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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka 
davčna številka 
račun : 

5022924 
: 21881677 
50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

CARINSKEGA ZAKONA (CZ ?) 

- hitri postopek - EPA 191 - III 

Vlada Republike Slovenije je z dopisom dne 26. aprila 
2001, predložila v obravnavo predlog zakona o 
spremembah In dopolnitvah carinskega zakona 
(CZ-?) - prva obravnava - EPA 191-111 In hkrati umaknila 
predlog zakona o spremembah In dopolnitvah 
carinskega zakona (CZ-?) - hitri postopek - EPA 1071- 
II, ki ga Je Državnemu zboru poslala dne 4. februarja 
2000. 

Z dopisom dne 3. februarja 2000 so poslanci Zmago 
Jelinčič Plemeniti, Sašo Peče In Sonja Areh Lavrlč 
predložili Državnemu zboru v obravnavo predlog 
zakona o spremembah In dopolnitvah carinskega 
zakona (CZ-?) - prva obravnava (EPA 1070), ki ureja 
enako oziroma podobno vsebino kot predloženi 
zakon. 

Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki so ga 
predložili zgoraj navedeni poslanci še nI končan, je 
predsednik državnega zbora na podlagi četrtega 
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora 
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je v 
obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1611-0142 
Številka: 424-01/2001-1 
Ljubljana, 26.04.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 23. seji dne 26.4.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
CARINSKEGA ZAKONA - (EU), 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije umika predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah carinskega zakona - hitri 
postopek, ki ga je poslala z dopisom št. 424-01/98-4 (Z4) z 
dne 4.2.2000). 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Anton Rop, minister za finance, 
- Darko Končan, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Marija Ferlež, državna podsekretarka v Ministrstvu za fi- 

nance, 
- Tatjana Mlekuž, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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I. UVOD 2. CILJI IN TEMELJNA NAČELA ZAKONA 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Državni zbor Republike Slovenije je trenutno veljavni carinski 
zakon sprejel decembra 1994, (uporabljati se je začel 1. januarja 
1996 ), ki je bil dopolnjen in spremenjen aprila 1999 (uporablajti 
seje začel 1. julija 1999). Z zakonom iz leta 1994 so bili postavljeni 
temelji novega slovenskega carinskega sistema. Z njim je bil 
narejen velik korak pri usklajevanju slovenske carinske 
zakonodaje s sodobnimi svetovnimi trendi, v letu 1999 pa je bila 
opravljena tudi prva nadaljnja uskladitev z evropskim carinskim 
kodeksom. Pri pripravi veljavnega zakona so bile upoštevane 
predvsem rešitve, vsebovane v Evropskem carinskem kodeksu 
in Mednarodni konvenciji o poenostavitvah in harmonizaciji 
carinskih postopkov. Istočasno so bile uveljavljene posamezne 
posebne rešitve, ki so po eni strani pripomogle k lažjemu prehodu 
iz prejšnjega, jugoslovanskega, v nov sodoben slovenski carinski 
sistem, po drugi strani pa odražale posebne značilnosti 
slovenskega gospodarstva. 

Uskladitev carinske zakonodaje z evropsko je ena od obveznosti, 
ki jih je Slovenija prevzela s sklenitvijo Asociacijskega sporazuma 
z Evropsko unijo. Istočasno je uskladitev tega področja zakonodaje 
eden od predpogojev za polnopravno članstvo Slovenije v 
Evropski uniji. Že ob obravnavanju predloga carinskega zakona 
v Državnem zboru leta 1994 je bila potrjena usmeritev, da k 
usklajevanju carinske zakonodaje z evropsko pristopimo 
postopno in je tako druga uskladitev carinske zakonodaje 
predvidena tudi v Državnem programu za prevzem pravnega 
reda Evropske unije in sicer v letu 2001. Le-ta pomeni nadaljnjo 
uskladitev še neusklajenih področij ter prezvem novih rešitve, ki 
so bile uveljavljene v Evropski uniji v drugi polovici leta 1999 in 
2000 . 

Pravni akti EU, ki so upoštevani pri pripravi carinskega 
zakona so: 

- Council Regulation (EEC) No. 2913/92 of 12 October 1992 
establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19. 
10. 1992), skupaj s popravki do Regulation (EC) No 2700/ 
2000 of the 16 November 2000; 
Commission Regulation 93/2454/EEC of 2 July 1993, laying 
down the provisions for the implementation of Council Regu- 
lation (EEC) No. 2913/92 establishing the Community Cus- 
toms Code OJ L 253,11.10.1993) z vsemi spremembami do 
Commission Regulation (EC) No 2797/2000 of the 15 
december 2000; 
Opomba: ta direktiva je bila bolj upoštevana pri pripravi 

podzakonskih aktov; v zakonu le načelno 
- Council Regulation 83/0918/EEC of 28.3.1983 setting up a 

Community system of reliefs from customs duty (OJ L 105, 
23. 4. 1983) z vsemi spremembami (Regulations 3822/85 
(OJ L 370, 31, 12, 1985), 3691/87 (OJ L 347, 11, 12, 87), 
1315/88 (OJ L 123, 17. 5. 1988), 4235/88 (OJ L 373, 31, 12, 
88), 3357/91 (OJ L 318, 20. 11.1991), 2913/92 (OJ L 302,19. 
10. 1992), 355/94 (OJ L 46,18. 2. 94), 3316/94 (OJ L 350,31. 
12. 1994) in 1671 (OJL193, 29.7.2000); 
Opomba: ta direktiva je bila uporabljena tako pri pripravi 

carinskega zakona (lista možnih carinskih 
oprostitev) kot tudi pri pripravi ustrezne uredbe 
(podrobnejša navodila za izvajanje posamezne 
oprostitve). 

S predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega 
zakona predlagatelj želi uveljaviti: 

1. nadaljnje prilagoditve evropski carinski zakonodaji, za katere 
je dosedanja praksa pokazala, da so potrebne oziroma 
zaželene ter prilagoditve, potrebne zaradi sprememb 
evropske zakonodaje, uveljavljene koncem leta 1999 in v 
letu 2000. Pri tem se enako kot doslej upošteva načelo 
postopnosti, kar bo pripomoglo tudi k enostavnejšemu 
prevzemu evropskega carinskega zakona in izvedbenih 
predpisov po pristopu Slovenije k Evropski uniji; 

2. spremembe, potrebne da se natančneje opredelijo posamezni 
že uveljavljeni instituti ter odpravijo pomanjkljivosti in 
nedorečenosti posameznih opredelitev, na katere je opozorila 
praksa; 

3. prilagoditve, ki bodo omogočile pristop k revidirani mednarodni 
konvenciji o poenostavitvah in harmonizaciji carinskih 
postopkov in njeno izvajanje v enakem obsegu, kot je to 
napovedala Evropska unija (splošni aneks k revidirani Kioto 
konvenciji). 

Med načeli, ki jih je predlagatelj upošteval pri pripravi predloga 
zakona so bila še posebej izpostavljena naslednja: 

1. nadaljnja uskladitev carinskega zakona z mednarodno 
uveljavljenimi standardi; 

2. nadaljnja uskladitev z evropsko carinsko zakonodajo in 
njenimi spremembami; 

3. uveljaviti rešitve, ki bodo pripomogle k transparentnosti 
posameznih institutov carinskega sistema; 

4. uveljaviti nove rešitve, ki so potrebne, da bi se lahko tudi 
preko carinskega sistema izvajali ukrepi kmetijske politike. 
To je potrebno tako z vidika zaščite domače kmetijske 
proizvodnje kot tudi z vidika prilagajanja ukrepom kmetijske 
politike (CAP) Evropske unije. 

3. OSNOVNE REŠITVE ZAKONA 

Pri pripravi osnovnega carinskega zakona v letu 1994 ter pri 
pripravi prvih sprememb v letu 1999, predlagatelj zakonov ni 
bil pozoren na striktno uporabo enakih izrazov skozi celoten 
zakon, tako da se za isti pojem uporabljajo različni izrazi (npr. 
»carine« namesto »uvozne dajatve«, »carinski postopek« 
namesto »carinsko dovoljena raba ali uporaba blaga«, 
»carinska raba ali uporaba blaga« in podobne različice 
namesto »carinsko dovoljena raba ali uporaba blaga«, 
"carinsko nadzorstvo" namesto "carinski nadzor", "uvoženo 
blago" namesto "uvozno blago", "uvoženo blago v 
nespremenjenem stanju" in "uvoženo blago v nespremenjeni 
obliki" namesto "blago v nespremenjenem stanju", ipd.). Tako 
se v vseh členih, v katerih se uporabljajo različni pojmi za isto 
zadevo, predlagajo spremembe z namenom poenotenja 
izrazoslovja. Poleg navedenega se v posameznih členih izrazi 
»carinarnica« in »Carinska uprava Republike Slovenije« 
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usklajujejo z izrazoslovjem iz novega zakona o carinski službi, 
ki je bil sprejet sredi leta 1999 (Uradni list RS, št. 56/99), ki 
določa stvarno pristojnost in naloge Glavnega carinskega 
urada in naloge carinskih uradov. Iz enakih razlogov se v 
posameznih členih zamenjuje tudi izraz "nomenklatura 
carinske tarife" z izrazom »kombinirana nomenklatura" in 
pomeni uskladitev izrazoslovja z zakonom o carinski tarifi 
(UL RS št. 66/00), ki se je pričel uporabljati 1. januarja 2001, v 
določenih pa se usklajujejo poimenovanja organov z zakonom 
o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi (Uradni list RS, 
št. 119/00). V posameznih členih se spreminja izrazoslovje 
tako, da se predlaga ustreznejši prevod posameznega izraza, 
ki je naveden v konkretnem členu carinskega kodeksa 
Evropske unije. Navedene uskladitve izrazoslovja 
predstavljajo nekaj več kot polovico vseh predlaganih 
sprememb in dopolnitev predlaganega zakona. S 
predlaganimi spremembami bodo odpravljena tudi določena 
podvajanja posameznih določb oziroma poimenovanja členov 
sedanjega carinskega zakona (predlagatelj predlaga črtanje 
petega odstavka 6. d člena, ker že 6.b člen osnovnega zakona 
na splošno določa, da pritožba zoper odločbe carinskih 
organov ne zadrži njihove izvršitve in tudi črtanje petega 

/ odstavka 120. člena, ker se isto besedilo pojavlja že v drugem 
odstavku 45. člena osnovnega zakona ali pa spremembo 
poimenovanja 33. člena , ker je enak poimenovanju 37.a 
člena). Posebej se odpravlja napaka, ki se je pojavila ob 
spremembah in dopolnitvah carinskega zakona sredi leta 
1999, ko so bile pristojnosti za izdajo podzakonskih aktov v 
celoti prenesene iz ministra za finance na vlado, v enem 
členu pa je le-ta ostala na ministru pristojnem za finance in 
dejansko pomeni poenotenje pristojnosti za izdajanje 
podzakonskih predpisov. V posameznih členih pa so zajete 
tudi popolnoma redakcijske spremembe kot je npr. pravilna 
uporaba sklona, števila, sklicevanje na člen itd. 

Predlagatelj je dodatno preučil posamezne še obstoječe razlike 
med carinskim kodeksom EU in veljavnim carinskim zakonom, ki 
bi jih bilo smiselno prevzeti v naš pravni red še pred polnopravnim 
članstvom v EU kot tudi spremembe in dopolnitve carinskega 
kodeksa EU, ki so bile sprejete v letu 2000 in predlaga, naslednje 
vsebinske spremembe: 

rok veljavnosti zavezujočih informacij o uvrstitvi blaga v 
kombinirano nomenklaturo se iz treh let podaljšuje na šest 
let, kar je v skladu s sprejetim stališčem ob prvi reviziji carinske 
zakonodaje, da bomo prehod na šestletno veljavnost opravili 
v dveh korakih. Enako se podaljšuje rok, v katerem se imetnik 
lahko sklicuje na tako informacijo iz treh mesecev po njeni 
razveljavitvi na šest mesecev, kot ga ima EU; 

dodaja se določba po kateri, v primeru elektronske izmenjave 
carinske deklaracije, carinski organ lahko dovoli, da drugi 
dokumenti, ki so potrebni za izvedbo zahtevanega carinskega 
postopka oz. dokazila o tem, da je bila izvršena predpisana 
veterinarska, fitosanitarna ali druga kontrola, ni potrebno, da 
so priloženi deklaraciji, vendar morajo biti na razpolago 
carinskemu organu. Ta sprememba pomeni uskladitev s 
spremembo evropskega carinskega kodeksa, ki je bila 
sprejeta v letu 2000; 

predlaga se znižanje enotne carinske stopnje iz sedaj veljavne 
15%-ne na 10%, kolikor znaša povprečna konvencionalna 
carinska stopnja v Republiki Sloveniji. Po tej carinski stopnji 
bodo obračunane uvozne dajatve pri sprostitvi blaga v prost 
promet in sicer nekomercialnega blaga, ki ga fizične osebe 
pošiljajo po pošti ali ga prinašajo na carinsko območje 
Republike Slovenije v okviru potniškega prometa. 

dodaja se določba, tako kot je to že doslej bilo določeno tudi v 
carinskem kodeksu EU, ki daje pooblastilo Vladi, da lahko, če 
se pokaže potreba v okviru izvajanja ukrepov kmetijske 
politike, določi seznam primerov, v katerih v carinskem 
skladišču niso dopustni običajni postopki in ravnanja s 
carinskim blagom, za katero veljajo ti ukrepi, dodaja se tudi 
pooblastilo Vladi, da v izvedbenem predpisu določi primere 
za katere ne velja, pravilo, da carinski deklarant lahko 
zahteva, da se pri določanju višine carinskega dolga, če je 
bilo blago v skladišču predmet običajnih postopkov in ravnanj, 
upošteva narava blaga, carinska vrednost in količina blaga, 
kot da to blago ne bi bilo predmet teh običajnih postopkov in 
ravnanj. S tem prevzemamo drugi stavek drugega odstavka 
112. člena carinskega kodeksa EU; 

dodaja se določba, s katero se dopolnjujejo pogoji pod katerimi 
ni možno zahtevati povračila plačanih uvoznih dajatev v 
carinskem postopku uvoza zaradi proizvodnje za izvoz po 
sistemu povračila plačane carine (če je za blago predvideno 
uvozno ali izvozno dovoljenje, certifikat, izvozno nadomestilo 
ali izvozna dajatev) ter možnost, da se v izvedbenem aktu 
določijo primeri, v katerih pa se, ne glede na neizpolnjevanje 
zahtevanih pogojev, navedeno povračilo vseeno lahko 
zahteva. Pri tem gre tudi za uskladitev z dopolnitvami 
carinskega kodeksa EU, ki so bile sprejete v letu 2000; 

pri carinskem postopku predelave pod carinskim nadzorom 
se spreminja raven izdaje dovoljenja za opravljanje predelave 
pod carinskim nadzorom iz Carinske uprave (sedaj Generalni 
carinski urad) na krajevno pristojen carinski urad. Poleg tega 
pa se, pravilneje kot doslej, določa pravna podlaga za določitev 
seznama blaga in postopkov, za katere se lahko odobri 
postopek predelave pod carinskim nadzorom in daje 
pooblastilo Vladi, da lahko lahko določi primere, v katerih se 
šteje, da so izpolnjeni gospodarski pogoji za odobritev 
zahtevanega postopka; 

pri začasnem uvozu s popolno oprostitvijo plačila uvoznih 
dajatev se s predlagano spremembodoloča, da fizične osbe 
(tudi domače), ki prebivajo v tujini, lahko začasno uvažajo 
blago na carinsko območje ob pogoju, da te osebe imajo 
običajno bivališče v tujini, kar pomeni, da fižične osebe (tudi 
slovenski državljani) z običajnim bivališčem v tujini lahko, 
brez plačila uvoznih dajatev, uvozijo predmete osebnega 
premoženja v primeru, če prihajajo na začasno bivanje v 
Slovenijo. 

pri začasnem izvozu na oplemenitenje se spreminja določba 
glede izdajanja dovoljenja za postopka tudi drugi osebi, ki ni 
naročnik oplemenitenja (doslej po sklepu vlade) tako, da bi 
pogoje in primere opredelili v podzakonskem aktu, dodatno 
pa se daje pooblastilo vladi, da lahko določi primere in pogoje, 
ko se začasni izvoz na oplemenitenje dovoli tudi, če ni možno 
ugotoviti, da so pridobljeni proizvodi rezultat predelave 
začasno izvoženega blaga - istovetnosti. Poleg tega pa se v 
skladu s spremembami carinskega kodeksa EU, ki so bile 
sprejete v letu 2000 predlaga dopolnitev z dodatnimi primeri, 
v katerih se za izračun dolgovanega zneska pri začasnem 
izvozu na oplemenitenje upoštevajo stroški predelave v tujini, 
kar naj bi bilo razdelano v podzakonskem aktu. 

pri določbah o tranzitu je se popravlja neustrezno besedilo 
glede uporabe posebnih pravil, ki so za prevoz določena v 
okviru carinskih postopkov z ekonomskim učinkom npr. za 
premeščanje blaga v okviru postopka carinskega skladiščenja 
ali v okviru postopka uvoza zaradi izvoza. Spreminja se tudi 
določba, ki izrecno opredeljuje primere, za katere v okviru 
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tranzitnega postopka ni treba predložiti instrumentov 
zavarovanja (prevoze v pomorskem ali zračnem prometu, 
prenose po ceveh in prevoze, ki jih izvajajo Slovenske 
železnice), ob tem, da dosedanje pooblastilo vladi za določitev 
posameznih primerov še vedno ostaja; 

v delu o prostih carinskih conah se odpravlja nedoslednost 
pri določanju razmerja med dvema določbama zakona in 
sicer med vnosom blaga v cono brez predložitve blaga in 
vložitve carinske deklaracije in pravico carinskega organa 
do izvajanja kontrol na podlagi predloženih prevoznih 
dokumentov; 

dopolnjuje se določba glede možnosti uveljavljanja nižje 
carinske stopnje ali oprostitve pri obračunu carinskega dolga 
in pomeni uskladitev z 212.a členom kodeksa, ki je bil v letu 
2000 dopolnjen oziroma spremenjen. 

dopolnjuje se določba o določitvi in plačilu carinskega dolga in 
sicer v delu, ki se nanaša na določitev roka, v katerem mora 
deklarant poravnati carinski dolg, ko ima odobreno 
poenostavitev glede vlaganja carinskih deklaracij in s tem v 
zvezi mesečni obračun carinskega dolga. Poleg tega pa smo 
zaradi uskladitve z 222. členom evropskega carinskega 
kodeksa, ki je bil dopolnjen v letu 2000, sprejeli dopolnitev, s 
katero bo podana možnost, da se v podzakonskem predpisu 
določijo primeri in pogoji, v katerih se obveznosti carinskega 
dolžnika, da plača uvozne dajatve, odložijo. Posebej pa je 
natančneje razdelano, da carinski organ ni dolžan obveščati 
o carinskem dolgu carinskega deklaranta, v primeru, da 
carinski deklarant sam obračuna carinski dolg in ta znesek, 
ne presega zneska, ki ga določi Generalni carinski urad; 

v primeru carinskega dolga iz več let ali iz več odločb se 
predlaga nov izvršilni naslov »seznam zaostalih obveznosti 
dolžnika« , tako kot je to določeno tudi v 44. členu zakona o 
davčnem postopku. Carinski zakon sicer taksativno našteva 
izvršilne naslove, med njimi pa ne našteva seznama zaostalih 
obveznosti dolžnika, kar pomeni, da subsidiarna uporaba 
zakona o davčnem postopku v tem primeru ne pride v poštev. 
Z izrecno navedbo seznama zaostalih obveznosti dolžnika 
kot izvršilnega naslova se odpravlja ta pomanjkljivost, hkrati 
pa se z možnostjo uporabe tega izvršilnega naslova zmanjšajo 
administrativni stroški pri carinskem organu; 

na področju oprostitev, kjer doslej nismo bili usklajeni z 
uredbo, ki ureja področje oprostitev v EU, predlagmo popolno 
uskladitev. Tako predlagamo čtanje oprostitve za predmete, 
ki ih prinesejo s seboj državljani Republike Slovenije, ki so na 
kakršnem koli delu v tujini, brezplačne pošiljke za nepridobitne 
namene, blago za gasilske in druge reševalne službe, oprema 
za invalide, ki so se usposobili za poklic in oprema za 
invalidska podjetja. Pri oprostitvah, ki jih evropska uredba 
vsebuje, vendar so opredeljene v drugačnem obsegu ali pod 
drugačnimi pogoji, pa predlagamo njihovo preoblikovanje in 
uskladitev z določili evropske uredbe. Gre za naslednje 
oprostitve: pošiljke, ki jih priložnostno prejmejo iz tujine 
državljani Slovenije, specifična oprema in tehnični pripomočki 
za invalide, učne pripomočke, ki jih prinesejo s seboj tuji 
študenti, ki se šolajo v Sloveniji, predmete namenjene 
opravljanju kulturne dejavnosti in lastna dela znanstvenikov, 
književnikov in umetnikov. Za te kategorije upravičencev 
oziroma predmete so predlagane določbe skladne s določbami 
evropske uredbe. 

Na koncu predlagamo, da se zakon začne uporabljati 1. januarja 
2002. Tako bodo udeleženci v postopkih pred carinskimi organi in 

carinski organi sami imeli dovolj časa, da se pripravijo na 
spremembe, še pred tem pa Vladi dovolj časa, da se podzakonski 
akti pripravijo in objavijo še pred začetkom uporabe spremenjenega 
in dopolnjenega carinskega zakona. 

4. SKLADNOST ZAKONA S TUJO ZAKONODAJO 

Pri pripravi zakona so bile upoštevane rešitve evropskega 
carinskega kodeksa, vključno z vsemi popravki in spremembami, 
ki so bile uveljavljene do novembra 2000 (Uradni list Evropskih 
skupnosti L 302 z dne 19. oktobra 1992 do L 311 z dne 12. 
december 2000). Načeloma so predlagane rešitve usklajene z 
določbami evropskega carinskega kodeksa, razen v delu, ki se 
nanaša na posebnosti prometa v Evropski uniji. Tako so še vedno 
ohranjene nekatere posebnosti na naslednjih vsebinskih 
področjih: 

1. rok za plačilo carinskega dolga je daljši, zato niso prevzete 
možnosti olajšav v zvezi s plačilom carinskega dolga; 

2. niso prevzete določbe o knjigovodstvu carinskih organov za 
carinske dolgove saj gre za določbe, ki pridejo v poštev šele 
s polnopravnim članstvom. 

Že pri pripravi osnovnega zakona kot tudi sprememb v letu 1999 
so bili upoštevani tudi mednarodno uveljavljeni standardi na 
področju carinskih postopkov ter obveznosti, ki jih je Slovenija 
prevzela s članstvom v Svetovni trgovinski organizaciji. 

5. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 
PREDLAGANIH REŠITEV 

Predlagatelj ocenjuje, da predlagane rešitve same po sebi ne 
bodo imele finančnih posledic za državni proračun. Teoretično bi 
sicer bilo možno, da bi prišlo do morebitnega minimalnega večjega 
priliva v državni proračun zaradi sprememb na področju 
oprostitev, ki se usklajuje z oprostitvami, ki veljajo v EU, če bi se 
dosedanji upravičenci do oprostitev, kljub ukinitvi oprostitve, 
odločili za uvoz blaga po poreklu iz držav, s katermini Slovenija 
nima sklenjenega prostotrgovinskega sporazuma. Gre za to, da 
se z uveljavitvijo novega zakona o carinski tarifi (Uradni list RS 
štev 66/2000), določitvijo avtonomnih ukrepov znižanja ali ukinitve 
carinske stopnje za določeno blago (Uradni list RS štev. 121/ 
2000), zaključkom prehodnih obdobij za znižanje carinskih stopenj 
po prosto trgovinskih sporazumih s posameznimi državami in 
grupacijami držav, veliko vrst blaga lahko uvaža po carinski stopnji 
"prosto" oziroma se vse industrijsko blago po poreklu iz držav, s 
katerimi imamo sklenjene prosto trgovinske sporazume, uvaža 
tudi po carinski stopnji "prosto". Glede na statistične kazalce je 
znašal naš uvoz iz držav, s katerimi imamo sklenjene prosto 
trgovinske sporazume v letu 2000 že preko 85% vsega uvoza, 
kar pomeni, da osebe, ki bi uveljavljale pravico do carinske 
oprostitve, lahko uvažajo industrijsko blago po poreklu iz teh 
držav brez kakršnih koli omejitev in obveznosti po carinski stopnji 
"prosto", torej oprostitve niti ne potrebujejo. Tako tudi podatki o 
uvozu blaga z uveljavljanjem pravice do carinske oprostitve v 
letih 1996 do 2000 kažejo trend upadanja uveljavljanja pravic, kar 
je posledica splošnih znižanj oziroma ukinitev carinskih stopenj, 
ki se bo še nadaljeval zlasti zaradi dokončne ukinitve carinskih 
stopenj za blago po poreklu iz EU, ki je bila uveljavljena s 1. 
januarjem 2001. 
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II. BESEDILO ČLENOV 8. člen 

1. člen 

V 3. členu carinskega zakona (Uradni list RS štev 1/95, 28/95, 
32/99 in popr. 40/99) se 1. točka spremeni tako, da se glasi: 
"1. izraz "carinski organ" pomeni Generalni carinski urad, carinski 

urad ali njegovo organizacijsko enoto, ki je pristojna za vodenje 
vseh ali le nekaterih formalnosti, določenih s carinskimi in 
drugimi predpisi." 

5. točka se spremeni tako, da se glasi: 
"5. izraz "carinski dolžnik" pomeni osebo, ki je dolžna plačati 

carinski dolg;". 

V 7. točki se besedi "uradnih preiskav" nadomestita z besedama 
"uradnih preverjanj". 

V 15. točki se besedi "carinski zavezanec" nadomestita z 
besedama "uporabnik postopka". 

2. člen 

V drugem odstavku 4. b člena se besedi "Carinska uprava" 
nadomestita z besedami "Generalni carinski urad". 

3. člen 

Peti odstavek 6. d člena se črta. 

4. člen 

V četrtem odstavku 6. e člena se za besedo "izdajajo" beseda 
"carinarnice" nadomesti z besedama "carinski uradi"; za besedo 
"odloča" se besedilo "Carinska uprava Republike Slovenije" ter 
za besedo "izdaja" besedi "Carinska uprava" nadomestijo z 
besedilom "Generalni carinski urad". 

5. člen 

V naslovu in v 7. členu se besedilo "nomenklatura carinske tarife" 
v različnih sklonih nadomesti z besedama "kombinirana 
nomenklatura" v ustreznem sklonu. 

Prvi stavek petega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
"Zavezujoča informacija o uvrstitvi blaga v kombinirano 
nomenklaturo je veljavna šest let, zavezujoča informacija o poreklu 
blaga pa tri leta od dneva izdaje." 

V sedmem odstavku se besedi "tri mesece" nadomestita z 
besedama "šest mesecev". 

6. člen 

V 3. točki 11 .a člena se beseda "izdaje" nadomesti z besedami 
"priprave in izdaje". 

7. člen 

V 1. točki prvega odstavka 18. člena se besedi "carinski 
zavezanec" nadomestita z besedama "uporabnik postopka". 

V drugem odstavku se besedi "carinskega zavezanca" 
nadomestita z besedama "uporabnika postopka". 

V prvem in drugem odstavku 21. člena se besedi "carinski 
zavezanec" nadomestita z besedama "uporabnik postopka". 

9. člen 

V 2. točki 24. člena se beseda "carinarnice" nadomesti z besedama 
"carinskega urada". 

10. člen 

Naslov III. DEL-a se spremeni tako, da se glasi: 

"III; DEL 
RAVNANJE Z BLAGOM, KI JE VNEŠENO NA 

CARINSKO OBMOČJE PREDEN JE ZANJ DOLOČENA 
CARINSKO DOVOLJENA RABA ALI UPORABA". 

11. člen 

Drugi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi: "Mejne 
prehode in njihovo kategorizacijo določi Vlada" 

V tretjem odstavku se črta beseda "carinskih". 

12. člen 

Naslov 29. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(carinski nadzor)". 

V tretjem odstavku se besedi "carinskim nadzorstvom" 
nadomestita z besedama "carinskim nadzorom", 2. točka pa se 
spremeni tako, da se glasi "2. policijska plovila in helikopterji,". 

V četrtem odstavku se besedi "carinskim nadzorstvom" 
nadomestita z besedama "carinskim nadzorom". 

13. člen 

V prvem odstavku 30. člena se besedi "Carinska uprava" 
nadomestita z besedilom "Generalni carinski urad". 

14. člen 

V 31. členu se beseda "Ukrepi" nadomesti z besedo "Ukrepe", 
besedilo "ministrom, pristojnim za promet in zveze" pa se 
nadomesti z besedilom "ministroma pristojnima za promet oziroma 
za informacijsko družbo". 

15. člen 

Naslov v 33. členu se spremeni tako, da se glasi: "(predpregled 
blaga)". 

16. člen 

V prvem odstavku 35. člena se besedilo "minister, pristojen za 
finance" nadomesti z besedo "vlada". 
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17. člen 

Naslov 36. člena se spremeni tako, da se glasi " ravnanje 
carinskega organa" 

18. člen 

V prvem odstavku 37.a člena se besedilo "prekladanje in 
raztovarjanje" nadomesti s besedilom "prekladanje, raztovarjanje 
in premeščanje." 

19. člen 

V 39. členu se besedilo "ne glede na 33. člen " nadomestiti z 
besedilom "razen v primerih iz 33. člena". 

20. člen 

V tretjem odstavku 40. člena se številka "58" nadomesti s številko 
"61 .b". 

21. člen 

V prvem odstavku 44. člena se besedilo "Carinski deklarant lahko, 
če so izpolnjeni predpisani pogoji," nadomesti z besedilom "Če ni 
drugače določeno, lahko oseba, ki je dolžna vložiti zahtevo za 
carinsko dovoljeno rabo ali uporabo,". 

V drugem odstavku se črta besedilo "v zvezi z vnosom in iznosom 
blaga iz carinskega območja". 

22. člen 

V tretjem odstavku 54. člena se besedilo "nomenklatura carinske 
tarife" nadomesti z besedama "kombinirane nomenklature". 

23. člen 

V drugem odstavku 56. člena se besedilo "nomenklatura carinske 
tarife" nadomesti z besedama "kombinirana nomenklatura". 

24. člen 

V drugem odstavku 59. člena se drugi stavek spremeni tako, da 
se glasi: 
"Pri deklariranju na podlagi knjigovodskih vpisov je treba k 
vsakemu vpisu dodati tudi datum vpisa". 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"Razen v primerih, ki jih določi vlada na podlagi prvega odstavka 
tega člena, mora deklarant naknadno vložiti dopolnilno carinsko 
deklaracijo, ki je lahko skupna, občasna ali zbirna. Način vložitve 
in oblika dopolnilne deklaracije se določi s predpisom iz drugega 
odstavka 46.člena tega zakona." 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"Dopolnilna in poenostavljena carinska deklaracija iz 1., 2. in 3. 
točke prvega odstavka tega člena tvorita enoten in nedeljiv 
dokument, ki učinkuje od dneva sprejema poenostavljene 
deklaracije." 

25. člen 

V 60. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi: 

"(2) Če je carinska deklaracija narejena in oddana z uporabo 
tehničnih pripomočkov za elektronsko izmenjavo podatkov, 
carinski organ lahko dovoli, da dokumenti iz drugega odstavka 
48. člena tega zakona, niso priloženi deklaraciji; v tem primeru 
morajo biti na razpolago carinskemu organu." 

26. člen 

V prvem odstavku 61. člena se besedilo "organi za notranje 
zadeve" nadomesti z besedo "policija", besedilo "je utemeljen 
sum" pa z besedilom "obstaja utemeljen sum". 

27. člen 

V drugem stavku drugega odstavka 62. člena se uvodni besedi 
"Ti posli" nadomestita z besedama "Takšna preverjanja". 

28. člen 

V prvem odstavku 66. člena se stopnja "15%" nadomesti s stopnjo 
"10% 

29. člen 

V prvem odstavku 67. člena se v prvem stavku beseda"prepusti" 
nadomesti z besedo "sprosti". 

V celotnem besedilu se beseda "carina" v različnih sklonih 
nadomesti z besedama "uvoznih dajatev" v ustreznem sklonu. 

30. člen 

V prvem odstavku 77. člena se beseda "nadzorstva" nadomesti 
z besedo "nadzora". 

31. člen 

V drugem odstavku 81. člena se besedilo "v 1 .in 2. točki prvega 
odstavka 78. člena" nadomesti z besedilom "v 1. ali 2. točki oziroma 
1. in 2. točki prvega odstavka 78. člena tega zakona". 

32. člen 

V prvem odstavku 83. člena se doda nov stavek, ki se glasi: 
"Seznam primerov, v katerih takšna ravnanja z blagom, za katero 
veljajo ukrepi kmetijske politike, niso dopustna, lahko določi vlada 
v predpisu iz 72. člena tega zakona." 

V drugem odstavku se črta beseda "posebni". 

33. člen 

V prvem odstavku 84. člena se besedi "carinsko skladiščeno" 
nadomestita z besedami "v postopku carinskega skladiščenja". 

34. člen 

Drugi odstavek 85. člena se spremeni tako, da se gasi: 
" (2) Če je bilo skladiščeno blago predmet običajnih postopkov in 
ravnanj iz 83. člena tega zakona, se, na zahtevo carinskega 
deklaranta, pri določanju višine carinskega dolga upošteva narava 
blaga, carinska vrednost in količina blaga kakršna bi bila na dan 
nastanka carinskega dolga v skladu s 151. členom tega zakona, 
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če to blago ne bi bilo predmet navedenih običajnih postopkov in 
ravnanj." 

Doda šesti odstavek, ki se glasi: 
"(6) Primeri, za katere ne velja drugi odstavek tega člena, se 
določijo v predpisu iz 72. člena tega zakona." 

35. člen 

V tretjem odstavku 91. člena se beseda "uvoženo" nadomesti z 
besedo "uvozno", besedilo "Carinska uprava Republike Slovenije" 
pa se nadomesti z besedilom "Generalni carinski urad". 

36. člen 

V 2. točki drugega odstavka 92. člena se besedi "uvoženo blago" 
nadomestita z besedama "uvozno blago". 

37. člen 

V prvem odstavku 93. člena se besedilo "drugega carinskega 
postopka" nadomesti z besedilom "druge carinsko dovoljene rabe 
ali uporabe". 

V petem odstavku se besedi "uvoženega blaga" nadomestita z 
besedama "uvoznega blaga". 

38. člen 

V 95. členu se besedi "Uvoženo blago" nadomestita z besedo 
"Blago" 

39. člen 

V prvem odstavku 96. člena se besedilo "uvoženo blago v 
nespremenjeni obliki" nadomesti z besedilom "blago v 
nespremenjenem stanju" 

V 1. točki drugega odstavka se besedilo "nespremenjeno uvozno 
blago" nadomesti z besedilom "blago v nespremenjenem stanju" 
v 2. točki pa se besedilo "kot če bi bili proizvodi izvoženi po tem 
postopku in pred izvozom sproščeni v prost promet" nadomesti 
z besedilom "kot če bi bili proizvodi izvoženi po tem postopku, 
pred izvozom sproščeni v prost promet". 

40. člen 

Črta se tretji odstavek 97. člena. 

41. člen 

V naslovu 99. člena in v celotnem besedilu člena se beseda 
"carina" v različnih sklonih nadomesti z besedama "uvoznih 
dajatev" v ustreznem sklonu. 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"(1) Povračilo plačanih uvoznih dajatev ali odpust carinskega 
dolga v okviru postopka uvoza zaradi izvoza po sistemu povračila 
carine se lahko zahteva za vse blago, razen če je v trenutku 
sprejema carinske deklaracije za sprostitev blaga v prost promet: 

uvozno blago predmet kvantitativne omejitve, 
- uvozno blago predmet preferencialne carinske stopnje v 

okviru carinskih kvot, 

- v okviru ukrepov kmetijske politike za uvozno blago 
predvidena predložitev uvoznega ali izvoznega dovoljenja ali 
certifikata, ali 

- za pridobljene proizvode določeno izvozno nadomestilo ali 
izvozna dajatev." 

Za prvim odstavkom se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se 
glasita: 
"(2) Povračilo plačanih uvoznih dajatev v okviru postopka uvoza 
zaradi izvoza po sistemu povračila carine ni možno, če je v trenutku 
sprejema izvozne deklaracije za pridobljene proizvode, za te 
proizvode določeno uvozno ali izvozno dovoljenje ali izvozno 
nadomestilo ali izvozna dajatev. 

(3) Primeri, za katere ne veljata prvi in drugi odstavek tega člena, 
se lahko določijo v predpisu iz 72. člena." 

Dosedanji drugi do šesti odstavek postanejo četrti do osmi 
odstavek. 

V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane deveti odstavek se 
črta beseda "uvoženo". 

Dosedanji osmi in deveti odstavek postaneta deseti in enajsti 
odstevek. 

42. člen 

V 99. a členu se beseda "uvoženega" nadomesti z besedo 
"uvoznega" 

43. člen 

100. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Postopek predelave pod carinskim nadzorom omogoča, da se 
uporabi carinsko blago na carinskem območju za predelavo, ki 
spremeni njegovo naravo ali obliko, ne da bi bilo le-to zavezano 
plačilu uvoznih dajatev ali predmet drugih ukrepov trgovinske 
politike in dovoljuje, da se proizvode, ki so rezultat takšne 
predelave, sprosti v prost promet pri tem pa so ti proizvodi zavezani 
plačilu uvoznih dajatev po stopnji, ki je predpisana zanje (v 
nadaljevanju: predelani proizvodi). 

44. člen 

Za 100. členom se doda novi 100.a člen, ki se glasi: 

"100.a 
(natančnejši predpisi) 

Primeri in posebni pogoji, v katerih je možno uporabiti postopek 
predelave pod carinskim nadzorom, se določijo s predpisom iz 
72. člena tega zakona." 

45. člen 

V prvem odstavku 101. člena se besedilo "Carinska uprava 
Republike Slovenije" nadomesti z besedilom "pristojni carinski 
urad". 

2. in 5. točka tretjega odstavka se spremenita tako, da se 
glasita: 

"2. če se uvozno blago lahko identificira v predelenih proizvodih, 
5. če uporaba tega postopka pomaga ustvarjati oziroma ohranjati 

predelovalne dejavnosti v državi In ne ogroža bistvenih 
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interesov domačih proizvajalcev podobnega blaga v Sloveniji 
(gospodarski pogoji). S predpisom iz 72. člena tega zakona 
se lahko določijo primeri, v katerih se šteje, da so gospodarski 
pogoji izpolnjeni." 

46. člen 

V 103. členu se besedilo "nespremenjenega uvoženega blaga" 
nadomesti z besedilom "blago v nespremenjenem stanju", besedi 
"uvoženo blago" pa se nadomestita z besedama "uvozno blago". 

47. člen 

V prvem odstavku 104. člena se besedilo "uvoz določenega 
blaga" nadomesti z besedama "uvozno blago", beseda "carina" 
pa se nadomesti z besedama "uvozne dajatve". 

V prvem in druge stavku drugega odstavka se beseda 
"uvoženega" nadomesti z besedo "uvoznega", besedilo "izpod 
carinskega nadzora" pa se nadomesti z besedilom "v prost 
promet". 

48. člen 

V105. členu se beseda "uvoženo" nadomesti z besedo "carinsko", 
beseda "carine" pa se nadomesti z besedama "uvoznih dajatev". 

49. člen 

V drugem odstavku 106. člena se besedilo "ob izvozu začasno 
uvoženega blaga" nadomesti z besedilom "ob ponovnem izvozu", 
beseda "uvoženega" pa se nadomesti z besedo "uvoznega". 

50. člen 

V 107.členu se besedi "začasno uvoženo" nadomestita z besedo 
"uvozno". 

51. člen 

Naslov 108. člena se spremeni tako, da se glasi: "( popolna 
oprostitev plačila uvoznih dajatev)". 

V 30. točki se besedilo "tuje fizične osebe", nadomesti z besedilom 
"fizične osebe z običajnim bivališčem v tujini". 

52. člen 

Prvi odstavek 110. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(1) Če nastane carinski dolg v zvezi z uvoznim blagom, se ta 
določi na osnovi podlag za določitev uvoznih dajatev, ki so veljale 
za to blago v času sprejema carinske deklaracije za začasni 
uvoz. V primerih iz 108. člena tega zakona se višina carinskega 
blaga določi na osnovi podlag za določitev uvoznih dajatev, ki so 
veljale na dan nastanka carinskega dolga. 

V drugem odstavku se beseda "carine" nadomesti z besedama 
"uvoznih dajatev". 

53. člen 

V prvem odstavku 111. člena se beseda "carine" nadomesti z 
besedama "uvoznih dajatev" 

V drugem odstavku se besedilo "uporabljajo za blago" nadomesti 
z besedilom "uporabljajo za domače blago". 

54. člen 

V drugem odstavku 113. člena besedilo "Carinska uprava 
Republike Slovenije na podlagi sklepa Vlade" nadomestijo z 
besedilom "Generalni carinski urad, v primerih in pod pogoji, ki jih 
določi Vlada s prepisom iz 72. člena tega zakona". 

V tretjem odstavku se na koncu 2. točke doda nov stavek, ki se 
glasi: 
"Izjeme od pogoja iz te točke se določijo v predpisu iz 72. člena 
tega zakona." 

55. člen 

V celotnem besedilu 115. člena se beseda "carina" v različnih 
sklonih nadomesti z besedo "uvozne dajatve" v ustreznem sklonu. 

V sedmem odstavku se na koncu doda stavek: 
" S prepisom iz 72. člena tega zakona se določijo primeri in posebni 
pogoji, pod katerimi se lahko, ne glede na drugi do peti odstavka 
tega člena in 116. člen tega zakona, blago sprosti v prost promet 
po začasnem izvozu na predelavo ob upoštevanju stroškov 
izvedene predelave kot podlage za določitev uvoznih dajatev." 

56. člen 

V tretjem odstavku 117. člena se besedilo "ne glede na 119. člen" 
nadomesti z besedilom "ob upoštevanju 119. člena". 

V sedmem odstavku se za besedama "dobavljen brezplačno" 
črta beseda "zaradi". 

57. člen 

Peti odstavek 120. člena se črta. 

58. člen 

Četrti odstavek 121. člena se spremeni tako, da se glasi "121. do 
125. člen tega zakona se uporabljajo razen v primeru posebnih 
določb glede prevoza blaga v okviru carinskih postopkov z 
ekonomskim učinkom." 

59. člen 

V 124. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
"(2) Predložitev instrumenta zavarovanja iz prejšnjega odstavka 
ni potrebna za: 
a) prevoze v pomorskem ali zračnem prometu 
b) prenose po ceveh 
c) prevoze, ki jih izvajajo Slovenske železnice 
d) druge primere, ki se določijo s predpisom iz 72. člena tega 

zakona." 

60. člen 

V naslovu 125.člena se beseda "carinskega" nadomesti z besedo 
"glavnega" 
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V prvem odstavku se besedilo "Carinski zavezanec(glavni 
zavezanec)" nadomesti z besedama "Glavni zavezanec", za 
besedo "izpolnjevati" pa se doda beseda "druge". 

V drugem odstavku se za besedo "potovati," doda beseda "glavni". 

61. člen 

V drugem odstavku 128. člena se črtata besedi 'lega člena". 

62. člen 

V prvem odstavku 129. člena se besedilo "Carinske uprave" 
nadomesti z besedilom "Generalnega carinskega urada". 

63. člen 

V prvem odstavku 133. člena se besede "Ne glede na130.c člen" 
nadomesti z besedami "Razen v primerih iz 130. c člena tega 
zakona". 

64. člen 

V petem odstavku 137. člena se besedi "od tretjega" nadomesti z 
besedama "do tretjega", beseda "cona" pa se nadomesti z besedo 
"cone". 

65. člen 

V drugem odstavku 137. d člena se besedilo "kakor tudi nadzor 
nad gibanjem" nadomesti z besedilom "in spremljajo gibanje" 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 
"(4) V primeru pretovarjanja blaga znotraj proste carinske cone 
morajo biti dokumenti o tem na razpolago carinskemu organu. 
Kratkotrajno skladiščenje v zvezi s takšnim pretovarjanjem se 
šteje za del pretovarjanja." 

66. člen 

V prvem odstavku 140. a člena se besedilo "določiti rabo ali 
uporabo" nadomesti z besedilom "določiti carinsko dovoljeno rabo 
ali uporabo". 

V drugem odstavku se besedilo "za rabo ali uporabo" nadomesti 
z besedilom "za carinsko dovoljeno rabo ali uporabo". 

67. člen 

V prvem odstavku 145. člena se beseda "carine" nadomesti z 
besedama "uvoznih dajatev". 

Četrta alinea tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: "če 
je glede na okoliščine primera to primerno, oseba, ki je bila 
zavezana izpolniti dolžnosti, ki izhajajo iz začasne hrambe blaga 
oziroma iz za to blago odobrenega carinskega postopka." 

68. člen 

V točki (a) prvega odstavka in v tretjem odstavku 146. člena se 
beseda "carine" nadomesti z besedama "uvoznih dajatev". 

V drugem odstavku se beseda "sprostitev" nadomesti z besedo 
"prepustitev". 

69. člen 

V točki (a) prvega odstavka 148. člena se besedilo "drugo alineo" 
nadomesti z besedilom "druge alinee". 

V petem odstavku se beseda "carine" nadomesti z besedama 
"uvoznih dajatev". 

70. člen 

V petem odstavku 149. člena se za besedama "v primeru" črta 
vejica in besedilo "da je deklarant vložil deklaracijo za račun druge 
osebe" nadomesti z besedama "posrednega zastopanja". 

71. člen 

V 151.členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
"(3) V primerih in pod pogojih, ki jih določi Vlada v predpisu iz 72. 
člena tega zakona, se obračunajo kompenzacijske obresti z 
namenom, da se prepreči pridobitev finačnih ugodnosti zaradi 
premika trenutka nastanka ali obračuna carinskega dolga." 

72. člen 

Naslov 151. b člena se spremeni tako, da se glasi: "(znižana 
carinska stopnja ali oprostitve pri obračunu carinskega dolga)". 

