razpis za izbiro izdajatelja se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

K 5. členu 

Člen opredeljuje komisijo, ki jo, za izvedbo javnega razpisa, imenuje minister za zdravje. 
Prav tako določa postopek, po katerem komisija opravi izbirni postopek in določa, da 
komisija, na podlagi ocene popolnih vlog, pripravi predlog za imenovanje izdajatelja, ki ga 
podpišejo predsednik in člani komisije, ter ga posreduje ministru za zdravje. 

K 6. členu

Člen določa, da minister za zdravje s sklepom o imenovanju imenuje izdajatelja. Zoper sklep 
ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor.  

K 7. členu 

Člen določa, da imenovani izdajatelj izdaja identifikacijske oznake za izdelke, ki se dajejo na 
trg v Republiki Sloveniji. Navedena določba, skladno z drugim odstavkom 4. člena Izvedbene 
uredbe 2018/574/EU, uvaja izjemo, po kateri je pristojni izdajatelj identifikacijskih oznak 
subjekt, imenovan za državo članico, na katere trg se izdelki dajejo, kadar tako zahtevo 
določa navedena država članica.



K 8. členu 

Člen določa nacionalnega skrbnika sistema repozitorija iz točke (k) prvega odstavka 25. 
člena Izvedbene uredbe 2018/574/EU. 

K 9. členu 

Člen določa, da morajo pogodbe o hrambi podatkov, ki se sklenejo kot del sistema 
sledljivosti tobačnih izdelkov, vsebovati elemente, ki jih določa Delegirana uredba Komisije 
(EU) 2018/573 z dne 15. decembra 2017 o ključnih elementih pogodb o hrambi podatkov, ki 
se sklenejo kot del sistema sledljivosti tobačnih izdelkov (UL L št. 96 z dne 16. 4. 2018, str. 
1).

K 10. členu

Člen določa začetek veljavnosti uredbe. 
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