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ZADEVA: Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju 
žganih pijač – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepa vlade:

Na podlagi 8. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 
26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) in 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 …. sprejela naslednji 

                                                            SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o opredelitvi, opisu, predstavitvi 
in označevanju žganih pijač in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Mag. Janja Garvas Hočevar
vršilka dolžnosti

GENERALNEGA SEKRETARTARJA

Sklep prejmejo:

 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
 Ministrstvo za finance,
 Ministrstvo za javno upravo.

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:
- Ana le Marechal Kolar, v.d. generalni direktor Direktorata za hrano in ribištvo;
- Janja Kokolj Prošek, vodja Sektorja za hrano.
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:
Ta uredba določa pristojne organe, nadzor ter prekrške in sankcije za izvajanje Uredbe (EU) 
2019/787 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o opredelitvi, opisu, predstavitvi in 
označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil, 
zaščiti geografskih označb žganih pijač, uporabi etanola in destilatov kmetijskega porekla v 
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alkoholnih pijačah ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 110/2008 (UL L št. 130 z dne 17. 5. 2019, str. 1), 
zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 316I z dne 6. 12. 2019, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 2019/787/EU), in te uredbe.
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,  z las t i 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

 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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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
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OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

-
II. Finančne posledice za državni proračun

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

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

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

-

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

Stroške certificiranja iz naslova organizacije za kontrolo in certificiranje (3. člen) krije vsak subjekt 
sam in ne bo bremenilo proračuna.

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: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/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: 10. 1. 2020 (posebej poslano tudi vsem zainteresiranim združenjem)

V razpravo so bili vključeni: 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS), Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Obrtna 
zbornica Slovenije (OZS), Trgovska zbornica Slovenije (TZS), Kmetijski inštitut Slovenije, 

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):
Pripomb nismo prejeli.
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Upoštevani so bili:
 ( v celoti,)

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                  dr. Jože Podgoršek
                                           minister
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PREDLOG
Na podlagi 8. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 
26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o izvajanju uredbe (EU) o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa pristojne organe, nadzor ter prekrške in sankcije za izvajanje Uredbe (EU) 
2019/787 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o opredelitvi, opisu, 
predstavitvi in označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in 
označevanju drugih živil, zaščiti geografskih označb žganih pijač, uporabi etanola in destilatov 
kmetijskega porekla v alkoholnih pijačah ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 110/2008 (UL L št. 
130 z dne 17. maja 2019, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 316I z dne 6. 
decembra 2019, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2019/787/EU), in te uredbe.

2. člen
(pristojni organi)

(1) Pristojni organ za izvajanje Uredbe 2019/787/EU in te uredbe je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

(2) Uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 2019/787/EU in te uredbe izvaja Uprava Republike 
Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: uprava). 

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka izvaja uradni nadzor nad žganimi pijačami z 
zaščiteno geografsko označbo, ki vstopajo v carinsko območje Evropske unije, iz četrtega 
odstavka 21. člena Uredbe 2019/787/EU Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: finančna uprava). 

3. člen
(preverjanje skladnosti)

(1) Ne glede na prejšnji člen so za izvajanje drugega odstavka 38. člena Uredbe 2019/787/EU 
pristojni organi za preverjanje skladnosti žganih pijač z geografsko označbo s specifikacijami 
organizacije za kontrolo in certificiranje.

(2) Organizacije za kontrolo in certificiranje ministrstvo in upravo redno obveščajo o 
proizvajalcih žganih pijač ali njihovih združenjih, ki so jim podelile listino o skladnosti žgane 
pijače z geografsko označbo (v nadaljnjem besedilu: certifikat) oziroma so jim certifikat odvzele.

4. člen
(uradni nadzor)

Če finančna uprava pri izvajanju uradnega nadzora iz četrtega odstavka 21. člena Uredbe 
2019/787/EU obravnava blago, ki je označeno z geografsko označbo v nasprotju z Uredbo 
2019/787/EU, blago zadrži in o tem obvesti upravo. Če ta v treh delovnih dneh ne potrdi, da gre 
za kršitev, finančna uprava blago prepusti v zahtevani carinski postopek. Če uprava ugotovi, da 
izdelki niso proizvedeni v skladu z ustrezno specifikacijo, sprejme ustrezni ukrep.
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5. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki: 

1. uporabi simbol Unije za geografsko označbo v nasprotju s 16. členom Uredbe 
2019/787/EU;

2. uporabi geografsko označbo v nasprotju s prvim odstavkom 21. člena Uredbe 
2019/787/EU;

3. uporabi geografsko označbo v nasprotju z drugim odstavkom 21. člena Uredbe 
2019/787/EU.

(2) Z globo od 2.000 do 30.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje 
samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. 

(3) Z globo od 500 do 4.000 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. 

(4) Z globo od 300 do 1.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje 
posameznik.

6. člen
(izrek višje globe v hitrem postopku)

Za prekrške iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena se sme v hitrem postopku 
izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s to uredbo.

KONČNA DOLOČBA

7. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati 25. maja 2021.

Št. 007-6/2020

Ljubljana, ….

EVA 2020-2330-0036

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša
predsednik

OBRAZLOŽITEV



8

I. UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo uredbe)

1.1.
8. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 
32/15, 27/17 in 22/18) in 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)

8. člen
(podzakonski predpisi)

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) oziroma ministrica ali minister, 
pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister), izdaja
podzakonske predpise, predvidene v določbah tega zakona, ter druge predpise, potrebne za 
izvajanje tega zakona in predpisov Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: predpisi Unije), ki se 
nanašajo na vsebino tega zakona.

21. člen Zakona o Vladi Republike Slovenije

Z uredbo vlada lahko podrobneje ureja in razčlenjuje v zakonu ali v drugem aktu Državnega 
zbora določena razmerja v skladu z namenom in s kriteriji zakona oziroma drugega predpisa.

Uredbo za uresničevanje pravic in obveznosti državljanov in drugih oseb lahko izda le na 
podlagi izrecnega pooblastila v zakonu.

Z odlokom ureja vlada posamezna vprašanja ali sprejema posamezne ukrepe, ki imajo splošen 
pomen, ter sprejema druge odločitve, za katere je z zakonom ali z uredbo določeno, da jih ureja 
vlada z odlokom.

Svojo notranjo organizacijo in delo ureja vlada s poslovnikom in sklepi.

O imenovanjih in razrešitvah ter v upravnih zadevah iz svoje pristojnosti, kakor tudi o drugih 
posamičnih zadevah iz svoje pristojnosti izdaja vlada odločbe.

Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme vlada sklep.

Za izvrševanje predpisov Evropske unije vlada izdaja uredbe in druge akte iz svoje 
pristojnosti.

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom

Zakon roka ne določa. EU Uredba začne veljati 25. maja 2021.

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna
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/

4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito 
predstavljene v predlogu zakona

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Pristojni organ za izvajanje Uredbe 2019/787/EU in te uredbe je Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano.

Uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 2019/787/EU in te uredbe izvaja Uprava Republike 
Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 

Uradni nadzor nad žganimi pijačami z zaščiteno  geografsko označbo, ki vstopajo na carinsko 
območje Unije, z geografsko označbo in se ne spustijo na trge Republike Slovenije, opravlja
Finančna uprava Republike Slovenije.

Skladnost žganih pijač z geografsko označbo zaščitenih na nivoju EU s specifikacijami 
preverjajo organizacije za kontrolo in certificiranje žganih pijač.

Predpisane so tudi sankcije za kršitelje.

Prehodne in končne določbe:
Uredba začne veljati 25. maja 2021.
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