Besedilo se spremeni tako, da se glasi: 
"Če je v skladu s prvim odstavkom 111. člena ali 159. do 167. 
členom tega zakona ali mednarodno pogodbo, ki jo je uveljavila 
Slovenija, predvidena delna ali popolna oprostitev plačila uvoznih 
ali izvoznih dajatev ali je za blago v skladu z zakonom, ki ureja 
carinsko tarifo predvideno znižanje uvoznih dajatev zaradi 
namena, zaradi katerega se blago sprosti v prost promet, se ta 
popolna ali delna oprostitev uveljavi tudi v primeru, ko se carinski 
dolg obračuna v skladu s 144. do 147. členom ali tretjim odstavkom 
149. člena tega zakona, vendar le, če ravnanje carinskega dolžnika 
kaže na to, da ne gre za namerno kršitev predpisov ali za ravnanje 
iz malomarnosti in če dokaže, da so izpolnjeni vsi ostali pogoji za 
uveljavitev popolne oziroma delne oprostitve plačila dajatev". 

73. člen 

V prvem odstavku 153. člena se beseda "carine" nadomesti z 
besedama "uvoznih dajatev". 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
"(2)Ne glede na prejšnji odstavek lahko carinski organ ob sprejemu 
carinske deklaracije potrdi carinski dolg, kakor ga je izračunal 
deklarant na carinski deklaraciji. V tem primeru se šteje, da je 
dolžnik prejel obračun v trenutku, ko je carinski organ prepustil 
blago deklarantu 

Četrti odstavek se črta, dosedanja peti in šesti odstavek postaneta 
četrti in peti odstavek. 

Dodata se nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita: 
"(6) V primeru poenostavljenega deklariranja in deklariranja na 
podlagi knjigovodskih vpisov v skladu s tretjim odstavkom tega 
člena, je treba obračunani carinski dolg plačati najpozneje do 16. 
dne v mesecu za pretekli mesec, sicer tečejo zamudne obresti 
v skladu z veljavnimi predpisi. 
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(7) Primeri in pogoji, ko se lahko obveznosti carinskega dolžnika 
iz četrtega odstavka tega člena odložijo, se določijo s predpisom 
iz 72. člena tega zakona, če gre za naslednje primere: 
- v primeru vložitve zahtevka za odpustitev carinskega dolga 

v skladu s 158.členom tega zakona ali 
v primeru zasega blaga zaradi kasnejšega odvzema blaga v 
skladu s četrto in peto točko prvega odstavka 156. člena 
tega zakona ali 
v primeru, če je nastal carinski dolg na podlagi 145. člena 
tega zakona in je več kot eden carinski dožnik." 

74. člen 

Za 153. členom se doda nov 153.a člen, ki se glasi: 

"153.a člen 
(sporočanje zneska carinskega dolga) 

(1) Znesek carinskega dolga, ki je določen na podlagi prejšnjega 
člena se carinskemu dolžniku sporoči nemudoma. 

(2) Če deklarant sam izračuna carinski dolg v skladu z drugim 
odstavkom prejšnjega člena, Generalni carinski urad lahko odloči, 
da znesek carinskega dolga sporoči deklarantu le v primeru, če 
višina dolga, ki ga določi Generalni carinski urad, odstopa od 
carinskega dolga, ki ga je izračunal deklarant na carinski 
deklaraciji." 

75. člen 

V drugem odstavku 154. člena se besedilo "drugega in tretjega 
odstavka 153. člena" nadomesti z besedilom "četrtega odstavka 
153. člena in 154.a člena". 

Na koncu četrtega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: "Ne 
glede na tek rokov v skladu tem odstavkom se lahko carinski 
dolg naknadno obračuna tudi po poteku petih let po nastanku, če 
je le-ta nastal zaradi dejanja, ki se v skladu s kazensko zakonodajo 
preganja kot kaznivo dejanje." 

76. člen 

V točki (a) drugega odstavka 155. člena se beseda "carinarnica" 
nadomesti z besedama "carinskega organa". 

Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 
"(3) Če dolžnik dolguje uvozne dajatve za več let oziroma iz 
različnih izvršilnih naslovov je lahko izvršilni naslov seznam 
zaostalih obveznosti dolžnika, ki ga sestavi knjigovodstvo 
carinskega urada, overi pa direktor carinskega urada. 

(4) V seznamu zaostalih obveznosti mora biti za vsako vrsto 
obveznosti naveden izvršilni naslov, datum izvršljivosti ter višina 
dolga in zamudnih obresti." 

Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek. 

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek se 
beseda "carine" nadomesti z besedama "uvoznih dajatev". 

77. člen 

V 158. členu se beseda "carina" v različnih sklonih nadomesti z 
besedama "uvoznih dajatev" v ustreznem sklonu. 

V šestem odstavku se za besedo "let" doda besedilo "od dneva, 
ko je bil obračun vročen carinskemu dolžniku". 

V osmem odstavku se beseda "sproščeno" zamenja z besedo 
"prepuščeno". 

78. člen 

V naslovu 159. člena se beseda "carina" nadomesti z besedama 
"uvoznih dajatev" 

Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Plačila uvoznih dajatev je oproščeno naslednje blago: 

1. predmeti namenjeni za službene potrebe in osebno rabo, ki 
jih uvozijo šefi tujih držav in odposlanci šefov tujih držav v 
posebni misiji ter člani njihovega spremstva; 

2. predmeti namenjeni za službene potrebe mednarodnih in 
meddržavnih organizacij s sedežem v Sloveniji oziroma 
predstavništvom v Sloveniji v času opravljanja svoje 
dejavnosti v Sloveniji; 

3. predmeti namenjeni za službene potrebe diplomatskih, 
konzularnih predstavništev in posebnih misij akreditiranih v 
Sloveniji; 

4. predmeti namenjeni za službene potrebe, razen za vozila in 
ostala prevozna sredstva konzularnih predstavništev, ki jih 
vodijo častni kozularni funkcionarji. 

(2) Predmetov, ki so oproščeni uvoznih dajatev v skladu s prejšnjim 
odstavkom, ni dovoljeno odtujiti ali dati v uporabo drugemu, preden 
niso prijavljeni carinskemu organu in preden ni opravljen carinski 
postopek. 

(3) Predmetov, ki so oproščeni plačila uvoznih dajatev v skladu s 
1., 2., 3. in 4. točko prvega odstavka tega člena, tri leta od dneva 
uvoza ni dovoljeno odtujiti ali dati v uporabo drugemu, razen, če 
so plačane uvozne dajatve. 

(4) Ugodnosti iz prvega odstavka tega člena ne morejo uporabiti 
državljani Republike Slovenije in tuji državljani, ki imajo dovoljenje 
za stalno bivanje v Sloveniji." 

79. člen 

V naslovu 160. člena se beseda "carina" nadomesti z besedama 
"uvoznih dajatev". 

Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) V mejah vzajemnosti je plačila uvoznih dajatev oproščeno 
naslednje blago: 

1. predmeti namenjeni za osebno rabo, ki jih uvozijo šefi tujih 
diplomatskih predstavništev v Sloveniji in njihovi ožji družinski 
člani; 

2. predmeti namenjeni za osebno rabo, ki jih uvozi diplomatsko 
osebje tujih diplomatskih predstavništev v Sloveniji in njihovi 
ožji družinski člani; 

3. predmeti namenjeni za osebno rabo, ki jih uvozi konzularno 
osebje tujih konzularnih predstavništev v Sloveniji in njihovi 
ožji družinski člani; 

4. predmeti namenjeni za osebno rabo, ki jih uvozi administrativno 
tehnično osebje tujih diplomatskih in konzularnih 
predstavništev v Sloveniji v 12 mesecih od prihoda v službo 
v Slovenijo. 
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(2) Ugodnosti iz prejšnjega odstavka ne morejo uporabiti 
državljani Republike Slovenije in tuji državljani, ki imajo dovoljenje 
za stalno bivanje v Sloveniji. 

(3) Premetov, ki so oproščeni plačila uvoznih dajatev v skladu s 
prvim odstavkom tega člena, ni dovoljeno odtujiti ali dati v uporabo 
drugemu, preden niso prijavljeni carinskemu organu in preden ni 
opravljen carinski postopek. 

(3) Predmetov, ki so oproščeni plačila uvoznih dajatev v skladu s 
12., 3. in 4. točko prvega odstavka tega člena, tri leta od dneva 
uvoza ni dovoljeno odtujiti ali dati v uporabo drugemu, razen, če 
so plačane uvozne dajatve." 

80. člen 

V naslovu 161. člena se beseda "carina" nadomesti z besedo 
"uvoznih dajatev". 

Besedilo se spremeni tako, da se glasi: 
"Plačila uvoznih dajatev je oproščeno naslednje blago: 

1. predmeti namenjeni za osebne potrebe med potovanjem 
(osebna prtljaga) domačih in tujih potnikov in drugi predmeti, 
namenjeni za osebne potrebe potnika ali za darila, ne glede 
na to, ali jih nosijo s seboj, ali pa so jih dali na prevoz prevozniku. 
Za domače potnike se ne štejejo posadka in vozno osebje 
prevoznih s redstev; 

2. rabljeno osebno premoženje, ki ga fizična oseba, ki se iz 
tujine preseli na carinsko območje, pripelje oziroma dobi iz 
tujine v enem letu od dneva preselitve na carinsko območje, 
če so izpolnjeni še naslednji pogoji: 
- predmete osebnega premoženja so zgoraj navedene 

osebe, razen v upravičenih primerih, uporabljale oziroma 
so bili v njihovi lasti najmanj šest mesecev pred preselitvijo; 

- fizične osebe so bile v tujini zdržema najmanj 12 mesecev; 

3. pošiljke blaga neznatne vrednosti poslane neposredno iz 
tujine. Oprostitev ne velja za alkohol in alkoholne izdelke ter 
tobačne izdelke; 

4. nekomercialno blago v pošiljkah, ki jih fizična oseba, ki stalno 
živi v tujini brezplačno pošilja fizični osebi na carinskem 
območju; 

5. predmeti, ki jih fizična oseba, ki stalno živi na carinskem 
območju, podeduje v tujini; 

6. zdravila za osebno uporabo, ki jih fizične osebe prinesejo s 
seboj ali prejmejo iz tujine v pošiljkah; 

7. predmeti posebej izdelani za izobraževanje, usposabljanje in 
zaposlovanje invalidov, če jih uvozijo invalidi za lastno uporabo 
ali invalidske organizacije in zavodi za usposabljanje invalidov, 
če se taki predmeti ne izdelujejo v Sloveniji; 

8. gorivo in mazivo v rezervoarjih, ki so tovarniško vdelani v 
motorna vozila in motorna kolesa; 

9. rastlinski in živinorejski proizvodi, ki jih pridobijo državljani 
Republike Slovenije na svojih posestvih v obmejnem območju 
sosednje države ter za naraščaj in druge proizvode, 
pridobljene od živine, ki jo imajo na teh posestvih zaradi 
poljskih del, paše ali prezimovanja; 

1,0. učni pripomočki, ki jih za lastne potrebe prinesejo s seboj 
dijaki in študenti, ki prihajajo v Slovenijo z namenom šolanja; 

11. medalje, trofeje oziroma druga častna odlikovanja in nagrade, 
če njihova narava in vrednost kaže na to, da niso uvoženi za 
komercialne namene; priložnostna darila prejeta v okviru 
mednarodnih odnosov, če ne odražajo komercialnega 
namena; 

12. blago, ki ga uvozijo državni organi in organizacije ter 
dobrodelne in človekoljubne organizacije in je namenjeno za 
brezplačno razdelitev med žrtve naravnih in drugih nesreč in 
vojn ali pa je dano na razpolago prej omenjenim žrtvam, pri 
čemer ostane v lasti teh organizacij; 

13. materiali za postavitev, vzdrževanje ali okrasitev spominskih 
obeležij, grobov ali pokopališč vojnih žrtev, krste žare in 
pogrebni artikli. 

81. člen 

V naslovu 162. člena se beseda "carina" nadomesti z besedo 
"uvoznih dajatev. 

Besedilo se spremeni tako, da se glasi: 

» Plačila uvoznih dajatev je oproščeno naslednje blago: 

1. blago, ki ga uvozijo državni organi in organizacije, dobrodelne 
in človekoljubne organizacije in je nemenjeno za brezplačno 
razdelitev osebam potrebnim pomoči ter drugo blago poslano 
brezplačno tem organizacijam za izpolnjevanje njihovih 
človekoljubnih nalog; 

2. oprema, ki jo imetnik uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, 
pa le-to preseli v Slovenijo , če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
- imetnik mora biti lastnik opreme 12 mesecev pred 

preselitvijo dejavnosti; 
- oprema bo služila istemu namenu kot v tujini; njena narava 

in velikost ustrezata dejavnosti konkretnega imetnika. 
Oprostitev iz te točke velja tudi za živo živino, če se imetnik 
ukvarja s kmetijsko dejavnostjo kot edino dejavnostjo. 
Oprostitev iz te točke se ne more uveljaviti, če se s preselitvijo 
ne vzpostavi neke nove dejavnosti, ampak se na carinskem 
območju oprema uporabi v že ustanovljenem podjetju, 
organizaciji ipd. Prav tako oprostitve ni mogoče uveljaviti za 
transportna sredstva, zaloge, namenjene za porabo ali 
živalsko krmo, gorivo ali zaloge surovin, proizvodov ali 
polproizvodov, živo živino, katere imetniki so trgovci in drugo 
blago, ki ga določi Vlada. 

3. zbirke, umetniški predmeti, knjižnično in arhivsko gradivo za 
muzeje in umetniške galerije ter javne knjižnice in arhive, če 
ni namenjeno nadaljnji prodaji; 

4. znanstveni instrumenti in oprema, ki se ne izdelujejo v Sloveniji 
in jih določi Vlada; 

5. farmacevtski proizvodi za zdravstveno oziroma veterinarsko 
uporabo, ki se uporabljao pri mednarodnih športnih 
manifestacijah, organiziranih na carinskem območju; 

6.. teravpevtske substance človeškega izvora, reagenti za 
določanje krvnih skupin ter tipov tkiv, živalske, biološke in 
kemične substance, namenjene znanstvenim raziskavam, 
ter vzorci referenčnih substanc, namenjenih kontroli kvalitete 
medicinskih proizvodov, ki jih je odobrila Svetovna 
zdravstvena organizacija; 

7. instrumenti in aparati, namenjeni medicinskim raziskavam ali 
postavljanju diagnoz, ki se kot donacija pošiljajo bolnicam ali 
raziskovalnim medicinskim ustanovam; 
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82. člen 

V 165. členu se beseda "carina" nadomesti z besedama "uvoznih 
dajatev", številka "164" pa se nadomesti številko "164.a". 

83. člen 

V celotnem besedilu 166. člena se beseda "carina" v različnih 
sklonih nadomesti z besedama "uvoznih dajatev" v ustreznem 
sklonu. 

V prvem odstavku se besedilo "na podlagi 3. do 6., 8 in 11. do 14." 
nadomesti z besedilom "na podlagi 2. do 5. in 7.do 13.". 

84. člen 

V celotnem besedilu 167. člena se beseda "carina" v različnih 
sklonih nadomesti z besedama "uvoznih dajatev" v ustreznem 
sklonu. 

V tretjem odstavku se besedi "prejšnjega odstavka" nadomestita 
z besedami "prvega odstavka tega člena". 

85. člen 

V 10., 12., 15. in 36. točki prvega odstavka 168. člena se za 
besedama "uvoznih dajatev" doda besedilo "in drugih dajatev, ki 
se pobirajo pri uvozu oziroma izvozu", pred besedilom v oklepaju 
pa se doda "1 .a členu". 

V 11. točki se besedilo "nomenklaturo carinske tarife" nadomesti 
z besedama "kombinirano nomenklaturo", besedi "carinskih 
dajatev" se nadomestita z besedilom "uvoznih dajatev in drugih 
dajatev, ki se pobirajo pri uvozu oziroma izvozu", pred besedilom 
v oklepaju pa se doda "1 .a člen". 

86. člen 

V 2. in 21. točki 170. člena se za besedama "uvoznih dajatev" 
doda besedilo "in drugih dajatev, ki se pobirajo pri uvozu oziroma 
izvozu", pred besedilom v oklepaju pa se doda "1 .a člen". 

6. točka se spremeni tako, da se glasi: 
"6. ne predloži carinskega blaga carinskemu organu v skladu z 
32. členom tega zakona ali za blago, ki naj bi bilo predmet 
carinskega postopka, ne vloži carinske deklaracije za ta postopek 
v skladu s prvim odstavkom 45. člena tega zakona". 

V 15. in 20. točki se beseda "carina" v različnih sklonih nadomesti 
z besedama "uvoznih dajatev" v ustreznem sklonu. 

87. člen 

Na koncu četrtega odstavka 173. člena se črta pika ter doda 
besedilo "in drugih dajatev, ki se pobirajo pri uvozu oziroma 
izvozu". 

88. člen 

V drugem odstavku 176. člena se besedilo "Pooblaščene uradne 
osebe organov za notranje zadeve" nadomesti z besedo "Policisti". 

V tretjem odstavaku se besedilo "pooblaščene uradne osebe 
organov za notranje zadeve" nadomesti z besedo "policisti". 

89. člen 

V 5. členu, tretji alinei prvega odstavka 57. člena, tretjem odstavku 
63. člena, prvem odstavku 64. člena, 65. členu, 1. točki 73. člena, 
v točki c) 97. člena, drugem odstavku 98. člena, v naslovu in 
vseh treh odstavkih 108. a člena, v naslovu in besedilu 109. 
člena, v 1. in 2. točki prvega odstavka 112. člena, v prvem 
odstavku 116. člena, točki a) 127. člena, točkah a) in b) prvega 
odstavka 143. člena, točkah a) in b) prvega odstavka 144. člena, 
v prvem odstavku 147. člena, v naslovu in besedilu 163., 164., 
164.a člena in v 16. in 19. točki 169. člena se beseda "carina" v 
različnih sklonih nadomesti z besedama "uvoznih dajatev" v 
ustreznem sklonu. 

90. člen * 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2002. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

k 1. členu 

Spremembe 3. člena carinskega zakona so redakcijske narave 
V 1. točki gre za uskladitev izrazoslovja z zakonom o carinski 
službi (UL RS, št. 56/99), ki določa stvarno pristojnost in naloge 
Glavnega carinskega urada in carinskih uradov. Pri spremembi 
7. točke gre za uporabo ustreznejšega izraza "uradna preverjanja", 
kajti z "uradno preiskavo", kot je bilo navedeno doslej, se 
označujejo posamezna dejanja kazenskega postopka. Pri ostalih 
točkah pa gre za redakcijske spremembe z upoštevanjem 
ustreznejšega prevoda izraza, ki je naveden v carinskem 
kodeksu EU. 

k 2. členu 

Sprememba 4. b člena je redakcijske narave. Gre za uskladitev 
izrazoslovja z zakonom o carinski službi. 

k 3. členu 

Določba petega odstavka 6. d člena, ki določa, da pritožba zoper 
odločbo o razveljavitvi ali spremembi odločbe ne zadrži njene 
izvršitve, je nepotrebna, saj že 6.b člen zakona na splošno določa, 
da pritožba zoper odločbe carinskih organov ne zadrži njihove 
izvršitve. 

k 4. členu 

Sprememba četrtega odstavka 6.e je redakcijske narave. Gre za 
uskladitev izrazoslovja z zakonom o carinski službi. 

k 5. členu 

Del sprememb 7. člena je redakcijske narave. Sprememba izraza 
"nomenklatura carinske tarife" v "kombinirano nomenklaturo", se 
nanaša na uskladitev izrazoslovja z zakonom o carinski tarifi (UL 
RS št. 66/00), ki se uporablja od 1. januarja 2001. Dugi dve 
spremembi sta vsebinski, saj je bilo ob prvi reviziji zakonodaje 
sprejeto stališče, da se opravi prehod na šestletno veljavnost 
zavezujočih informacij o uvrstitvi blaga v kombinirano 
nomenklaturo v dveh korakih; s to spremembo se torej predlaga 
podaljšanje roka veljavnosti v primeru uvrstitve v kombinirano 
nomenklaturo iz treh na šest let, za poreklo pa je bil ta rok že 
dosedaj enak kot v EU. Pri spremembi sedmega odstavka pa gre 
za podaljšanje roka, v katerem se imetnik lahko sklicuje na tako 
informacijo, iz treh mesecev po njeni razveljavitvi na šest 
mesecev, kot je predpisano v evropskem carinskem kodeksu. 

H g, členu 

Sprememba 3. točke 11. a člena je redakcijske narave. Gre za 
prilagajanje izrazoslovju carinskega kodeksa EU. Pred samo 
izdajo potrdila o nepreferencialnem poreklu blaga se opravijo 
določena dejanja, ki imajo za posledico izdajo potrdila. 

k 7. členu 

Spremembi 18. člena sta redakcijske narave. Nanašata se na 
prilagoditev izrazoslovja novemu poimenovanju v 15. točki 3.člena 
carinskega zakona kot se predlaga v 1. členu tega zakona. 

k 8. členu 

Sprememba 21. člena je redakcijske narave. G re za prilagoditve 
novemu poimenovanju v 15. točki 3. člena carin skega zakona kot 
se predlaga v 1. členu tega zakona. 

k 9■ člen 

Sprememba v 24. členu je redakcijske narave. Gre za uskladite 
za zakonom o carinski službi in kot je doliDČeno v definiciji 
carinskega organa v 1. členu tega zakona. 

k 10, členu 

Sprememba je redakcijske narave. Nanaša na usklajevanje 
izrazoslovja, ki se uporablja v carinskem kodek ;su EU in istočasno 
pomeni tudi poenotenje uporabe pojma "carin, sko dovoljena raba 
ali uporaba blaga". 

k 11 členu 

Sprememba v 28. členu je redakcijske narav e. Gre za to, da se 
predlaga črtanje neusterzno navednega pojma "carinski" mejni 
prehodi, saj nimamo posebnih "carinskih"mejn ih prehodov, temveč 
le mejne prehode, kot je tudi navedeno v pn em odstavku istega 
člena. 

k 12, členu 

Sprememba v 29. členu Je redakcijske narave. Nanaša se na 
poenotenje uporabe izraza "carinski nadzor"', namesto "carinsko 
nadzorstvo". Carinski zakon namreč v 6. točki: 3. člena v definicijah 
govori o carinskem nadzoru in ne o "nadz orstvu". Gre tudi za 
uskladitev izrazoslovja za zakonom o policij V. 

k 13. členu 

Sprememba 30. člena je redakcijske narave. Gre za uskladitev 
izrazoslovja z zakonom o carinski službi. 

k 14. členu 

Prva sprememba v 31. členu je redakcijske narave. Druga 
sprememba pa se nanaša na uskladitev izr azoslovja z zakonom 
o spremembah in doponitvah zakona o vlač li (Uradni list RS štev 
119/2000), s katerim je področje zvez prenešeno iz ministrstva 
pristojnega za promet v ministrstvo pristc jno za informacijsko 
družbo. 

k 1$. členu 

Sprememba v naslovu 33. člena pom eni odpravo istega 
poimenovanja dveh različnih členov, saj se isti naslov pojavi tudi 
v 37. a členu carinskega zakona. 

k 16. členu 

S predlagano spremembo 35. člena se odioravlja nedoslednost,, 
ki se je pojavila ob spremembah in doplnitvah carinskega zakona 
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sredi leta 1999, ko so bile pristojnosti za izdajo podzakonskih 
aktov v celoti pronešene iz ministra, pristojnega za finance na 
vlado, v enem členu pa je le-ta ostala na ministru. Predlagana 
sprememba deja, nsko pomeni poenotenje pristojnosti za izdajanje 
podzakonskih predpisov. 

k 17. členu 

Sprememba 36. a člena je redakcijske narave. Nanaša na 
uskladitev izrazov v zakonu, kjer se enotno uporablja izraz 
"carinsko dovoljena raba ali uporaba blaga". 

k 18. členu 

Sprememba 37. a člena je redakcijske narave in pomeni uskaditev 
z izrazi, uporabljanimi v drugem odstavku istega člena . 

k 19. členu 

Predlagana sprememba 39. člena pomeni, da poleg pravila iz 39. 
člena, ki določa m ožnost opravljanja določenih opreacij v primeru 
začasne hrambw, ki zagotavljajo ohranitev tega blaga v 
nespremenjenem stanju, velja tudi pravilo iz 33. člena, torej 
pregled blaga in odvzem vzorcev. 

k 20. členu 

Sprememba 40. čltvnaje redakcijske narave. Gre za spremembo, 
ki uvaja pravilno navezovanje na 61.b člen carinskega zakona, 
kateri govori o prodaji in brezplačnem odstopu odvzetega blaga. 
Določba glede prodaje blaga je bila ob prvi reviziji carinskega 
zakona sredi leta 1 999 iz tedanjega 58. člena prenesena v novi 
61. b člen 

k 21. členu 

Sprememba 44. čle na pomeni uskladitev z besedilom 58. člena 
carinskega kodeksa EU, ki določa, da če je tako določeno v 
drugih predpisih (r\pr. v Sloveniji v predpisih o veterinarstvu, 
zdravstvenem varstvu rastlin, avtorskih in sorodnih pravicah, 
itd.) se lahko prepo ve ali omeji prosta izbira katerekoli carinsko 
dovoljene rabe ali.uporabe blaga, kot je določa prvi odstavek 
osnovnega 44. členu carinskega zakona. 

k 22, členu 

Sprememba v 54. &'enu je redakcijske narave in se nanaša na 
uskladitev izrazoslo\'ja z zakonom o carinski tarifi. 

k 23. členu 

Sprememba v 56. č lenu je redakcijske narave in se nanaša na 
uskladitev izrazoslovja z zakonom o carinski tarifi. 

k 24. členu 

Sprememba se nanaša na 59. člen in je redakcijske narave in 
predstavlja ustreznejši prevod besedila iz carinskega kodeksa 
EU, vsebine pa v niče mer ne spreminja (prvi, drugi in tretji odstavek 
76. člen carinskega kodeksa EU). 

k 25. členu 

V 60. členu se dodaja novi drugi odstavek s katerim se določa, da 
v primeru elektronske izmenjave carinske deklaracije, lahko 
carinski organ dovoli, da drugi dokumenti, ki so potrebni za izvedbo 
zahtevanega carinskega postopka (to je dokazila o tem, da je bila 
izvršena predpisana veterinarska, fitosanitarna ali druga kontrola), 
ni potrebno, da so priloženi deklaraciji, vendar morajo biti na 
razpolago carinskemu organu. Ta sprememba pomeni uskladitev 
s spremembo evropskega carinskega kodeksa, ki je bila sprejeta 
v letu 2000 

k 26. členu 

Sprememba je redakcijske narave. 

k 27. členu 

Sprememba v 62. členu je redakcijske narave, saj gre za naknadno 
preverjanje spremljajočih dokumentov k carinski deklaraciji zaradi 
ugotavljanja točnosti navedbe podatkov v njej, ki jih opravljajo 
carinski organi in je bil pojem "posli" nepravilno uporabljen. Ne gra 
za "posle", ki jih pri tem opravljajo carinski organi temveč za 
"preverjanja". 

k 28. členu 

Gre za spremembo 66. člena, s katero se znižuje enotna carinska 
stopnja iz 15% na 10%, kolikor znaša povprečna konvencionalna 
carinska stopnja v Republiki Sloveniji. Po tej carinski stopnji bobo 
obračunane uvozne dajatve pri sprostitvi blaga v prost promet in 
sicer nekomercialnega blaga, ki ga fizične osebe pošiljajo po 
pošti ali ga prinašajo na carinsko območje Republike Slovenije v 
okviru potniškega prometa. Pri tem poudarjamo, da bo v tem 
primeru šlo za blago, ki ni po poreklu iz države, s katero ima 
Republika Slovenija sklenjen prostotrgovinski sporazum, ker se 
pri blagu po poreklu iz države, s katero imamo sklenjen 
prostotrgovinski sporazum lahko uveljavlja carinskka stopnja kot 
velja po konkretnem sporazumu in ta je od 1.1.2001 za industrijsko 
blago "prosto". 

k 29. členu 

Sprememba v 67. členu je redakcijske narave. Gre za poenotenje 
uporabe izrazoslovja, torej uporabe izraza "sprostitev v prost 
promet" in izraza "uvozne nadajtve" namesto izraza "carine". 

k 30. členu 

Sprememba v 77. je redakcijske narave. Gre za poenotenje 
uporabe izrazoslovja, ko se skozi celoten zakon uporablja izraz 
"carinski nadzor". 

k 31. členu 

Sprememba v 81. členu je redakcijske narave in pomeni uskladitev 
s prvim odstavkom 79. člena carinskega zakona kot tudi z drugim 
odstavkom 105. člena evropskega carinskega kodeksa. 
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k 32. členu 

V prvem odstavku 83. člena se dodaja stavek, tako kot je to že 
doslej bilo določeno tudi v carinskem kodeksu EU, ki daje 
pooblastiloVladi, da lahko, če se pokaže potreba v okviru izvajanja 
ukrepov kmetijske politike, določi seznam primerov, v katerih v 
carinskem skladišču niso dopustni običajni postopki in ravnanja 
s carinskim blagom, za katero veljajo ukrepi kmetijske politike 
(običajni postopki in ravnanja so npr. postopki za ohranitev biaga- 
zračenje, čiščenje, itd, ali priprava za trg ■ pecljanje, 
odstranjevanje poškodovanih delov, itd. ali pa priprava za prodajo- 
sortiranje, likanje, itd.). Predlagana dopolnitev je v skladu z 
zavezami iz pogajalskih izhodišč za poglavje 7. Kmetijstvo ■ za 
področje "trgovinski mehanizmi". Novi zakon o kmetijstvu (Uradni 
list RS štev. 54/2000) z določitvijo ukrepov kmetijske politike, daje 
podlago za izvajanje navedene določbe, saj definira vse možne 
ukrepe, ki jih je mogoče izvajati za doseganje ciljev kmetijske 
politike. Tako bodo lahko sprejeti kakšni ukrepi kmetijske politike, 
ki bi imeli za posledico morebitne prepovedi izvajanja običajnih 
postopkov in ravnanj v postopku carinskega skladiščenja 
carinskega blaga. Podobna določba je v drugem odstavku istega 
člena, vendar velja za domače blago, ki se nahaja v postopku 
carinskega skladiščenja in je zanj potrebno že ob začetku 
postopka uveljaviti ukrepe, ki se običajno uporabijo pri izvozu 
blaga (to določba sicer v praksi ne deluje še, ker Slovenija še ni 
uveljavila ukrepov kmetijske politike, ki bi veljali za domače blago 
ob začetku postopka carinskega skladiščenja, temveč je ukrepe 
vezala na dejanski izvoz). 

k 33. členu 

Sprememba v 84. členu je redakcijske narave in se nanaša na 
poenotenje izrazoslovja; skozi celoten zakon se uporablja izraz 
"postopek carinskega skladiščenja". 

k 34. členu 

Prva sprememba v 85. členu pomeni redakcijski popravek zaradi 
ustreznejšega prevoda 112. člena carinskega kodeksa EU. 
Dodaja se pooblastilo Vladi, da v izvedbenem predpisu dololoči 
primere, za katere ne velja pravilo, da carinski deklarant lahko 
zahteva, da se pri določanju višine carinskega dolga, če je bilo 
blago v skladišču predmet običajnih postopkov in ravnanj, 
upošteva narava blaga, carinska vrednost in količina blaga, kot 
da to blago ne bi bilo predmet teh običajnih postopkov in ravnanj. 
S tem prevzemamo drugi stavek drugega odstavka 112. člena 
carinskega kodeksa EU 

k 35. členu 

Spremembi v 91. členu sta redakcijske narave, prva pomeni 
dosledno uporabo izraza "uvozno blago", druga pa je potrebna 
zaradi spremembe definicije carinskega organa v 1. členu tega 
zakona. 

k 3$. č!?ny 

Sprememba v 92. členu je redakcijske narave in pomeni dosledno 
uporabo izraza "uvozno blago". 

k 37. členu 

Spremembi v 93. členu sta redakcijske narave, gre za dosledno 
uporabo pojma "carinsko dovoljena raba ali uporaba blaga", 

katerega del je tudi "carinski postopek" in za dosledno uporabo 
izraza "uvozno blago". Usklajevanje pomeni tudi uskladitev z 
izrazoslovjem v carinskem kodeksu EU (prvi odstavek 118. člen 
EU). 

\ 

k 3$. členu 

Sprememba 95. člena je redakcijske narave in je potrebna zaradi 
dosledne uporabe izraza "blago v nespremenjenem stanju". 

k 39. členu 

Sprememba v 96. členu je redakcijske narave. 

k 4Q. členu 

Sprememba je povezana z 71. členom tega zakona in se nanaša 
na enotno določitev kompenzacijskih obresti v veljavnem 151. 
členu carinskega zakona in sicer v primerih, ko prihaja do premika 
trenutka nastanka carinskega dolga v odložnih carinskih 
postopkih. Zaradi tega določbe o kompenzacijskih obrestih pri 
posameznih odložnih carinskih postopkih v samem zakonu niso 
potrebne, bodo pa razdelane v izvedbenem predpisu. 

k 41. členu 

Predlagane spremembe 99. člena pomenijo dopolnitev pogojev, 
pod katerimi ni možno zahtevati povračila plačanih uvoznih dajatev 
v carinskem postopku uvoza zaradi proizvodnje za izvoz po 
sistemu povračila plačane carine (če je za blago predvideno 
uvozno ali izvozno dovoljenje, certifikat, izvozno nadomestilo ali 
izvozna dajatev) ter možnost, da se v izvedbenem aktu določijo 
primeri, v katerih pa se, ne glede na neizpolnjevanje zahtevanih 
pogojev, navedeno povračilo vseeno lahko zahteva. Pri tem gre 
tudi za uskladitev z dopolnitvami carinskega kodeksa EU, ki so 
bile sprejete v letu 2000 (124. člen kodeksa). Del sprememb je 
redakcijske narave, ki pomenijo dosledno uporabo izraza "blago 
v nespremenjenem stanju". 

k 42. členu 

Sprememba v 99. členu je redakcijske narave in pomeni dosledno 
uporabo izraza "uvozno blago". 

k 43. členu 

Sprememba je redakcijske narave in pomeni natančnejšo uporabo 
izrazov definiranih v 3. in 4. carinskega zakona ("carinsko blago" 
in "uvozne dajatve") 

1(44. členu 

S predlaganim novim 100. a členom se pravilneje kot doslej določa 
pravna podlaga za določitev seznama blaga in postopkov, za 
katere se lahko odobri postopek predelave pod carinskim 
nadzorom (doslej smo primere in pogoje, v katerih je možno 
uporabiti postopek predelave pod carinskim nadzorom določili na 
podlagi 101. člen zakona in so opredeljeni v prilogi 36 uredbe za 
izvajanje carinskega zakona, pravilno pa je, da, kot je to določeno 
tudi v 131. členu carinskega kodeksa EU, izrecno navedemo v 
predlaganem novem členu). 
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k 45. členu k 53- Členu 

Pri carinskem postopku predelave pod carinskim nadzorom kot 
je določena v 101. členu carinskega zakona se spreminja raven 
izdaje dovoljenja za opravljanje predelave pod carinskim nadzoropi 
iz Carinske uprave (sedaj Generalni carinski urad) na krajevno 
pristojen carinski urad. Dejstvo je, da ob pripravi carinskega 
zakona v letu 1994 ta postopek ni bil poznan, saj je bil v celoti 
prevzet iz zakonodaje EU in je zato bilo določeno, da se dovoljenja 
in vse v zvezi s samim postopkom izvaja na ravni Carinske 
uprave RS. Na podlagi dosedanjega izvajanja tega postopka so 
si carinski organi nabrali dovolj izkušenj za nadzor tega postopka, 
zato se lahko raven spusti na krajevno in stvarno pristojne 
carinske urade. Sprememba 2. točke tretjega odstavka je 
redakcijskega značaja in pomeni dosledno uporabo izraza 
"uvozno blago", sprememba 5. točke tretjega odstavka pa pomeni 
uskladitev s spremembami evropskega kodeksa iz leta 2000. 
Le-ta pomeni, da Vlada lahko določi primere, v katerih se šteje, da 
so izpolnjeni gospodarski pogoji za odobritev zahtevanega 
postopka. 

k 4g. členu 

Sprememba v 103. členu je redakcijske narave in pomeni dosledno 
uporabo izraza "uvozno blago" in "blago v nespremenjenem 
stanju". 

k 47. členu 

Sprememba v 104. členu je redakcijske narave. 

k 48. členu 

Sprememba v 105. členu je redakcijske narave. 

k 49. členu 

Sprememba v 106. členu je redakcijske narave. V okviru 
carinskega postopka "začasni uvoz blaga" se pravilno uporablja 
tudi pojem "ponovni izvoz" in tudi izraz " uvozno blago". 

H 50- členu 

Sprememba v 107. členu je redakcijske narave. 

H 51■ Členu 

Naslov v 108. členu se spreminja, ker vsebina tega člena ne 
določa delne oprostitve plačila uvoznih dajatev, temveč le popolne. 
Delna oprostitev plačila uvoznih dajatev je zajeta v 108. a členu 
carinskega zakona. Sprememba v 30. točki pa se naša na 
možnost, da fizične osbe (tudi domače), ki prebivajo v tujini, 
začasno uvažajo blago na carinsko območje ob pogoju, da te 
osebe imajo običajno bivališče v tujini, kar pomeni, da fižične 
osebe (tudi slovenski državljani) z običajnim bivališčem v tujini 
lahko, brez plačila uvoznih dajatev, uvozijo predmete osebnega 
premoženja v primeru, če prihajajo na začasno bivanje v Slovenijo. 

k 52. členu 

Sprememba v 110 členu je redakcijske narave in pomeni 
poenotenje uporabe pojma "uvozno blago" in "uvozne dajatve". 

Sprememba je redakcijskega značaja. 

k 54. členu 

Prva sprememba je redakcijske narave. Gre za uskladitev 
izrazoslovja z zakonom o carinski službi. Drugi odstavek 113. 
člena carinskega zakona določa, da se dovoljenje za izvajanje 
začasnega izvoza na oplemenitenje lahko izda tudi drugi osebi, ki 
ni naročnik oplemenitenjafdoslej po sklepu vlade) s predlagano 
spremembo pa bi te pogoje in primere opredelili v podzakonskem 
aktu. Tretji odstavek istega člena pa določa pod katerimi pogoji se 
lahko odobri začasni izvoz na oplemenitenje in v 2. točki določa, 
da se začasni izvoz na oplemenitenje dovoli, če je poleg ostalih 
pogojev možno ugotoviti, da so pridobljeni proizvodi rezultat 
predelave začasno izvoženega blaga (istovetnost). S predlagano 
dopolnitvijo te točke se dodatno daje pooblastilo vladi, da lahko 
določi primere in pogoje, ko se začasni izvoz na oplemenitenje 
dovoli tudi, če ni možno ugotoviti, da so pridobljeni proizvodi rgzultat 
predelave začasno izvoženega blaga. 

k 55. členu 

V skladu s spremembami carinskega kodeksa EU, ki so bile 
sprejete v letu 2000 se predlaga dopolnitev 115. člena z dodatnimi 
primeri, v katerih se za izračun dolgovanega zneska pri začasnem 
izvozu na oplemenitenje upoštevajo stroški predelave v tujini, kar 
naj bi bilo razdelano v podzakonskem aktu. 

k 56. členu 

Spremembi v 117. členu sta redakcijske narave. Prva sprememba 
pomeni uskladitev s 154. členom evropskega carinskega kodeksa, 
ki se glasi "razen v primerih iz 119. člena tega zakona...", kar 
pomeni, da se v sistemu zamenjave po 117. členu zakona 
upoštevajo tudi pogoji iz 119. člen, ki omogočajo izjemo glede 
obveznega zagotavljanja istovetnosti ter prepovedujejo odobritev 
postopka začasnega izvoza na oplemenitenje osebi, ki ni naročnik 
postopka. Z drugo spremembo se črta nepotrebna beseda 
"zaradi". 

k 57. členu 

Sprememba je redakcijske narave. Besedilo tega odstavka se 
pojavlja že v drugem odstavku 45. člena carinskega zakona . 

k 5$- členu 

Pri določbah o tranzitu je bilo dosedanje besedilo nekoliko 
neustrezno zapisano, saj je zahtevalo, da se določbe o tranzitu 
upoštevajo, ne glede na posebna pravila prevoza carinskega 
blaga v okviru posameznih carinskih postopkov z ekonomskim 
učinkom. Po preučitvi ustreznih izrazov v carinskem kodeksu 
EU je bila ugotovljena napaka pri prevajanju četrtega odstavka 
121. člena in se s predlagano spremembo omogoča ravno 
nasprotno, torej uporabo posebnih pravil, ki so za prevoz določena 
v okviru carinskih postopkov z ekonomskim učinkom npr. za 
premeščanje blaga v okviru postopka carinskega skladiščenja 
ali v okviru postopka uvoza zaradi izvoza. 
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k 59. členu 

Dosedanji drugi odstavek 124. člena je določal, da se 
podzakonskim aktom vlade določijo pogoji ob katerih ni treba 
predložiti instrumentov zavarovanja. Nova določba pa taksativno 
našteje primere, za katere ni treba predložiti instrumenov 
zavarovanja (prevoze v pomorskem ali zračnem prometu, 
prenose po ceveh in prevoze, ki jih izvajajo Slovenske železnice), 
ob tem, da pooblastilo vladi za določitev posameznih primerov še 
vedno ostaja. 

k 60. členu 

Prva in tretja sprememba 125. člena sta redakcijske narave in 
pomenita dosledno uporabo pojma "glavni zavezanec", ki je bil ob 
prvi reviziji carinske zakonodaje leta 1999 prenešena v naš pravni 
red iz evropskega carinskega prava-konvencije, ki ureja skupni 
tranzitni postopek. Pri drugi spremembi gre za to, da mora glavni 
zavezanec za tranzitni postopek poleg predložitve blaga 
namembnemu carinskemu organu v roku in v nespremenjenem 
stanju, upoštevati tudi druge obveznosti v tranzitnem postopku 
kot npr. varovanje carinskih oznak in podobno, skratka vsi ukrepi, 
ki jih sprejme carinski organ. 

k 61. členu 

Sprememba je redakcijske narave. 

k 62. členu 

Sprememba 129. člena je redakcijske narave. Uskladitev je 
potrebna zaradi spremembe definicije carinskega organa v prvi 
točki 1. člena tega zakona. 

k 63. členu 

Sprememba v prvem odstavku 133. člena odpravlja nedoslednost 
pri določanju razmerja med dvema določbama zakona in sicer 
med vnosom blaga v cono brez predložitve blaga in vložitve 
carinske deklaracije in pravico carinskega organa do izvajanja 
kontrol na podlagi predloženih prevoznih dokumentov. Tudi tu 
smo po preučitvi ustreznih izrazov v carinskem kodeksu EU 
ugotovili napako pri prevajanju, tako da je obveznost predložitve 
blaga in zagotovitve kopij prevoznih dokumentov kot je določeno 
v 130.c členu carinskega zakona treba razlagati kot posebno 
obveznost. Carinski organ bo le v posameznih primerih izvedel 
ukrepe iz 130.C člena. Če se carinski organ odloči za preverjanje, 
mu morajo uporabniki proste carinske cone omogočiti dostop do 
blaga in dokumentacije o blagu, kije predmet preverjanja. V primerih, 
da se carinski organ ne odloči za preverjanje, pa ni potrebno pri 
vnosu blaga, le-tega predložiti carinskim organom niti zanj vložiti 
carinske deklaracije. 

k 64. členu 

Sprememba je redakcijske narave. 

k 65. členu 

Prva sprememba 137. d člena je redakcijske narave. Druga 
dopolnitev pomeni nadaljnjo prilagoditev drugemu odstavku 176. 
člena evropskega carinskega kodeksa. Določba ima 
konkretizacijo v četrtem odstavku 572. in 579. členu uredbe za 
izvajanje carinskega zakona. Gre za to, da za blago v direktni 

manipulaciji ni treba voditi posebne evidence ali vlagati carinske 
deklaracije za ponovni izvoz. Ta določba določa, da gre za direktno 
manipulacijo tudi, če gre za kratkotrajno skladiščenje. 

k 66. členu 

Sprememba 140. a člena je redakcijske narave in pomeni 
poenotenje uporabe izraza "carinsko dovoljena raba aH uporaba 
blaga" skozi celoten zakon. 

k 67. členu 

Sprememba v 145. členu je redakcijske narave in pomeni 
poenotenje uporabe izraza "uvozne dajatve" skozi celoten zakon 
ter hkrati pomeni tudi prilagoditev prevoda ustreznega 203. člena 
carinskega kodeksa EU. 

k 68. členu 

Sprememba v 146. členu je redakcijske narave in pomeni 
poenotenje izrazov skozi celoten zakon. 

k 69. člen 

Sprememba je redakcijske narave. 

k 70. členu 

Sprememba v 149. členu je redakcijske narave in pomeni 
poenotenje izrazoslovja. Dejansko se v osnovnem besedilu tega 
člena opisno govori o posrednem zastopanju. S predlagano 
spremembo se vpeljuje direkten izraz "posredno zastopanje", ki 
je na enak način določen že v tretjem odstavku 143. člena 
carinskega zakona. 

k 71. členu 

Z novim tretjim odstavkom 151. člena se daje pristojnost Vladi, da 
določi pogoje in primere pod katerimi se obračunajo 
kompenzacijske obresti z namenom, da se prepreči pridobitev 
finačnih ugodnosti zaradi premika trenutka nastanka ali obračuna 
carinskega dolga. Doslej smo takšno določbo imeli pri posameznih 
odložnih carinskih postopkih (npr. v 97. členu veljavnega 
carinskega zakona) ter v posameznih določbah izvedbene uredbe 
(npr. 375. člen uredbe za izvajanje carinskega zakona). Predlagana 
ureditev pomeni generalno določitev kompenzacijskih obresti v 
zakonu in je identična tretjemu odstavku 214. člena evropskega 
carinskega kodeksa. 

k 72. členu 

Predvidena dopolnitev 151. b člena pomeni uskladitev tega člena 
z 212.a členom kodeksa, ki je bil v letu 2000 dopolnjen oziroma 
spremenjen. Predlagana dopolnitev oziroma sprememba pomeni, 
da se popolne ali delne oprostitve ali znižane uvozne dajatve, ki 
so predvidene v primeru začasnega izvoza na oplemenitenje, 
ponovnega uvoza, za blago za katero veljajo oprostitve ali za 
blago za katero je zaradi namena, zaradi katerega se je sprostilo 
v prost promet predvidena nižja carinska stopnjafugodnejša 
carinska obravnava), uporabljajo tudi v primeru, ko je carinski 
dolg nastal zaradi drugih razlogov (kakršnih koli nepravilnosti), 
ne pa zaradi sprostitve blaga v prost promet oz. začasnega uvoza 
z delno oprostitvijo plačila carine. 
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k 73. členu k 77. Verni 

Del sprememb 153. člena je redakcijske narave in pomeni 
uskladitev izrazov. Prva dopolnitev se nanaša na določitev roka, 
v katerem mora deklarant poravnati carinski dolg, ko ima 
odobreno poenostavitev glede vlaganja carinskih deklaracij in s 
tem v zvezi mesečni obračun carinskega dolga. Določili smo, da 
je to najpozneje 16. v mesecu za posamične uvoze blaga, za 
katere ne moremo vsakemu posebej računati plačilnega roka, 
ampak se tridestednevni rok računa kot povprečni rok. Druga 
dopolnitev pa se nanaša na uskladitev z 222. členom evropskega 
carinskega kodeksa, ki je bil dopolnjen v letu 2000. S predlagano 
dopolnitvijo je podana možnost, da se v podzakonskem predpisu 
določijo primeri in pogoji, v katerih se obveznosti carinskega 
dolžnika, da plača uvozne dajatve, odložijo. To pa so: prvo v 
primeru vložitve zahtevka za odpustitev plačila dajatev po 
splošnem 158. členu carinskega zakona o povračilu in odpustu 
carinskega dolga, drugo v primeru zasega blaga zaradi 
kasnejšega odvzema blaga v skladu s četrto in peto točko prvega 
odstavka 156. člena carinskega zakona, ki pa določa ugasnitev 
obveznosti plačila carinskega dolga in tretje v primeru, če je nastal 
carinski dolg zaradi odstranitve carinskega blaga izpod 
carinskega nadzora ( 145. člena carinskega zakona) in je več 
kot eden carinski dolžnik (v tem primeru bo, v skladu s izvedbenim 
prepisom, carinski organ lahko terjal poplačilo carinskega dolga 
samo od enega izmed dolžnikov). 

k 74. členu 

Predlagani novi 153. a člen je povezan s predhodnim členom, ko 
smo predlagali črtanje četrtega odstavka, katerega vsebimo 
oblikujemo v samostojnem členu. Carinski organ mora znesek 
carinskega dolga carinskemu dolžniku sporoči nemudoma. 
Posebej pa je natančneje razdelano, da carinski organ ni dolžan 
obveščati o dolgu carinskega deklaranta, v primeru, da carinski 
deklarant sam obračuna carinski dolg in ta znesek, ne presega 
zneska, ki ga določi Generalni carinski urad. 

k 75- Členu 

Prva sprememba 154. člena je redakcijske narave, povezana s 
predlagano sprememba 153. člena carinskega zakona in že 
opravljeno spremembo 154. a člena carinskega zakona (v prvi 
reviziji leta 1999). Nov stavek v četrtem odstavku pa določa rok, 
v katerem se lahko posreduje naknadni obračun carinskega 
dolga, v primeru nastanka le-tega zaradi dejanja, ki se preganja 
po kazenski zakonodaji. 

k 7e, členu 

Del sprememb 155. člena je redakcijske narave in se nanašajo 
na uskladitev z novo definicijo carinskega organa, v četrtem 
odstavku pa gre za poenotenje izraza "uvozne dajatve". V primeru 
carinskega dolga iz več let ali iz več odločb je izvršilni naslov 
seznam zaostalih obveznosti dolžnika, tako kot Je to določeno 
tudi v 44. členu zakona o davčnem postopku (Uradni list RS štev. 
18/96 do 108/1999). Carinski zakon sicer taksativno našteva 
izvršilne naslove, med njimi pa ne našteva seznama zaostalih 
obveznosti dolžnika, kar pomeni, da subsidiarna uporaba zakona 
o davčnem postopku v tem primeru ne pride v poštev. Z izrecno 
navedbo seznama zaostalih obveznosti dolžnika kot izvršilnega 
naslova se odpravlja ta pomankljivost, hkrati pa se z možnostjo 
uporabe tega izvršilnega naslova zmanjšajo administrativni stroški 
pri carinskem organu. 

Prva sprememba v 158. členu se nanaša na uskladitev izrazoslovja 
"uvozne dajatve" skozi celoten zakon. Sprememba šestega 
odstavka se izvede ob dejstvu, da dosedanja dikcija ni bila dovolj 
natančna In ni določala od kdaj začne teči rok treh let, ko carinski 
organi sami odkrijejo napako v obračunu uvoznih dajatev in 
opravijo povračilo ali odpustijo dolg po uradni dolžnost. Tako 
natančneje določamo, kot je že v drugih določbah, da je to od od 
dneva, ko je bil obračun vročen carinskemu dolžniku. Sprememba 
osmega odstavka se naša na poenotenje izrazoslovja, kajti blago 
je vedno "prepuščeno" v določen carinski postopek (sproščeno 
je npr. v prost promet). 

k 79. členu 

Poleg redakcijske spremembe, dopolnitev 159. člena pomeni, da 
so v členu posebej navedena konzularna predstavništva in 
posebne misije akreditirane v Sloveniji, ki jih vodijo častni 
konzularni funkcionarji, ter da je besedilo dosedanje 4. točke 
prvega odstavka, ki se je nanašalo na pravice do oprostitev za 
potrebe šefov tujih diplomatskih predstavništev in njhovih ožjih 
družinskih članov, prenešeno v naslednji člen. Poleg navedenega 
pa se v tem in v naslednjih členih pravice do carinskih oprostitev 
nanašajo na blago - predmete, in ne več na upravičence kot je to 
bilo doslej, kot je opredeljeno tudi v evropski zakonodaji na tem 
področju. 

k 79. členu 

Spremembe 160. člena so redakcijske narave in kot je že 
omenjeno je bila določba, ki se nanaša na šefe tujih diplomatskih 
predstavništev prenesena iz 4. točke 159. člena v 1. točko tega. 
Poleg navedenega pa se pravice do carinskih oprostitev nanašajo 
na blago - predmete, in ne več na upravičence kot je to bilo 
doslej, kot je opredeljeno tudi v evropski zakonodaji na tem 
področju. 

k 80. členu 

Na področju oprostitev doslej nismo bili usklajeni z uredbo, ki 
ureja področje oprostitev v EU (Council Regulation No. 918/83). 
Pri pripravi pogajalskih izhodišč za pogajanja z EU je bilo zavzeto 
stališče, da bo to področje usklajeno ob drugi reviziji carinskih 
predpisov, ko bo za EU in vse države, s katerimi imamo sklenjene 
sporazume o prosti trgovini veljala pri uvozu industrijskih izdelkov 
po poreklu iz teh držav carinska stopnja "prosto" in se bo tudi 
blago, za katerega so veljale oprostitve, uvažalo iz teh držav 
brez plačila carine. Zaradi tega naj ne bi področje oprostitev 
usklajevali postopoma in tako ni bilo uskajevanja že ob prvi reviziji 
carinskega zakona v letu 1999, temveč bi v drugi reviziji v celoti 
odpravili neusklajenosti. Mnoge od teh oprostitev so podedovane 
iz jugoslovanskega carinskega zakona in v evropski uredbi niso 
predvidene, zato predlagamo njihovo črtanje. Gre za oprostitve 
za: predmete, kijih prinesejo s seboj državljani Republike Slovenije, 
ki so na kakršnem koli delu v tujini, brezplačne pošiljke za 
nepridobitne namene, blago za gasilske in druge reševalne službe, 
oprema za invalide, ki so se usposobili za poklic in oprema za 
invalidska podjetja. Pri oprostitvah, ki jih evropska uredba vsebuje, 
vendar so opredeljene v drugačnem obsegu ali pod drugačnimi 
pogoji, pa predlagamo njihovo preoblikovanje in uskladitev z določili 
evropske uredbe. Gre za naslednje oprostitve: pošiljke, ki jih 
priložnostno prejmejo iz tujine državljani Slovenije, specifična 
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oprema in tehnični pripomočki za invalide, invalidske organizacije 
In zavode, učne pripomočke, namenjene tujim študentom in 
dijakom, ki se šolajo v Sloveniji, predmete namenjene opravljanju 
kulturne dejavnosti in lastna dela znanstvenikov, književnikov in 
umetnikov. Za te kategorije upravičencev oziroma predmete so 
predlagane določbe skladne s določbami evropske uredbe. 
Posebej pa so dodane oprostitev, ki se nanašajo na področje 
zdravstva in so tudi v skladu s tozadevnimi konvencijami h 
katerim je Slovenija pristopila v letu 2000. 

H 81. Členu 

Glej obrazložitev k spremembi 161. člena carinskega zakona 

k 82. členu 

Dopolnitev 165. člena se predlaga zaradi tega, ker se 165. člen 
nanaša na vse člene, ki določajo oprostitve. Ker je bil zakon ob 
spremembi leta 1999 dopolnjen z novim členom (164.a), ki se 
nanaša na oprostitve, je potrebno tudi tudi v ta člen vnesti ta novi 
člen. 

k 83. členu 

Sprememba 166. člena je potrebna zaradi spremembe členov, ki 
se nanašajo na oprostitve. 

k 84. členu 

Sprememba 167. člena je redakcijske narave. 
\ 

k 85, Členu 

Carinski zakon se v skladu s 1.a členom uporablja tudi za 
plačevanje drugih dajatev, ki se pobirajo pri uvozu oziroma izvozu, 
če ni drugače določeno s predpisi, ki določajo te dajatve. Tako se 
ob uvozu pobirajo davek na dodano vrednost, trošarine in določene 
takse. Zato je s predlagano spremembo določeno, da se kot 
prekršek obravnava tudi nepravilno navajanje podatkov v carinski 
deklaraciji, ki kakor koli in iz kakršnih koli razlogov povzročijo, 
poleg plačila uvoznih dajatev manjšem znesku, tudi plačilo drugih 
dajatev, ki se v pobirajo pri uvozu ali izvozu v manjših zneskih. To 
je še zlasti aktualno, ker se zmanjšuje vloga plačila uvoznih dajatev 
spričo določitve carinske stopnje "prosto" po uveljavljenih prosto 
trgovinskih sporazumih in se ob uvozu plačujejo le še druge 
dajatve. 

k 88- Členu 
' , . . ' •. 1 p. " i, 

Carinski zakon se v skladu s 1.a členom uporablja tudi za 
plačevanje drugih dajatev, ki se pobirajo pri uvozu oziroma izvozu, 
če ni drugače določeno s predpisi, ki določajo te dajatve. Tako se 
ob uvozu pobirajo davek na dodano vrednost, trošarine in 
določene takse. Zato je s predlagano spremembo določeno, da 
se kot prekršek obravnava tudi nepravilno navajanje podatkov v 

carinski deklaraciji, ki kakor koli in iz kakršnih koli razlogov 
povzročijo, poleg plačila uvoznih dajatev manjšem znesku, tudi 
plačilo drugih dajatev, ki se v pobirajo pri uvozu ali izvozu v manjših 
zneskih. To je še zlasti aktualno, ker se zmanjšuje vloga plačila 
uvoznih dajatev spričo določitve carinske stopnje "prosto" po 
uveljavljenih prosto trgovinskih sporazumih in se ob uvozu 
plačujejo le še druge dajatve. 

Druga sprememba se nanaša na sedanjo formulacijo prekrška iz 
6. točke 170. člena carinskega zakona, ki se je v praksi pokazala 
kot pomanjkljiva (določala je kot prekršek smo nepredložitev 
carinskega blaga po 32. členu carinskega zakona). Tretji odstavek 
32. člena določa, da je blago lahko predloženo na kakršen koli 
način (predložitev je sporočilo carinskemu organu, da se blago 
nahaja na določenem kraju...; to sporočilo je lahko dano na 
kakršen koli ustrezen način, ki omogoča carinskemu organu, da 
lahko nedvoumno ugotovi, kje se blago ali prevozno sredstvo 
nahajata). V potniškem prometu pa gre za pravico in obveznost 
oddati ustno carinsko deklaracijo oziroma deklarirati blago s 
konkludentnim dejanjem. Če se ta obveznost opusti, ne gre zgolj 
za kršitev obveznosti predložitve, ampak tudi obveznosti 
deklariranja blaga, tj. vložitve carinske deklaracije. Sprememba 
te določbe omogoča veliko bolj učinkovito izvajanje nadzora v 
potniškem prometu in kaznovanja teh kršitev. 

Tretja sprememba je redakcijskeega značaja in pomeni 
poenotenje izrazoslovja skozi celoten zakon 

k 87. členu 

Carinski zakon se v skladu s 1.a členom uporablja tudi za 
plačevanje drugih dajatev, ki se pobirajo pri uvozu oziroma izvozu, 
če ni drugače določeno s predpisi, ki določajo te dajatve. Tako se 
ob uvozu pobirajo davek na dodano vrednost, trošarine in 
določene takse. Zato je s predlagano spremembo 173. člena 
določeno, da se, ko predmeta prekrška ni mogoče najti, namesto 
odvzema predmeta prekrška odredi plačilo vrednosti le tega, 
skupaj z uvoznimi dajatvami in drugimi dajatvami, ki se v pobirajo 
pri uvozu ali izvozu blaga. 

k 88. členuu 

Sprememba 176. člena je redakcijske narave 

k 89. členu 

Gre za uskladitev in poenotenje izrazoslovja skozi celoten zakon. 

ft 9Q. členu 

Predlagamo, da se zakon začne uporabljati 1. januarja 2002. Tako 
bodo udeleženci v postopkih pred carinskimi organi in carinski 
organi sami imeli dovolj časa, da se pripravijo na spremembe, še 
pred tem pa Vladi dovolj časa, da se podzakonski akti pripravijo in 
objavijo še pred začetkom uporabe spremenjenega in 
dopolnjenega carinskega zakona. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

3. člen 
(definicije) 

(1) Za uporabo tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi 
podlagi imajo naslednji izrazi naslednji pomen: 

1. izraz "carinski organ" pomeni Carinsko upravo Republike 
Slovenije, carinarnico ali organizacijsko enoto carinarnice, ki 
je pristojna za vodenje vseh ali le nekaterih formalnosti, 
določenih s carinskimi in drugimi predpisi; 

1a. izraz "odločba" pomeni vsako uradno dejanje carinskega 
organa, s katerim le-ta v skladu s carinskimi predpisi odloči o 
določeni zadevi, pri čemer ima to dejanje pravni učinek za 
eno ali več določenih ali določljivih oseb; ta izraz vključuje tudi 
zavezujoče informacije iz 7. člena tega zakona; 

2. izraz "carinski dolg" pomeni obveznost osebe iz 5. točke 
tega člena, da plača v skladu z zakonom obračunan znesek 
uvoznih dajatev (carinski dolg ob uvozu) oziroma izvoznih 
dajatev (carinski dolg pri izvozu); 

3. izraz "uvozne dajatve" pomeni: 
- carino in druge dajatve z enakim učinkom, ki se plačujejo 

ob uvozu, 
posebne dajatve, ki se plačujejo pri uvozu kmetijskih 
proizvodov in živil v skladu s posebnim zakonom; 

4. izraz "izvozne dajatve" pomeni: 
- carino in druge dajatve z enakim učinkom, ki se plačujejo 

ob izvozu, 
posebne dajatve, ki se plačujejo pri izvozu kmetijskih 
proizvodov in živil v skladu s posebnim zakonom; 

5. izraz "carinski dolžnik" pomeni osebo, ki je odgovorna za 
plačilo carinskega dolga; 

6. izraz "carinski nadzor" pomeni splošne ukrepe carinskih 
organov, s katerimi se preprečuje neupravičeno ravnanje s 
carinskim blagom in zavaruje njegova istovetnost, dokler ni 
blago sproščeno v prost promet kakor tudi zagotavlja 
spoštovanje drugih predpisov v zvezi s carinskim blagom; 

7. izraz "carinska kontrola" pomeni izvajanje specifičnih ukrepov, 
kot npr. pregled in preiskava blaga, prevoznih in prenosnih 
sredstev, preverjanje obstoja, verodostojnosti in točnosti 
dokumentov, preverjanje obstoja, verodostojnosti in točnosti 
poslovnih knjig in drugih evidenc, pregled prtljage in stvari, ki 
jih potniki nosijo s seboj ali na sebi in izvajanje uradnih preiskav 
z namenom, da se zagotovi pravilna uporaba carinskih 
predpisov in drugih določb glede blaga, ki je predmet 
carinskega nadzora; 

8. izraz "carinsko dovoljena uporaba oziroma raba blaga" 
pomeni: 
a. predložitev blaga v carinski postopek, 
b. vnos blaga v prosto carinsko cono, 
c. ponoven izvoz blaga iz carinskega območja, 
d. uničenje blaga pod carinskim nadzorom, 
e. prepustitev blaga carinskim organom v prosto 

razpolaganje; 

9. izraz "carinski postopek" pomeni: 
a. sprostitev blaga v prost promet, 
b. carinsko skladiščenje, 

c. uvoz blaga za proizvodnjo za izvoz, 
d. predelava pod carinskim nadzorom, 
e. začasni uvoz, 
f. začasni izvoz na oplemenitenje, 
g. carinski postopek za izvoz blaga, 
h. tranzitni postopek; 

9a. izraz "odložni postopek" pomeni enega od naslednjih 
postopkov: 
(a) tranzitni postopek, 
(b) carinsko skladiščenje, 
(c) uvoz blaga za proizvodnjo za izvoz po sistemu odloga 

plačila carine, 
(d) predelava pod carinskim nadzorom, 
(e) začasni uvoz. 

10. izraz "carinska deklaracija" pomeni ravnanje oziroma dejanje 
s katerim oseba na predpisan način izrazi namen, da se za 
blago začne določen carinski postopek 

11. izraz "carinski deklarant" pomeni osebo, ki odda carinsko 
deklaracijo v svojem imenu ali osebo v imenu katere je 
oddana carinska deklaracija; 

12. izraz "predložitev blaga" pomeni obvestilo carinskemu 
organu, ki se opravi na predpisan način, da je blago prispelo 
k carinskemu organu oziroma na kraj, ki ga je carinski 
organ določil; 

13. izraz "prepustitev blaga" pomeni dejanje, s katerim carinski 
organ dovoli uporabo blaga v zahtevanem carinskem 
postopku; 

14. izraz "imetnik dovoljenja" pomeni osebo, ki ji je bilo izdano 
dovoljenje v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi; 

15. izraz "carinski zavezanec" pomeni osebo za račun katere 
je bila carinska deklaracija vložena ali osebo na katero so 
bile prenešene pravice in obveznosti prve osebe v zvezi z 
določenim carinskim postopkom; 

16. izraz "proizvodne operacije" pomeni: 
a. obdelavo blaga, vključno z montažo, sestavljanjem in 

pritrjevanjem blaga na drugo blago; 
b. predelavo blaga; 
c. popravilo blaga, vključno z montažo, obnavljanjem in 

usposabljanjem blaga; 
d. uporabo posameznih vrst blaga, določenega s 

predpisom iz 72. člena tega zakona, ki ni vključeno v 
pridobljene proizvode, vendar omogoča njihovo 
proizvodnjo, četudi se v celoti porabi v tem proizvodnem 
procesu; 

16a. izraz "uvozno blago" pomeni blago, za katero je bil začet 
odložni postopek in blago, za katero so bile, v skladu s 
postopkom uvoza zaradi proizvodnje za izvoz po sistemu 
povračila plačane carine, izvedene formalnosti za sprostitev 
v prosti promet in formalnosti iz drugega odstavka 99. člena 
tega zakona; 

16b. izraz "blago v nespremenjenem stanju" pomeni uvozno 
blago, ki, v skladu s postopkom uvoza za proizvodnjo za 
izvoz ali postopkom predelave pod carinskim nadzorom, ni 
bilo predmet nikakršne predelave; 

17. izraz "pridobljeni proizvodi" pomeni vse proizvode, ki so 
rezultat proizvodnih operacij iz 16. točke tega člena; 
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18. izraz "enakovredno blago" pomeni domače proizvode, ki 
se uporabijo namesto uvoženih za proizvodnjo pridobljenih 
proizvodov; 

19. izraz "normativ" pomeni količino ali clelež pridobljenih ali 
predelanih proizvodov, ki se proizvedej o iz določene količine 
uvoznega blaga. 

4.b člen 
(pogoji za opravljanje poslov zastopanja) 

(1) Pooblaščenec v skladu s 4.a členom toga zakona je lahko le 
oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

1. ima sedež ali stalno prebivališče n,a carinskem območju, 
razen v primeru iz četrtega odstavka 47. člena tega zakona; 

2. je na carinskem območju registriran za opravljanje dejavnosti 
posredovanja v carinskih zadevah; 

3. ima najmanj srednjo strokovno izobrazbo in je opravil poseben 
strokovni izpit ali zaposluje najmanj ono osebo, ki ima ustrezno 
strokovno izobrazbo in je opravila poseben strokovni izpit. 

(2) Program posebnega strokovnega izpita določi Vlada Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) za izvajanje izpitov pa 
skrbi Carinska uprava. Carinska uprava lahko na podlagi javnega 
razpisa pooblasti za izvajanje posebnih strokovnih izpitov ustrezno 
usposobljeno organizacijo, ki se ukvarja z izobraževanjem. 

(3) Vlada določi podrobnosti o pogojih in o načinu ter postopku 
dokazovanja drugih pogojev iz prvega odstavka tega člena. 

6.d člen 
(razveljavitev ali sprememba odločbe) 

(1) Če carinski organ na zahtevo stt.ranke ali po uradni dolžnosti 
ugotovi, da eden ali več pogojev, pod katerimi je bila odločba 
izdana ne velja več ali ni več izpolnjen, ne gre pa za primere iz 6c. 
člena tega zakona, se izdana odločba razveljavi ali spremeni. 

(2) Če carinski organ za zahtevo stranke ali po uradni dolžnosti 
ugotovi, da oseba, na katero s® odločba nanaša, ne izvršuje 
naloženih obveznosti ali ne upošteva omjitev v zvezi z blagom, 
se lahko odločba razveljavi. 

(3) Razveljavitev ali sprememba odločbe učinkuje od dneva, ko 
je bila osebi, na katero se odločba nanaša, vročena odločba o 
razveljavitvi ali spremembi. V izjemnih primerih lahko carinski or- 
gan zaradi upravičenih interesov osebe, na katero se odločba 
nanaša, določi kasnejši dan, kdaj razveljavitev ali sprememba 
začne učinkovati. 

(4) Razveljavitev odločbe ne vpliva na obravnavanje blaga, za 
katerega je bil na podlagi razveljavljene odločbe še pred njeno 
razveljavitvijo začet določen postopek. Vendar pa carinski organi 
lahko zahtevajo, da se v določenem roku za to blago določi druga 
primerna oblika carinsko dovoljene rabe ali uporabe. 

(5) Pritožba zoper odločbo iz tretjega odstavka ne zadrži njene 
izvršitve. 

6.e člen 
(pravica do pritožbe) 

(1) Vsakdo, ki ima pravni interes v zvezi z odločbo carinskega 
organa, ima pravico do pritožbe. 

(2) Pravico do pritožbe ima tudi oseba, ki je zahtevala, da carinski 
organi izdajo odločbo v zvezi z izvajanjem carinskih predpisov, 
pa le-ta ni bila Izdana v predpisanem roku v skladu z drugim, 
tretjim in četrtim odstavkom 6a. člena tega zakona. 

(3) Pritožba se vloži pri carinskem organu, ki je izdal ali bi moral 
izdati odločbo. 

(4) O pritožbi zoper odločbe, ki jih na prvi stopnji izdajajo 
carinarnice ali njihove organizacijske enote, odloča Carinska 
uprava Republike Slovenije. O pritožbi zoper odločbe, ki jih na 
prvi stopnji izdaja Carinska uprava, odloča Ministrstvo za finance. 

7. člen 
(zavezujoče informacije o uvrstitvi blaga v 

nomenklaturo carinske tarife in o poreklu blaga) 

(1) Carinski organ izdaja zavezujoče informacije o uvrstitvi blaga 
v nomenklaturo carinske tarife in o poreklu blaga na podlagi pisne 
zahteve, na način in po postopku, ki ga določi vlada. 

(2) Zavezujoče informacije o uvrstitvi blaga v nomenklaturo 
carinske tarife in o poreklu blaga so zavezujoče za carinske 
organe v odnosu do imetnika informacije samo glede razvrstitve 
blaga v nomenklaturo carinske tarife oziroma glede porekla blaga 
in le za blago, za katero so carinske formalnosti izvedene po 
dnevu, ko so bile informacije izdane. 

(3) Carinske formalnosti iz prejšnjega odstavka so v primeru 
zavezujoče informacije o poreklu blaga tiste, ki jih je treba izpeljati 
v skladu z 11a. oziroma 14a. členom tega zakona. 

(4) Imetnik zavezujoče informacije mora biti zmožen dokazati, 
da: 
(a) v primeru zavezujoče informacije o uvrstitvi blaga v 

nomenklaturo carinske tarife: 
blago, ki ga deklarira v vseh elementih ustreza blagu, ki je 
opisano v informaciji; 

(b) V primeru zavezujoče informacije o poreklu blaga: zadevno 
blago in okoliščine, na podlagi katerih se določa poreklo blaga 
v vseh elementih ustreza blagu in okoliščinam, ki so opisane 
v informaciji. 

(5) Informacija iz prvega odstavka tega člena je veljavna tri leta 
od dneva izdaje. Vendar pa se informacija šteje za nično, če 
temelji na netočni ali nepopolni informaciji vložnika zahtevka za 
izdajo informacije. 

(6) Ne glede na prejšnji odstavek zavezujoča informacija preneha 
veljati: 
(a) v primeru informacije o uvrstitvi blaga v nomenklaturo 

carinske tarife: 
(i) če, zaradi spremembe predpisov, informacija ni več v 

skladu z veljavno zakonodajo, 
(ii) če informacija ni več v skladu z uradnimi tolmačenji 

nomenklature carinske tarife zaradi: 
- spremembe pojasnjevalnih opomb k carinski 

nomenklaturi, ki se sprejmejo na nacionalni ravni ali 
zaradi odločbe sodišča ali 

- mnenja o uvrstitvi blaga ali spremembe pojasnjevalnih 
opomb k nomenklaturi harmoziranega sistema 
poimenovanj in šifrskih oznak blaga, ki jo sprejme 
Svetovna carinska organizacija, ustanovljena leta 1952 
kot "Svet za carinsko sodelovanje". 

(iii) če je informacija razveljavljena ali spremenjena v skladu 
s 6d. členom tega zakona, pri čemer mora biti imetnik 
informacije obveščen o razveljavitvi ali spremembi. 

V primeru prenehanja veljavnosti zavezujoče informacije iz 
podtočk (i) in (ii) te točke informacija preneha veljati naslednji 
dan po uradni objavi spremembe. 
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(b) v primeru zavezujoče informacije o poreklu blaga: 
(i) če informacija, zaradi spremembe predpisov ali sklenitve 

mednarodnega sporazuma, ni več v skladu z veljavnimi 
predpisi 

(ii) če informacija ni več v skladu s: 
- pojasnjevalnimi opombami in mnenji, ki se sprejmejo 

na nacionalni ravni ali zaradi odločbe sodišča ali 
- sporazumom o pravilih o poreklu blaga, sprejetim v 

okviru Svetovne trgovinske organizacije ali s 
pojasnjevalnimi opombami oziroma mnenji, sprejetimi 
za razlago tega sporazuma; 

(iii) če je informacija razveljavljena ali spremenjena v skladu 
s 6.d členom tega zakona, pri čemer mora biti imetnik 
informacije obveščen o razveljavitvi ali spremembi. 

V primeru prenehanja veljavnosti zavezujoče informacije iz 
podtočk (i) in (ii) te točke informacija preneha veljati naslednji 
dan po uradni objavi predpisa, mednarodnega sporazuma, 
pojasnjevalnih opomb ali mnenj ali njihovi spremembi. 

(7) Imetnik zavezujoče informacije, ki preneha veljati v skladu s 
točko (a)(i) ali (ii) ali točko (b)(i) ali (ii) prejšnjega odstavka, se 
lahko sklicuje na to informacijo tudi po njeni razveljavitvi in sicer tri 
mesece od dneva uradne objave, če je, še pred razveljavitvijo 
informacije, sklenil zavezujoče kupoprodajne pogodbe za zadevno 
blago na podlagi te zavezujoče informacije. V primerih iz točk 
(a)(i) in (b)(i) lahko predpis ali sporazum določita rok, v katerem 
se je še mogoče sklicevati na informacijo v skladu s tem 
odstavkom. 

(8) Zavezujočo informacijo o uvrstitvi blaga v nomenklaturo 
carinske tarife oziroma o poreklu blaga je mogoče uporabiti v 
skladu s tem členom samo za določitev uvoznih ali izvoznih dajatev 
ali določitev višine izvoznih spodbud ali drugih povračil, povezanih 
z vodenjem kmetijske politike. 

11.a člen 
(nepreferencialno poreklo blaga) 

12. do 14. člen tega zakona določajo osnovna pravila za določitev 
nepreferencialnega porekla blaga, kadar je le-to potrebno zaradi: 
1. uporabe carinske tarife, razen preferencialnih carinskih 

stopenj; 
2. uporabe drugih ukrepov trgovinske politike, določenih v zvezi 

s prometom posameznih vrst blaga ter 
3. izdaje nepreferencialnih potrdil o poreklu blaga. 

18. člen 
(druga pomožna pravila za ugotavljanje carinske 

vrednosti) 

(1) Če carinske vrednosti za uvoženo blago ni mogoče ugotoviti 
na podlagi 16. in 17. člena tega zakona, je treba ravnati takole: 

1. če se uvoženo blago oziroma enako ali podobno uvoženo 
blago prodaja v Sloveniji v enakem stanju, kot je bilo uvoženo, 
se carinska vrednost za uvoženo blago ugotovi na podlagi 
cene za mersko enoto, po kateri se uvoženo blago oziroma 
enako ali podobno uvoženo blago prodaja v takem stanju 
osebam, ki niso vzajemno povezane z osebami, od katerih 
kupujejo to blago, v največji skupni količini v istem ali približno 
istem času, ko se uvaža blago, ki se carini, pod pogojem, da 
se ta cena zmanjša za znesek: 

običajnih pirovizij, stroškov prometa in drugega dobička v 
zvezi s prodajo blaga enakega razreda ali vrste, 
uvoženega v Slovenijo; 
carine in uv oznih davščin ter drugih davščin in taks, ki se 
zaračunavajo pri prodaji blaga v Sloveniji. 

Če se uvoženo blago oziroma enako ali podobno blago ne 
prodaja v Sloveniji v enakem stanju kot je bilo uvoženo in če 
to zahteva carinski zavezanec, se carinska vrednost za 
uvoženo blago ugotovi na podlagi cen za mersko enoto, po 
kateri se uvozno blago po oplemenitenju prodaja v največji 
skupni količini oseibam v Sloveniji, ki niso povezane z osebami, 
od katerih kupujejo to blago, pogoj pa je, da se ta cena zmanjša 
za znesek vrednosti oplemenitenja in za stroške iz prvega 
odstavka te točke; 

2. če carinske vrednosti ni mogoče ugotoviti po prejšnji točki, 
se ugotovi na podlagi obračunane vrednosti, ki ustreza 
znesku: 

vrednosti materiala in stroškov, nastalih pri proizvodnji 
uvoženega blaga; 
dobička, ki ga pri uvozu v Slovenijo običajno dosežejo 
proizvajalci blaga enakega razreda ali vrste iz države 
izvoza, kot je blagio, ki se carini, in stroškov, ki jih imajo pri 
takem uvozu; 
stroškov in drugih izdatkov iz 20. člena tega zakona. 

(2) Na zahtevo carinskega zavezanca se lahko spremeni vrstni 
red uporabe 1. in 2. točke prejšnjega odstavka. 

21. člen 
(upoštevanje doplačil, posebnih plačil ipd.) 

(1) Če se uvaža blago, za katero je dogovorjena obveznost iz 8. 
do 10. točke prejšnjega člena, mora carinski zavezanec to označiti 
v carinski deklaraciji. 

(2) Carinski zavezanec mora naknadno prijaviti pristojnemu 
carinskemu organu prodajo, odstop ali uporabo uvoženega blaga, 
iz katere izhaja obveznost doplačila določenega zneska 
prodajalcu, najpozneje v 30 dneh od dneva, ko nastane takšna 
obveznost. 

24. člen 
(finančnii stroški) 

Obresti za kredite in stroški za zagotovitev denarnih sredstev v 
tujini (finančni stroški), ki se nanašajo na plačilo uvoženega blaga, 
se ne vštevajo v carinsko vrednost, če je finančni sporazum 
sestavljen pisno, pod naslednjima pogojema: 
1. če so obresti ločene od dejansko plačane cene ali cene, ki jo 

je treba plačati za blago, kupljeno za uvoz v Slovenijo; ali 
2. če na zahtevo organizacijske anote carinarnice kupec lahko 

dokaže, da je plačana cena ali cena, ki jo je treba plačati, 
približno enaka dejansko plačani ceni za istovrstno ali podobno 
blago, kupljeno brez finančnega sporazuma, in da je obrestna 
mera v okviru mer za takšne transakcije v državi, v kateri je 
zagotovljen kredit. 
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III. DEL 

RAVNANJE Z BLAGOM, KI JE 
VNESENO NA 

CARINSKO OBMOČJE PREDEN JE 

ZANJ V CARINSKEM POSTOPKU 
DOVOLJENA RABA ALI UPORABA 

28. člen 
(mejni prehodi) 

(1) Carinsko blago je dovoljeno vnesti na carinsko območje le 
preko mejnih prehodov, v času, ko so odprti za promet. 

(2) Carinske mejne prehode in njihovo kategorizacijo določi na 
predlog ministra, pristojnega za finance in ministra, pristojnega 
za notranje zadeve, Vlada. 

(3) Promet blaga, ki je zavezano fitosanitarni, veterinarski ali 
drugi predpisani kontroli je dovoljen le preko tistih carinskih mejnih 
prehodov, ki so v skladu s posebnimi predpisi določeni za promet 
takšnega blaga. 

(4) S predpisom iz drugega odstavka tega člena lahko vi'ada 
omeji ali prepove vnos posameznih vrst blaga preko določenih 
mejnih prehodov. 

29. člen 
(carinsko nadzorstvo) 

(1) Blago, ki se vnaša na carinsko območje je pod carinskim 
nadzorom od trenutka vnosa na carinsko območje in je lahko 
predmet kontrole carinskih organov. 

(2) Blago iz prejšnjega odstavka ostane pod carinskim nadzoron \ 
dokler se ne določi njegov carinski status in, v primeru carinskega 
blaga dokler ni spremenjen njegov carinski status, razen v primeru 
iz 67. člena tega zakona, oziroma dokler ni vnešeno v prosto 
carinsko cono, ponovno izvoženo oziroma uničeno v skladu s 
141. členom tega zakona. 

(3) Niso pod carinskim nadzorstvom: 
1. domače in tuje ladje, ki plovejo pod vojaško pomorsko zastavo, 
2. ladje organov za notranje zadeve, 
3. domača in tuja vojaška letala in helikopterji. 

(4) Ne glede na prejšnji odstavek je pod carinskim nadzorstvom 
blago, ki se naloži ali razloži iz ladij iz 1. in 2. točke prejšnjega 
odstavka kot tudi promet med temi ladjami in obalo ter blago, ki se 
naloži ali razloži iz vojaških letal in helikopterjev iz 3. točke 
prejšnjega odstavka, kakor tudi pristajanje vojaških letal in 
helikopterjev na domačih letališčih. Pod carinskim nadzorom je 
tudi blago, ki ga nosijo s seboj osebe, ki se vkrcajo ali izkrcajo na 
ladje oziroma letala iz prejšnjega odstavka. 

30. člen 
(prevoz blaga od carinske črte do mesta predložitve) 

(1) Oseba, ki je blago vnesla na carinsko območje mora 
nemudoma to blago v nespremenjenem stanju, po poti, ki jo določi 
Carinska uprava in v skladu z morebitnimi navodili carinskega 
organa prepeljati do: 
(a) prvega mejnega carinskega organa iz drugega odstavka 28. 

člena ali na drugo mesto, ki ga določi carinski organ ali 

(b) do proste carinske cone, če se blago vnaša v to cono 
neposredno v pomorskem ali zračnem prometu. 

(2) Prevoznik, ki je prevzel blago po vnosu na carinsko območje 
je prav tako odgovoren za izvršitev obveznosti iz prejšnjega 
odstavka. 

(3) Blago, ki se nahaja izven carinskega območja in je v skladu z 
mednarodnim ali meddržavnim sporazumom, ki ga je uveljavila 
Slovenija, lahko predmet carinske kontrole, se obravnava enako 
kot blago, vnešeno na carinsko območje. 

(4) Obveznost iz alinee (a) prvega odstavka tega člena se zaradi 
izvajanja predpisov o turističnem, maloobmejnem ali poštnem 
prometu ali prometu blaga neznatne ekonomske vrednosti, opusti, 
če s tem ni ogroženo izvajanje carinskega nadzora in kontrole. 
Podrobnejše predpise za izvajanje izjem iz tega odstavka določi 
minister, pristojen za finance. 

(5) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za blago na ladjah in 
zrakoplovih, ki prečkajo teritorialno morje ali zračni prostor 
Slovenije, če njihov namembni kraj ni na carinskem območju. 

(6) če oseba iz prvega ali drugega odstavka tega člena ne more 
Izvršiti svojih obveznosti zaradi višje sile ali nepredvidljivih okoliščin, 
mora takoj obvestiti najbližji carinski organ o razlogih za neizpolnitev 
obveznosti in sporočiti, kje se blago nahaja, če ni v celoti izgubljeno, 
ter v kakšnem stanju je. 

(7) Če mora ladja ali zrakoplov iz petega odstavka tega člena 
zaradi nepredvidljivih okoliščin ali višje sile začasno pristati v 
pristanišču oziroma na letališču na carinskem območju in zaradi 
teh okoliščin ni mogoče izvršiti obveznosti iz prvega odstavka 
tega člena, mora oseba, ki je pripeljala ladjo ali zrakoplov na 
carinsko območje ali druga oseba, ki nastopa v njenem imenu, 
nemudoma obvestiti carinske organe o nastali situaciji. 

(8) Carinski organ določi ukrepe, ki jih je treba izvršiti, da se 
zagotovi carinski nadzor nad blagom iz šestega odstavka tega 
člena in blagom na ladjah in zrakoplovih v primerih iz sedmega 
odstavka tega člena ter da se zagotovi, da se blago, če je to 
potrebno, prepelje do carinskega organa ali drugega mesta, ki ga 
določi ali odobri carinski organ. 

31. člen 
(Ukrepi carinskega nadzora in posebnosti glede na 

obliko transporta) 

Ukrepi carinskega nadzora in posebnosti glede na obliko 
transporta (cestni, železniški, letalski, pomorski, poštni) določi 
minister, pristojen za finance v soglasju z ministrom, pristojnim za 
promet in zveze. 

33. člen 
(ravnanje s predloženim blagom) 

(1) V skladu z dovoljenjem carinskega organa in na način, ki ga 
določi vlada, je dovoljeno predloženo blago pregledati in odvzeti 
vzorce, zato da bi se lahko izbrala carinsko dovoljena raba ali 
uporaba blaga. 

(2) Carinski organ izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka na 
podlagi zahtevka osebi, ki je pooblaščena, da izbere carinsko 
dovoljeno rabo ali uporabo blaga. 
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35. člen 
(vsebina in oblika skupne prijave) 

(1) Skupna prijava se izpolni na obrazcu, ki ga določi minister, 
pristojen za finance. Kot skupna prijava se lahko, pod pogoji, ki jih 
določi vlada, uporabljajo tudi komercialni in drugi dokumenti, ki 
vsebujejo podatke, potrebne za identifikacijo blaga. 

(2) V skladu s predpisom iz prejšnjega odstavka lahko carinski 
organ dovoli uporabo tehničnih pripomočkov za elektronsko 
izmenjavo podatkov. 

36. člen 
(potrditev skupne prijave) 

Carinski organ zadrži en izvod skupne prijave zaradi naknadnega 
preverjanja, ali je bila za blago, na katero se skupna prijava nanaša 
vložena zahteva za carinsko dovoljeno rabo ali uporabo v roku, 
ki ga določa 37.člen tega zakona. 

37.a člen 
(ravnanje s predloženim blagom) 

(1) Prekladanje in raztovarjanje s prevoznih sredstev v prostore 
določene ali odobrene s strani carinskih organov, je dovoljeno le 
ob predhodnem soglasju carinskih organov. 

(2) Soglasje iz prejšnjega odstavka ni potrebno v primeru 
nepredvidene in neposredne nevarnosti. V tem primeru je treba 
carinske organe nemudoma obvestiti o prekladanju, raztovarjanju 
ali premeščanju. 

(3) Zaradi pregleda blaga in prevoznega sredstva sme carinski 
organ kadar koli zahtevati, da se blago razloži ali razpakira. 

(4) Premestitev predloženega blaga iz prvotnega položaja ni 
dovoljena brez dovoljenja carinskega organa. 

39. člen 
(ravnanje z začasno hranjenim blagom) 

Medtem, ko je carinsko blago začasno hranjeno, je ne glede na 
33. člen tega zakona, lahko predmet le tistih operacij, ki zagotavljajo 
ohranitev blaga v nespremenjenem stanju, ne da bi se spreminjal 
njegov izgled ali tehnične karakteristike. 

40. člen 
(ravnanje carinskih organov v primeru kršitev 

rokov iz 37. člena tega zakona) 

(1) Carinski organ sprejme potrebne ukrepe v skladu s tem 
zakonom, vključno z vnovčenjem blaga, če oseba, ki poseduje 
začasno hranjeno blago ne opravi formalnosti za začetek carinsko 

, dovoljene rabe ali uporabe blaga v rokih, predvidenih v 37. členu 
tega zakona. 

(2) Carinski organ lahko v okviru ukrepov iz prejšnjega odstavka 
premesti carinsko blago v drug poseben prostor, ki je pod carinskim 
nadzorom. Premestitev v skladu s tem odstavkom se opravi na 
strošek in odgovornost osebe, ki poseduje začasno hranjeno 
blago. 

(3) Če carinski organ v skladu s prvim odstavkom tega člena 
začasno hranjeno blago proda, ravna v skladu z 58. členom tega 
zakona. 

44. člen 
(načelo nediskriminatornosti) 

(1) Carinski deklarant lahko, če so izpolnjeni predpisani pogoji, 
zahteva odobritev katere koli predvidene vrste carinsko dovoljene 
rabe ali uporabe blaga, ne glede na naravo, količino, poreklo 
blaga, vrst:o pošiljke ali njen namembni kraj. 

(2) Prejšnji odstavek ne preprečuje uvedbo prepovedi in omejitev 
v zvezi i: vnosom in iznosom blaga iz carinskega območja po 
posebnih predpisih, predvsem zaradi interesov javne morale, 
varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, varstva 
okolja, varstva nacionalnih vrednost umetniške, zgodovinske ali 
arheološke vrednosti ali zaradi varstva pravic intelektualne 
lastnine. 

(3) Vlada lahko določi, da določene vrste blaga zaradi svojih 
specifičnih lastnosti lahko v zvezi z odobritvijo carinsko dovoljene 
rabe oziroma uporabe blaga obravnavajo le posebej določeni 
carinski organi. 

54. člen 
(delni pregled blaga) 

(1) Carinski organ lahko pregleda le del blaga, ki je zajet s 
posamezno deklaracijo. Ugotovitve delnega pregleda veljajo za 
vse v deklaraciji prijavljeno blago. 

(2) Deklarant lahko zahteva nadaljnji pregled blaga, če meni, da 
rezultati delnega pregleda blaga niso ustrezni glede na preostalo 
blago. 

(3) Če se ena sprejeta carinska deklaracija nanaša na blago iz 
različnih postavk nomenklature carinske tarife, se šteje, za 
izvajanje prvega odstavka tega člena, da je za blago iz vsake 
postavke vložena samostojna deklaracija. 

56. člen 
(prepustitev blaga) 

(1) Carinski organ prepusti blago takoj, ko je končano preverjanje 
podatkov iz deklaracije oziroma, ko je deklaracija potrjena brez 
preverjanja navedenih podatkov, če so izpolnjeni pogoji za izbran 
carinski postopek in če za zadevno blago ne veljajo kakšne 
omejitve ali prepovedi, ki preprečujejo izvedbo izbranega 
carinskega postopka. 

(2) Vse blago, ki je zajeto s posamezno carinsko deklaracijo, se 
prepusti deklarantu istočasno. Če pa je z eno deklaracijo zajeto 
blago iz večih postavk nomenklature carinske tarife, se šteje, kot 
da je za blago iz vsake postavke predložena samostojna 
deklaracija. 

(3) Če je zaradi sprejema carinske deklaracije nastal carinski 
dolg, blago ne more biti prepuščeno deklarantu, ne glede na prvi 
odstavek tega člena, dokler dolg ni poravnan ali zavarovan v 
skladu s 157a. členom tega zakona. Ta odstavek se ne uporablja 
za postopek začasnega uvoza z delno oprostitvijo plačila uvoznih 
dajatev. 

(4) Če mora v skladu s pogoji predpisanimi za dovolitev 
določenega carinskega postopka carinski deklarant predložiti 
ustrezno zavarovanje za plačilo mogočega carinskega dolga, 
blago ne more biti prepuščeno deklarantu, dokler takšno 
zavarovanje ni predloženo carinskemu organu. 
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57. člen 
(posebni ukrepi carinskih organov v zvezi z blagom) 

Carinski organ sprejme katere koli potrebne ukrepe, vključno z 
odvzemom blaga in njegovo prodajo, če: 

1. blago ne more biti prepuščeno deklarantu, ker: - ni bilo mogoče 
začeti ali nadaljevati pregleda blaga v roku, ki ga je določil 
carinski organ zaradi razlogov na strani deklaranta ali - 
dokumenti, ki bi morali biti predloženi za odobritev izbranega 
carinskega postopka, niso bili predloženi ali plačilo ali 
zavarovanje, ki bi moralo biti predloženo za zavarovanje 
obveznosti plačila carine, ni bilo izvršeno ali predloženo v 
predpisanem roku ali - za blago veljajo prepovedi ali omejitve, 
ki bi preprečevale izvedbo zahtevanega postopka; 

2. blago ni odstranjeno v roku desetih dni po prepustitvi 
deklarantu. 

59. člen 
(poenostavitve glede carinskih deklaracij) 

(1) Carinski organ lahko v primerih in na način, ki ga določi vlada, 
odobri eno od naslednjih poenostavitev: 
1. v posameznih primerih opustitev navedbe določenih podatkov 

v carinski deklaraciji, ki bi morali biti navedeni v skladu z 48. 
členom tega zakona ali opustitev predložitve določenih 
dokumentov, ki bi morali biti v skladu z 48. členom tega zakona 
predloženi skupaj z deklaracijo (nepopolna deklaracija); 

2. predložitev komercialnega ali drugega uradnega dokumenta, 
skupaj s prošnjo za izvedbo določenega carinskega postopka 
namesto deklaracije iz 48. člena tega zakona ali uporabo 
nepopolne deklaracije za začetek dovoljenih carinskih 
postopkov v določenem obdobju (poenostavljeni postopek 
deklariranja) ali 

3. deklariranje blaga na podlagi knjigovodskih vpisov blaga; v 
tem primeru lahko carinski organ oprosti deklaranta 
obveznosti predložitve blaga. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek, morajo predloženi dokumenti 
vsebovati vsaj podatke, potrebne za evidentiranje blaga in 
identifikacijo blaga ter ugotavljanje njegove narave. Če deklarant 
za blago vodi predpisano knjigovodstvo, mora vsak tak vpis 
opremiti z datumom vpisa. 

(3) Razen v primerih, ki so posebej določeni v predpisu iz prvega 
odstavka tega člena, mora deklarant kljub odobreni poenostavitvi, 
predložiti carinskim organom dopolnilno carinsko deklaracijo. Način 
vložitve in obliko te deklaracije določi predpis iz tretjega odstavka 
46. člena tega zakona. 

(4) Dopolnilne carinske deklaracije in poenostavljene deklaracije 
iz 1. do 3. točke prvega odstavka tega člena tvorijo enotne nedeljive 
dokumente, ki učinkujejo od dneva sprejema poenostavljenih 
deklaracij iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena. 

(5) Knjigovodski vpis iz 3. točke prvega odstavka tega člena ima 
enak učinek kot sprejem deklaracije iz 46. člena tega zakona. 

(6) Poenostavitve v zvezi s tranzitnim postopkom se določijo v 
skladu s predpisom iz 121. člena tega zakona. 

60. člen 
(uporaba zakona pri drugih oblikah deklaracij) 

Za carinske deklaracije, ki so narejene in oddane z uporabo 
tehničnih pripomočkov za elektronsko izmenjavo podatkov v 
skladu s točko (b) 46. člena tega zakona, ali so bile oddana v 
ustni obliki ali z drugim dejanjem v skladu s točko (c) 46. člena 
tega zakona, se smiselno uporabljajo 48. do 59. člen tega zakona. 

61. člen 
(ravnanje drugih državnih organov v zvezi 

s carinskim blagom) 

(1) Državni organi (sodišča, inšpekcijski organi, organi za notranje 
zadeve itd.) so dolžni takoj prijaviti in predložiti najbližjemu 
carinskemu organu vsako carinsko blago, ki se znajde pri njih, 
če gre za blago, ki so ga ti organi začasno ali dokončno odvzeli in 
je utemeljen sum, da gre za carinsko blago. 

(2) Dokončno ali začasno odvzeto carinsko blago se lahko 
prepusti drugi osebi le, če so carinski organi dovolili eno od 
predvidenih carinsko dovoljenih rab ali uporab blaga oziroma če 
je bil že nastali carinski dolg poravnan. 

(3) Carinski dolg iz prejšnjega odstavka se izterja od carinskega 
dolžnika oziroma poravna iz kupnine za prodano blago. Carinski 
dolg, ki se poravna iz kupnine, se plača po poravnavi stroškov, 
nastalih v zvezi z blagom iz prvega odstavka tega člena (hramba, 
prodaja itd.). 

62. člen 
(naknadno preverjanje deklaracij) 

(1) Carinski organi lahko po svoji lastni iniciativi ali na zahtevo 
deklaranta preverijo deklaracijo tudi po prepustitvi blaga, do poteka 
rokov iz 9. člena tega zakona. 

(2) Carinski organ lahko tudi po prepustitvi blaga deklarantu, do 
poteka rokov iz 9. člena tega zakona, zaradi preverjanja točnosti 
podatkov v deklaraciji, naknadno preveri komercialne, tehnološke » 
in druge dokumente in podatke, ki se nanašajo na uvozne ali 
izvozne posle v zvezi s tem blagom ali na kasnejše komercialne 
postopke v zvezi s tem blagom. Ti posli se lahko izvedejo v 
prostorih deklaranta ali druge osebe, ki je neposredno ali posredno 
poslovno vključena v omenjene operacije ali v prostorih katerekoli 
druge osebe, ki poseduje omenjene podatke in dokumente v 
poslovne namene. Carinski organ lahko prav tako pregleda blago, 
če je to še vedno mogoče. 

(3) Če naknadno preverjanje deklaracij pokaže, da je bila odločitev 
o zadevnem carinskem postopkg sprejeta na podlagi netočnih ali 
nepopolnih informacij, carinski organi sprejmejo potrebne ukrepe, 
da uredijo nastalo situacijo v skladu z novimi informacijami, ki so 
jim na razpolago. 

63. člen 
(sprostitev v prost promet) 

(1) S sprostitvijo blaga v prost promet pridobi carinsko blago 
status domačega blaga. 

(2), Za sprostitev blaga v prost promet mora deklarant izvesti 
formalnosti glede uvoza blaga in carinski dolžnik plačati uvozne 
dajatve in izpolniti druge ukrepe trgovinske politike. 

(3) Blago, sproščeno v prosti promet izgubi status domačega 
blaga, če je plačana carina, ki je predpisana za takšno blago, 
povrnjena ali plačilo carinskega dolga odpuščeno: 
- v okviru postopka uvoza blaga za proizvodnjo za izvoz v 

obliki povračila plačane carine; 
- v skladu z osmim odstavkom 158. člena tega zakona zaradi 

poškodb na blagu oziroma ker blago ne ustreza določbam 
pogodbe; 

- v drugih primerih, predvidenih v 158. členu tega zakona, kjer 
je povrnitev uvoznih dajatev ali odpustitev carinskega dolga 
pogojena z izvozom oziroma ponovnim izvozom blaga 
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oziroma odobritvijo kakšne druge carinsko dovoljene rabe ali 
uporabe blaga. 

(4) Blago sproščeno v prosti promet izgubi status domačega 
blaga tudi, če je carinska deklaracija za sprostitev v prosti promet 
umaknjena potem, ko je bilo blago že prepuščeno. 

(5) Vlada določi podrobnosti v zvezi s sprostitvijo blaga v prosti 
promet in spremembo carinskega statusa blaga. 

64. člen 
(nižja carinska stopnja) 

(1) Ne glede na 151. člen tega zakona se, v primeru, da je blago, 
ki se uvaža, zavezano plačilu carine, njena stopnja pa se zniža 
po dnevu sprejema deklaracije za sprostitev blaga v prost promet, 
vendar pred prepustitvijo blaga, lahko na zahtevo deklaranta 
uporabi nižja carinska stopnja. 

(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja v primerih, ko hitrejša 
prepustitev blaga ni bila mogoča zaradi razlogov, nastalih na strani 
deklaranta. 

65. člen 
(skupna carinska stopnja) 

Če je pošiljka sestavljena iz blaga, ki se razvršča v različne 
tarifne številke, izpolnjevanje deklaracije z razvrščanjem in 
obračunavanjem carine po vsaki od teh tarifnih številk pa bi 
povzročilo delo in stroške, ki bi bili v nesorazmerju z obračunano 
carino, lahko carinski organ, na zahtevo deklaranta, sklene, da 
se carina obračuna za celotno pošiljko na podlagi razvrstitve v 
tarifno številko tistega blaga, katerega carinska stopnja je najvišja. 

66. člen 
(enotna carinska stopnja) 

(1) Ne glede na prvi odstavek 10. člena tega zakona se za 
naslednje blago uporabi enotna carinska stopnja v višini 15 % od 
carinske vrednosti blaga: 
1. za nekomericalno blago, ki ga ena fizična oseba pošilja po 

pošti drugi fizični osebi ali 
2. za blago, ki ga potnik prinese s seboj, vendar le pod pogojem, 

da takšno blago ni komercialne narave in pod pogojem da 
vrednost posamezne pošiljke ali blaga, ki ga potnik prinese s 
seboj ne presega predpisane vrednosti. 

(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja za blago, za katerega je z 
zakonom o carinski tarifi predpisana carinska stopnja "prosto" in 
za blago, ki je v skladu s tem zakonom oproščeno plačila carine. 

(3) Ne glede na prvi odstavek lahko potnik ali prejemnik pošiljke 
zahteva, da se blago carini po stopnji, ki je predpisana v carinski 
tarifi. 

(4) Šteje se, da blago ni komercialne narave: 
1. če gre za pošiljko blaga fizične osebe drugi fizični osebi in 

taka pošiljka: 
- ni namenjena preprodaji ali opravljanju druge pridobitne 

dejavnosti in 
vsebuje le blago, izključno za osebno uporabo prejemnika 
ali njegovih družinskih članov, ki živijo s prejemnikom v 
istem gospodinjstvu, ter po naravi in količini ne odraža 
komercialnega namena ter 

- je poslana brezplačno; 

2. če gre za blago, ki ga potnik prinese s seboj in le-to: 
ni namenjeno preprodaji ali opravljanju druge pridobitne 
dejavnosti in 

- je namenjeno izključno za osebno rabo potnika in njegovih 
družinskih članov, ki z njim živijo v istem gospodinjstvu ali 
za darila,če njegova narava in količina ne odraža 
komercialnega namena. 

(5) Vlada določi vrednost blaga iz prvega odstavka tega člena ter 
vrste blaga, za katero se ne more uporabljati enotna carinska 
stopnja. 

67. člen 
(ohranitev carinskega nadzora) 

(1) Če je bilo določeno blago sproščeno v prost promet in pri tem 
oproščeno plačila carine ali je bila carinska stopnja znižana zaradi 
namena, zaradi katerega se blago prepusti v prost promet, ostane 
takšno blago pod carinskim nadzorom. Carinski nadzor preneha, 
ko se izpolnijo pogoji oziroma potečejo roki za oprostitev plačila 
carine ali znižanje carinske stopnje ali ko je takšno blago izvoženo 
ali uničeno ali ko se zaradi uporabe, ki se ne sklada z namenom, 
za katerega je bila odobrena carinska oprostitev ali olajšava, 
carina naknadno obračuna in plača. 

(2) Za blago iz prejšnjega odstavka se primerno uporabljajo 
določbe drugega in tretjega dostavka 70. člena tega zakona. 

73. člen 
(blago, ki se skladišči v carinskem skladišču) 

V carinskem skladišču se lahko v skladu z določbami postopka 
o carinskemu skladiščenju blaga, pod carinskim nadzorom 
skladišči: 
1. carinsko blago, ne da bi bilo pri tem zavezano plačilu carine 

ali bilo predmet drugih ukrepov trgovinske politike; 
2. domače blago, za katerega je v skladu s posebnimi predpisi 

določeno, daje z začetkom postopka carinskega skladiščenja 
potrebno zanj uporabiti ukrepe, ki se običajno uporabijo pri 
izvozu blaga. 

77. člen 
(dovoljenje za upravljanje carinskega skladišča) 

(1) Dovoljenje za upravljanje carinskega skladišča se, v primerih, 
ko carinskega skladišča ne upravljajo carinski organi sami, izda 
na podlagi pisne prošnje, ki vsebuje vse podatke, potrebne za 
pridobitev dovoljenja, predvsem pa podatke o gospodarski 
upravičenosti takšnega skladišča, podatke, ki dokazujejo 
izpolnjevanje pogojev za izvajanje carinskega nadzorstva ter 
podatke o vrstah blaga, ki bi ga prosilec želel hraniti v carinskem 
skladišču. 

(2) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena lahko pridobi le 
oseba, katere sedež je na carinskem območju in izpolnjuje 
predpisane pogoje. 

(3) Carinski organ izda dovoljenje za odprtje carinskega skladišča 
z odločbo. V odločbi mora biti navedeno za kakšno vrsto 
carinskega skladišča se dovoljenje izdaja, pogoji, pod katerimi 
imetnik lahko odpre carinsko skladišče, vrste blaga, ki se v 
skladišču lahko hranijo in druge obveznosti imetnika carinskega 
skladišča do carinskih organov. 
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(4) Oseba iz drugega odstavka tega člena mora zahtevku za 
odobritev carinskega skladišča priložiti dokazila, iz katerih je 
razvidno, da izpolnjuje pogoje, predpisane s posebnimi predpisi v 
zvezi s hrambo določenih vrst blaga, opravljanjem posameznih 
dejavnosti ali v zvezi z ravnanjem z blagom, ki se carinsko skladišči 
v takšnem skladišču. 

81. člen 
(vodenje evidenc) 

(1) Imetnik carinskega skladišča mora o blagu, za katero je začet 
postopek carinskega skladiščenja, voditi evidence v obliki in na 
način, ki ga določi vlada. 

(2) Carinski organ lahko v skladu s predpisom iz prejšnjega 
odstavka oprosti imetnika carinskega skladišča vodenja evidenc, 
če je za izpolnjevanje obveznosti, navedenih v 1. in 2. točki prvega 
odstavka 78. člena tega zakona odgovoren izključno depozitar in 
če je bilo blago carinsko skladiščeno na podlagi pisne deklaracije 
ali dokumenta iz 2. točke prvega odstavka 59. člena tega zakona 
(poenostavljen postopek). 

83. člen 
(ravnanje z blagom v carinskem skladišču) 

(1) Carinsko blago je v carinskem skladišču lahko predmet 
običajnih postopkov in ravnanja, ki se opravljajo z namenom, da 
se blago ohrani, pripravi za trg oziroma prodajo. 

(2) Domače blago iz 2. točke 73. člena tega zakona, za katero 
veljajo posebni ukrepi kmetijske politike, je lahko predmet le tistih 
postopkov in ravnanj, ki so izrecno dovoljena za to blago. 

(3) Carinski organ mora vnaprej odobriti postopek oziroma 
ravnanje z blagom v skladu s prvim in drugim odstavkom tega 
člena. Carinski organ mora v dovoljenju določiti pogoje, pod 
katerimi se omenjeni postopki lahko opravljajo. 

(4) Postopke in ravnanja iz prvega in drugega odstavka tega 
člena določi vlada. 

84. člen 
(začasna odstranitev in premeščanje blaga iz 

carisnkega skladišča) 

(1) Če okoliščine posameznega primera tako zahtevajo, se blago, 
ki je carinsko skladiščeno, lahko začasno odstrani iz carinskega 
skladišča. Takšno odstranitev mora vnaprej dovoliti carinski or- 
gan in določiti pogoje takšnega ravnanja. 

(2) V času, ko blago ni v carinskem skladišču, je lahko predmet 
postopkov in ravnanj iz prejšnjega člena, če je to navedeno v 
dovoljenju iz prejšnjega odstavka. 

(3) Carinski organ lahko dovoli premestitev carinsko 
skladiščenega blaga iz enega carinskega skladišča v drugo 
skladišče istega tipa. 

85. člen 
(carinska vrednost in narava skladiščenega blaga) 

(1) Če je v zvezi z uvoznim blagom v carinskem skladišču nastal 
carinski dolg in carinska vrednost tega blaga temelji na dejansko 
plačani ceni oziroma ceni, ki jo je treba plačati in ta vključuje 
stroške skladiščenja in ohranjanja blaga med skladiščenjem, se 
ti stroški ne vštevajo v carinsko vrednost blaga pod pogojem, da 

so prikazani ločeno od dejansko plačane cene oziroma cene, ki 
jo je treba plačati za to blago. 

(2) Če je bilo skladiščeno blago predmet običajnih postopkov in 
ravnanj iz 83. člena tega zakona, se, na zahtevo carinskega 
deklaranta, pri določanju višine carinskega dolga, ne glede na 
151. člen tega zakona, upošteva narava blaga, carinska vrednost 
in količina blaga, kot da le-to ne bi bilo predmet navedenih običajnih 
postopkov in ravnanj. 

(3) Za uvozno blago, ki bo sproščeno v prosti promet v skladu s 
3. točko prvega odstavka 59. člena se za uporabo 151. člena 
tega zakona upošteva tista narava, carinska vrednost in količina 
blaga, ki so veljale v trenutku začetka postopka carinskega 
skladiščenja za.to blago. 

(4) Prejšnji odstavek se uporablja, če so bile podlage za določitev 
carinskega dolga določene ali priznane v času, ko je bil za blago 
začet postopek carinskega skladiščenja, razen če deklarant 
zahteva uporabo podlag v trenutku nastanka carinskega dolga. 

(5) Tretji odstavek tega člena ne vpliva na naknadno kontrolo 
deklaracij v skladu z 62. členom tega zakona. 

91. člen 
(uporaba enkovrednega blaga) 

(1) Vlada v predpisu iz 72. člena tega zakona določi primere in 
kriterije, pod katerimi se lahko: 
1. pridobljeni proizvodi proizvedejo iz enakovrednega blaga; 
2. pridobljeni proizvodi iz enakovrednega blaga izvozijo iz 

Slovenije pred uvozom uvoznega blaga. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se uvozno blago šteje kot 
enakovredno, enakovredno blago pa kot uvozno. 

(3) Enakovredno blago, katerega uporaba se dovoli v skladu s 
prvim odstavkom tega člena, mora biti enake kvalitete, imeti enake 
lastnosti in biti razvrščeno v isto postavko carinske tarifne številke 
kot uvoženo blago. Če tako določa predpis iz 72. člena tega 
zakona, pa lahko Carinska uprava Republike Slovenije dovoli, da 
se uporabi enakovredno blago, ki je obdelano bolj, kot uvozno 
blago. 

(1) Če se uporabi 2. točka prvega odstavka tega člena in je 
pridobljeni proizvod, če ne bi bil izvožen oziroma ponovno izvožen 
v okviru postopka uvoza zaradi izvoza, zavezan plačilu izvozne 
dajatve, mora imetnik dovoljenja priskrbeti ustrezno zavarovanje 
za plačilo izvoznih dajatev za primer, da uvoz blaga ne bil bil 
izvršen v predpisanem roku. 

92. člen 
(dovoljenje za uvoz zaradi izvoza) 

(1) Dovoljenje za uvoz zaradi izvoza iz 89. člena tega zakona 
izda carinski organ na podlagi zahtevka osebe, ki izvaja 
proizvodne operacije ali osebe, ki organizira njihovo izvajanje. 

(2) Dovoljenje se lahko izda le pod naslednjimi pogoji: 
1. če je prosilec iz prejšnjega odstavka oseba s sedežem 

oziroma stalnim prebivališčem v Sloveniji. Vendar pa se 
dovoljenje lahko izda tudi osebi, ki nima sedeža oziroma 
stalnega prebivališča v Sloveniji, če gre za uvoz blaga 
nekomercialnega značaja; 

2. če se uvoženo blago, razen v primerih iz alinee d. 16. točke 3. 
člena tega zakona, lahko prepozna v pridobljenem proizvodu 
oziroma, v primeru iz 91. člena tega zakona, če je mogoče 
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preverjati izpolnjevanje pogojev za uporabo enakovrednega 
blaga; 

3. če odobritev postopka uvoza zaradi izvoza lahko vpliva na 
izboljšanje pogojev izvoza ali ponovnega izvoza pridobljenih 
proizvodov in če niso prizadeti osnovni interesi domačih 
proizvajalcev (gospodarski pogoji), kakor jih določa predpis 
iz 72. člena tega zakona. 

(3) Ne glede na 3. točko prejšnjega odstavka, gospodarskih 
pogojev ni treba dokazovati ali preverjati v primeru, ko se dovoljenje 
za uvoz zaradi izvoza zahteva zaradi izvedbe oplemenitenja, 
dogovorjenega s pogodbo med domačo in tujo osebo, če plačilo 
za opravljeno oplemenitenje ne zajema drugega kot plačilo 
stroškov oplemenitenja (začasni uvoz na oplemenitenje). 

93. člen 
(rok) 

(1) Carinski organ v dovoljenju iz prejšnjega člena določi rok, v 
katerem mora imetnik dovoljenja pridobljene proizvode izvoziti ali 
ponovno izvoziti ali zanje zahtevati odobritev drugega carinskega 
postopka. Rok mora upoštevati čas, potreben za izvedbo 
proizvodnih operacij in prodajo blaga. 

(2) Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem, prepustitve 
blaga v postopek uvoza zaradi izvoza. Rok se lahko izjemoma 
podaljša na podlagi upravičene pisne prošnje imetnika dovoljenja. 

(3) Zaradi poenostavitve lahko carinski organ v dovoljenju določi, 
da roki, ki pričnejo teči med koledarskim mesecem ali četrtletjem, 
potečejo zadnjega dne naslednjega koledarskega meseca ali 
četrtletja. 

(4) Kadar je izdano dovoljenje za uporabo enakovrednega blaga 
in so pridobljeni proizvodi izvoženi pred uvozom blaga, carinski 
organ določi tudi rok v katerem mora biti carinsko blago prijavljeno 
za postopek uvoza zaradi izvoza. Ta rok teče od dneva sprejema 
izvozne deklaracije, ki se nanaša na pridobljene proizvode, 
proizvedene iz ustreznega enakovrednega blaga. 

(5) Vlada lahko za posamezne proizvodne operacije ali določene 
vrste uvoženega blaga določi posebne roke. 

95. člen 
(sprostitev blaga v prost promet) 

Uvoženo blago v nespremenjenem stanju in pridobljeni proizvodi 
se lahko sprostijo v prost promet v skladu z določbami tega 
zakona in predpisom iz 72. člena tega zakona, ki veljajo za 
sprostitev v prosti promet. 

96. člen 
(začasen izvoz blaga zaradi oplemenitenja) 

(1) Posamezni ali vsi pridobljeni proizvodi ali uvoženo blago v 
nespremenjeni obliki, je lahko začasno izvoženo zaradi 
oplemenitenja zunaj carinskega območja, če to dovoli carinski 
organ v skladu s postopkom, ki je predviden za začasni izvoz 
blaga na oplemenitenje. 

(2) Če nastane obveznost plačila carinskega dolga za ponovno 
uvožene proizvode, se obračunajo: 
1. uvozne dajatve za pridobljene proizvode ali nespremenjeno 

uvozno blago v skladu s 97. in 97a. členom tega zakona in 
2. uvozne dajatve za proizvode, ponovno uvožene po predelavi 

izven carinskega območja v skladu z določbami, ki se 
nanašajo na postopek začasnega izvoza na oplemenitenje, 

pod enakimi pogoji, kot če bi bili proizvodi izvoženi po tem 
postopku in pred izvozom sproščeni v prosti promet. 

. i r 

97. člen 
(način določitve carinskega dolga) 

(1) Če nastane carinski dolg, se višina dolga določi na osnovi 
podlag za določitev uvoznih dajatev, ki so veljale za carinsko 
blago v času sprejema carinske deklaracije za postopek uvoza 
zaradi izvoza za to blago. 

(2) Če bi bilo blago iz prejšnjega odstavka v času sprejema 
deklaracije za postopek uvoza zaradi izvoza lahko predmet 
preferencialnega carinskega tretmaja v okviru carinskih kvot in 
plafonov, se tak preferencialni tretman zanj upošteva le, če bi se 
takšen tretman lahko upošteval za enakovrstno blago v času 
sprejetja carinske deklaracije za sprostitev v prost promet. 

(3) Če nastane carinski dolg v zvezi s pridobljenimi proizvodi ali 
uvoženim blagom v nespremenjenem stanju, se za zapadle 
uvozne dajatve obračunajo tudi kompenzacijske obresti. 

98. člen 
(zavarovanje eventuelnega carinskega dolga) 

(1) Če carinski organ dovoli uvoz blaga po sistemu odloga plačila 
carine, mora imetnik dovoljenja preden mu je blago prepuščeno 
predložiti ustrezno zavarovanje v skladu s 157.a členom tega 
zakona. 

(2) Instrumentov zavarovanja v skladu s prejšnjim odstavkom ni 
treba predložiti v primerih, ko bi bilo blago, če bi bilo sproščeno v 
prost promet lahko oproščeno plačila carine ali v primerih, ko je z 
drugimi ukrepi zagotovljeno jamstvo za pravilno izvajanje 
odobrenega carinskega postopka. Posamezne konkretne primere 
določi Vlada v predpisu iz 72. člena tega zakona. 

99. člen 
(podrobnejši pogoji in način povračila plačane carine) 

(1) Povračilo plačane carine ali odpust carinskega dolga v okviru 
postopka uvoza zaradi izvoza po sistemu povračila carine se 
lahko zahteva za vse blago, razen za tisto, ki je bilo v trenutku 
sprejema carinske deklaracije za sprostitev blaga v prost promet: 
- predmet kvantitativne omejitve uvoza ali 

lahko v okviru carinskih kontingentov predmet 
preterencialnega carinskega obravnavanja ali avtonomnega 
ukrepa znižanja carinskih dajatev. 

(2) Na carinski deklaraciji za sprostitev blaga v prost promet 
mora biti označeno, če bo imetnik dovoljenja uveljavil povračilo 
carine oziroma odpust carinskega dolga v skladu s sistemom 
povračila carine in pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za povračilo 
oziroma odpust. 

(3) Če se uporabi sistem povračila carine, se določbe 2. točke 
prvega odstavka, drugi in četrti odstavek 91. člena, tretji odstavek 
93. člena, 95. in 97. člen, 2. alinea točke (a) in točka (c) prvega 
odstavka 97.a člena ter 99.a, člen ne uporabljajo. 

(4) Začasen izvoz blaga v smislu 96. člena tega zakona se ne 
more šteti za izvoz, na podlagi katerega je mogoče zahtevati 
povračilo carine oziroma odpust dolga, razen če blago ni ponovno 
uvoženo na carinsko območje v predpisanem roku. 

(5) Imetnik dovoljenja lahko zahteva vrnitev oziroma odpustitev 
plačila carine, če lahko dokaže, da so bili pridobljeni proizvodi, 
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proizvedeni iz uvoženega blaga, ki je bil sproščen v prost promet 
po sistemu povračila carine: 
1. izvoženi ali 
2. je bil zanj, z namenom, da bo blago ponovno izvoženo, 

odobren carinski postopek tranzita, carinskega skladiščenja 
ali začasnega uvoza, uvoza zaradi proizvodnje za izvoz po 
sistemu odloga plačila carine ali pa je bil, zaradi nadaljnjega 
Izvoza, vnešen v prosto carinsko cono, vendar le pod 
pogojem, da so izpolnjeni vsi pogoji za uvedbo tega oziroma 
teh postopkov. 

(6) Blago iz druge točke prejšnjega odstavka se šteje za carinsko 
blago. 

(7) Pridobljeni proizvodi ali uvoženo blago v nespremenjenem 
stanju se lahko sprostijo v prosti promet, potem ko je bil zanje že 
začet carinski postopek ali so bili vnešeni v prosto carinsko cono 
v skladu s petim odstavkom tega člena, v primerih, ki jih določi 
vlada. V teh primerih se, ne glede na točko (b) prvega odstavka 
97.a člena tega zakona, šteje, da je carinski dolg enak znesku v 
skladu s tem členom povrnjenih oziroma odpuščenih dajatev. 

(8) Za določitev zneska uvoznih dajatev, ki jih je treba povrniti ali 
njihovo plačilo odpustiti, se primerno uporablja prva alinea točke 
(a) prvega odstavka 97.a člena tega zakona. 

(9) Imetnik dovoljenja lahko vloži zahtevo za povračilo plačane 
carine v roku šestih mesecev od dneva, ko so bili izpolnjeni 
pogoji za povračilo plačane carine. 

99.a člen 
(uporaba drugih določb) 

Postopek uvoza zaradi izvoza (sistem odloga plačila carine) se 
uporablja tudi z namenom, da so pridobljeni proizvodi lahko 
oproščeni plačila izvoznih dajatev, katere bi bilo treba plačati za 
enake proizvode, pridobljene iz domačega blaga namesto 
uvoženega. 

100. člen 
(pojem postopka predelave pod carinskim nadzorom) 

Postopek predelave pod carinskim nadzorom omogoča, da se 
uporabi uvoženo blago na carinskem območju za predelavo, ki 
spremeni njegovo naravo ali obliko, ne da bi bilo uvoženo blago 
zavezano plačilu carine ali predmet drugih ukrepov trgovinske 
politike in dovoljuje, da se proizvode, ki so rezultat takšne 
predelave, sprosti v prost promet pri tem pa so ti proizvodi zavezani 
plačilu carine po stopnji, ki je predpisana zanje (v nadaljevanju: 
predelani proizvodi). 

101. člen 
(dovoljenje) 

(1) Dovoljenje za opravljanje predelave pod carinskim nadzorom 
izda Carinska uprava Republike Slovenije. 

(2) Dovoljenje se lahko izda na zahtevo osebe, ki izvaja postopek 
predelave ali osebe, ki tak postopek organizira. 

(3) Dovoljenje se lahko izda le: 
1. osebam, ki imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Sloveniji, 
2. če se uvoženi proizvodi lahko identificirajo v predelanih 

proizvodih, 
3. če novo predelanega blaga ni mogoče ekonomsko upravičeno 

vrniti v stanje pred predelavo ter tako ponovno pridobiti sestave 
ali stanja blaga, v kakršnem se je uvozilo; 

4. če se zaradi postopka predelave pod carinskim nadzorom 
ne bodo zlorabljali predpisi o poreklu blaga in količinskih 
omejitvah uvoza, ki bi se nanašala na uvoženo blago; 

5. če uporaba tega postopka pomaga ustvarjati oziroma ohranjati 
predelovalne dejavnosti v državi in ne ogroža bistvenih 
interesov domačih proizvajalcev podobnega blaga v Sloveniji 
(gospodarski pogoji), kot jih določa predpis iz 72. člena tega 
zakona. 

103. člen 
(določitev carinskega dolga) 

Če nastane carinski dolg glede nespremenjenega uvoženega 
blaga ali vmesnih proizvodov glede odobrenega postopka 
predelave pod carinskim nadzorom, se višina carinskega dolga 
določi na osnovi podlag za določitev uvoznih dajatev, ki so veljale 
za uvoženo blago v času sprejema deklaracije za začetek 
postopka predelave pod carinskim nadzorom. 

104. člen 
(uporaba preferencialnih carinskih stopenj) 

(1) Če za uvoz določenega blaga veljajo preterencialne carinske 
stopnje v času, ko je odobren postopek predelave pod carinskim 
nadzorom in se preterencialne stopnje lahko uporabijo tudi za 
proizvode, enake predelanim proizvodom, ki se sprostijo v prost 
promet, se carina za predelane proizvode določi z upoštevanjem 
teh preferencialnih carinskih stopenj. 

(2) Če se preterencialne carinske stopnje iz prejšnjega odstavka 
glede uvoženega blaga uporabljajo le v okviru carinskih količinskih 
omejitev, se preterencialne carinske stopnje glede predelanih 
proizvodov uporabijo le, če se takšne stopnje lahko uporabijo za 
uvozno blago v času sprejema deklaracije za sprostitev blaga v 
prost promet. V tem primeru se količina uvoženega blaga, dejansko 
uporabljenega v predelavi predelanega proizvoda, sproščenega 
izpod carinskega nadzora, upošteva v okviru sprejete carinske 
količinske omejitve v času sprejema deklaracije za sprostitev 
blaga v prost promet, ne obremenjuje pa carinske količinske 
omejitve za proizvode, ki so enaki predelanim proizvodom. 

105. člen 
(pojem) 

V postopku začasnega uvoza se lahko uporablja uvoženo blago 
na carinskem območju s popolno ali delno oprostitvijo plačila carine 
in ne da bi bilo predmet ukrepov trgovinske politike, če je to blago 
namenjeno ponovnemu izvozu, ne da bi bilo blago kakor koli 
spremenjeno, razen normalnih sprememb, ki nastanejo zaradi 
uporabe oziroma rabe tega blaga. 

106. člen 
(dovoljenje) 

(1) Začasen uvoz blaga se lahko dovoli na zahtevo osebe, ki 
uporablja blago ali organizira njegovo uporabo. 

(2) Carinski organ lahko zavrne sprejem carinske deklaracije za 
začasen uvoz blaga, če bi bilo ob izvozu začasno uvoženega 
blaga nemogoče ugotoviti istovetnost uvoženega blaga, razen 
če je glede na okoliščine posameznega primera mogoče ugotoviti, 
da opustitev ugotavljanja istovetnosti ne omogoča zlorabe tega 
carinskega postopka. 
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107. člen 
(rok) 

(1) Carinski organ določi rok, v katerem mora biti začasno uvoženo 
blago ponovno izvoženo ali zanj dovoljena druga oblika carinsko 
dovoljene rabe ali uporabe. 

(2) Pri določitvi roka mora carinski organ upoštevati namene, 
zaradi katerih je bilo blago začasno uvoženo, vendar pa rok 
začasnega uvoza ne more biti daljši od 24 mesecev. Carinski 
organi lahko v soglasju z deklarantom določi tudi krajši rok 
začasnega uvoza. 

(3) Carinski organ lahko, kadar tako zahtevajo izjemne okoliščine, 
podaljša roke, določene v skladu s prvim in drugim odstavkom, 
da bi se izvršil namen začasnega uvoza. 

108. člen 
(popolna ali delna oprostitev plačila carine) 

Popolna oprostitev plačila carine pri začasnem uvozu se lahko, v 
skladu s pogoji in roki, določenimi v predpisu iz 72. člena tega 
zakona odobri za: 
1. poklicno opremo, 
2. blago za razstavljanje ali uporabo na razstavi, sejmu ali podobni 

prireditvi, 
3. pedagoški material in znanstveno opremo, 
4. medicinsko, kirurško in laboratorijsko opremo, 
5. material za pomoč ob nesrečah, 
6. embalažo, 
7. kalupe, matrice, klišeje, slike, modele, skice in podobne 

predmete, 
8. instrumente za merjenje in testiranje ter podobne proizvode, 
9. specialno orodje in instrumente za proizvodnjo blaga, ki bo v 

celoti izvoženo, 
10. vsakovrstne blago, predmet preizkušanja, raziskovanja ali 

predstavitev, vendar ne za pridobitne dejavnosti, 
11. vsakovrstno blago za izvajanje preizkusov, raziskav ali 

predstavitev, vendar ne za pridobitne dejavnosti, 
12. vzorce blaga, 
13. nadomestna proizvodna sredstva, 
14. rabljeno blago za prodajo na dražbi, 
15. blago, začasno uvoženo na podlagi pogodbe o kupu na 

poskušnjo, 
16. umetniške in zbirateljske predmete ter starine za razstavljanje 

in morebitno prodajo, 
17. pošiljke konfekcijskih izdelkov iz krzna, dragih kamnov, 

preprog in zlatarskih izdelkov, poslanih na ogled, če njihove 
posebne karakteristike preprečujejo, da bi bili uvoženi kot 
vzorci, 

18. pozitivi kinematografskih filmov, posneti in razviti ter drugi 
posneti nosilci slike namenjeni za predvajanje pred 
komercialno uporabo, 

19. filme, magnetne trakove in žice ter druge nosilce zvoka ali 
slike, namenjene za dopolnitev s tonskim zapisom, za 
sinhroniziranje ali kopiranje, 

20. flime, ki prikazujejo naravo ali delovanje tujega proizvoda ali 
opreme, če niso namenjeni javnemu predvajanju za plačilo; 

21. nosilce podatkov, poslane brezplačno za uporabo pri 
avtomatski obdelavi podatkov; 

22. predmete (vključno z vozili), ki so zaradi svoje vrste in narave 
neprimerni za kakršne koli namene, razen za oglaševanje 
določenih proizvodov ali določenih namenov, 

23. predmete za osebno rabo potnikov med potovanjem in 
predmete za šport, 

24. turistični reklamni material, 
25. opremo in vsakovrstne žive živali za posebej določene 

namene, 

26. razvedrilni material za pomorščake, 
27. raznovrstno opremo, ki se uporablja pod nadzorom in 

odgovornostjo upravnih organov za gradnjo, popravilo ali 
vzdrževanje infrastrukture splošnega pomena v mejnih 
območjih, 

28. blago, ki glede na posebne okoliščine primera, nima 
nikakršnega ekonomskega pomena, 

29. prevozna sredstva, 
30. predmete za gospodinjstvo, ki jih začasno uvažajo tuje fizične 

osebe, ki prihajajo na začasno bivanje v Slovenijo. 

108.a člen 
(delna oprostitev plačila carine) 

(1) Delna oprostitev plačila carine se lahko odobri pri začasnem 
uvozu blaga, ki ostane v lasti tuje osebe in ni navedeno v 108. 
členu tega zakona. 

(2) Vlada določi natančnejše pogoje za uveljavljanje delne 
oprostitve plačila carine v skladu s tem oddelkom. > 

(3) Vlada lahko, v primerih, ko je to potrebno zaradi ohranjanja 
proizvodnje v državi in varovanja bistvenih interesov domačih 
proizvajalcev podobnega blaga (gospodarski pogoji) določi listo 
blaga, za katerega pri začasnemu uvozu ni mogoče zahtevati 
delne oprostitve plačila carine. 

109. člen 
(obračun delne oprostitve plačila carine) 

(1) Višina carine, ki se plača pri začasnem uvozu blaga z delno 
oprostitvijo plačila carine se določi za vsak mesec ali vsak začeti 
mesec začasnega uvoza v vrednosti 3 % od višine dajatev, ki bi 
jih bilo treba plačati za to blago, če bi bilo le-to sproščeno v prost 
promet na dan, ko je bil zanj odobren začasni uvoz. 

(2) Višina carine, ki se plača v skladu s prejšnjim odstavkom ne 
sme preseči ^neska dajatev, ki bi jih bilo treba plačati, če bi bilo 
blago sproščeno v prost promet na dan, ko je bil zanj odobren 
začasni uvoz. Obresti se ne upoštevajo. 

(3) Ugodnosti v zvezi s plačilom carine, ki so priznane imetniku 
dovoljenja, se pri prenosu pravic in obveznosti na drugo osebo 
ugotavljajo samostojno. 

(4) Če je prenos iz prejšnjega odstavka narejen z delno oprostitvijo 
plačila carine pri obeh imetnikih dovoljenja v okviru istega meseca, 
je imetnik prvotnega dovoljenja zavezan za plačilo carine za ta 
celotni mesec. 

110. člen 
(obračun carinskega dolga) 

(1) Če nastane carinski dolg v zvezi z začasno uvoženim blagom, 
se ta določi na osnovi podlag za določitev carinskega dolga, ki so 
veljale za to blago v času sprejema carinske deklaracije za začasni 
uvoz blaga. V primerih iz prvega odstavka 108. člena tega zakona 
se višina carinskega blaga določi na osnovi podlag za določitev 
carinskega dolga, ki so veljale na dan nastanka carinskega dolga. 

(2) Če nastane carinski dolg zaradi drugih razlogov, ne pa zaradi 
postopka začasnega uvoza z delno oprostitvijo plačila carine, je 
višina carinskega dolga za zadevno začasno uvoženo blago 
enaka razliki med višino carinskega dolga, obračunanim na podlagi 
prejšnjega odstavka in dolgom, ki je plačljiv na podlagi prvega 
odstavka 109. člena tega zakona. 
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111. člen 
(pojem) 

(1) Ne glede na 96. člen in 117. člen tega zakona, postopek 
začasnega izvoza blaga na oplemenitenje dovoljuje imetniku 
dovoljenja, da se domače blago začasno izvozi iz carinskega 
območja, da bi bilo oplemeniteno in da se proizvode, ki so rezultat 
teh proizvodnih operacij, vrne na carinsko območje in sprosti v 
prost promet s popolno ali delno oprostitvijo plačila carine. 

(2) Za začasno izvoženo domače blago se obračunajo morebitne 
izvozne dajatve ter uporabljajo ukrepi trgovinske politike in druge 
formalnosti, ki se uporabljajo za blago, ki zapušča carinsko 
območje. 

(3) V skladu s tem zakonom se lahko blago začasno izvozi na 
oplemenitenje zaradi opravljanja proizvodnih operacij, navedenih 
v alineah (a) do (c) 16. točke 3. člena tega zakona. 

112. člen 
(omejitve) 

(1) Postopek začasnega izvoza blaga na oplemenitenje ni mogoč 
za naslednje domače blago: 
1. blago, katerega izvoz povzroči povračilo ali odpustitev plačila 

carine; 
2. blago, ki je bilo, pred izvozom, sproščeno v prost promet 

brez plačila carine zaradi uporabe blaga v posebne namene 
- do izteka pogojev, ki so določeni za uporabo te oprostitve 
plačila carine; 

3. blago katerega izvoz povzroči pridobitev izvoznega 
nadomestila ali glede katerega se pridobi drugo finančno 
ugodnost. 

(2) Vlada lahko na zahtevo upravičenca v posebej upravičenih 
primerih iz 2. točke prejšnjega odstavka odobri začasni izvoz 
blaga na oplemenitenje. 

113. člen 
(imetnik dovoljenja) 

(1) Carinski organi dovolijo začasni izvoz na oplemenitenje na 
zahtevo osebe, ki naroči izvajanje oplemenitenja. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Carinska uprava Republike 
Slovenije na podlagi sklepa Vlade izda dovoljenje za začasen 
izvoz blaga na oplemenitenje tudi drugi osebi (samo glede blaga 
po poreklu iz Slovenije v smislu 11.a do 14. člena tega zakona), 
če gre za to, da se domači proizvodi vdelajo v blago, proizvedeno 
v tujini in uvozijo kot pridobljeni proizvodi, če takšen postopek 
podpira prodajo izvoženega blaga, ne da bi se resneje prizadeli 
interesi domačih proizvajalcev istovrstnih ali podobnih proizvodov, 
kot so pridobljeni proizvodi. 

(3) Začasen izvoz blaga na oplemenitenje se lahko odobri samo: 
1. osebi, ki ima sedež v Sloveniji, 
2. če je mogoče ugotoviti, da so pridobljeni proizvodi rezultat 

predelave začasno izvoženega blaga, 
3. če takšna odobritev resneje ne ogroža bistvenih interesov 

domačih proizvajalcev (gospodarski pogoji), kakor jih določa 
predpis iz 72. člena tega zakona. 

115. člen 
(pogoji za odobritev popolne ali delne 

oprostitve plačila carine) 

(1) Popolno ali delno oprostitev plačila carine lahko carinski organ 
odobri v skladu z drugim odstavkom tega člena le za pridobljene 

proizvode, ki se deklarirajo za sprostitev v prost promet v imenu 
ali za račun imetnika dovoljenja ali druge osebe' s sedežem v 
Sloveniji, če je le-ta pridobila soglasje imetnika dovoljenja in 
izpolnjuje pogoje iz dovoljenja. Delne ali popolno oprostitve ni 
mogoče odobriti, če kateri od pogojev ali obveznosti, ki so 
povezane z izvedbo postopka začasnega izvoza blaga na 
oplemenitenje niso izpolnjene, razen če sei ugotovi, da 
pomanjkljivosti nimajo pomembnega učinka na pravi Inost izvajanja 
omenjenega postopka. 

(2) Delna ali popolna oprostitev plačila carine, ki jo je treba 
obračunati v skladu s prvim odstavkom 111. člena tega zakona, 
se opravi tako, da se od zneska carine, obračunane r.a pridobljene 
proizvode, ki se dajo v prost promet, odšteje vrednost carine, ki 
bi se morala obračunati na isti dan za začasno izvoženo blago, 
če bi bilo to blago uvoženo na carinsko območje iz države, kjer je 
bilo blago predmet proizvodne operacije ali zadnjo proizvodne 
operacije. 

(3) Vrednost, ki se odšteje v skladu s prejšnjim odstavkom se 
določi na podlagi količine in narave blaga na dan sprejema 
deklaracije za postopek začasnega izvoza blaga na oplemenitenje 
in na osnovi drugih podlag za določitev uvozih daj atev na dan 
sprejetja deklaracije za sprostitev pridobljenih proizvodov v prost 
promet. 

(4) Vrednost začasno izvoženega blaga, ki se u pošteva pri 
določanju carinske vrednosti pridobljenega blaga, je vrednost, 
ugotovljena v skladu s 6. točko 20. člena tega zakon a ali, če se 
vrednost ne more ugotoviti na ta način, razlika mod carinsko 
vrednostjo pridobljenih proizvodov in proizvodnih stnoškov. 

(5) Če je bilo začasno izvoženo blago, preden je bil zanj začet 
postopek začasnega izvoza na oplemenitenje, sproščono v prosti 
promet po nižji carinski stopnji zaradi namena njegove uporabe in 
so pogoji za njeno uporabo še vedno izpolnjeni, se vrednost, ki jo 
je treba odšteti, določi v višini uvoznih dajatev, ki so bil e dejansko 
zaračunane v trenutku, ko je bilo blago sproščeno v prosti promet. 

(6) Če je predmet proizvodne operacije popravilo začasno 
izvoženega blaga, je lahko to blago sproščeno v prost i promet s 
popolno oprostitvijo plačila uvoznih dajatev, če se pristojnemu 
carinskemu organu dokaže, da je bilo popravilo brezpla čno zaradi 
pogodbene ali zakonske garancijske obveznosti ali zaradi 
proizvodne napake. Ta ugodnost se ne more uporabiti, če je bila 
takšna napaka upoštevana že pri prvi sprostitvi blaga v prosti 
promet. 

(7) V primeru, da je bilo popravilo začasno izvoženi;iga blaga 
opravljeno proti plačilu, je lahko to blago predmet delne oprostitve 
plačila carine. Le-ta se ugotovi tako, da se ugotovi višiina carine 
za pridobljene proizvode na dan sprejema deklaracije za (sprostitev 
blaga v prost promet in z upoštevanjem stroškov popravila kot 
carinske vrednosti, če ti stroški predstavljajo edino nadomestilo 
za popravilo in nanj ne vplivajo kakršnekoli povezave med 
imetnikom dovoljenja in osebo, ki popravilo opravi. 

116. člen 
(uporaba preferencialnih carinskih stopen j in 

carinske ugodnosti) 

(1) Če bi začasno izvoženo blago pri sprostitvi v prost promet 
lahko bilo oproščeno plačila carine ali bi se lahko zanj u porabila 
znižana carinska stopnja zaradi namena uporabe tega tilaga, se 
to upošteva pri izračunu višine carinskega dolga, če so bile 
izvršene proizvodne operacije med začasnim izvozom \/ skladu 
z namenom uporabe tega blaga. 
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(2) Če se za pri dobljene proizvode lahko upošteva preferencialna 
carinska stopnj a v skladu z zakonom, ki ureja carinsko tarifo in bi 
se preferencial na carinska stopnja lahko uporabila tudi za blago, 
ki se razvršča v isto carinsko tarifno številko kot začasno 
izvoženo blago, se za izračun višine carinskega dolga v skladu z 
drugim odstavkom 4+6:115. člena tega zakona, upošteva carinska 
stopnja, ki bi se uporabila, če bi začasno izvoženo blago 
izpolnjevalo pogoje za preferencialno carinsko stopnjo. 

117. člen 
(sistem zamenjave) 

(1) Sistem za menjave omogoča, ob upoštevanju določb 111. do 
116. člena toga zakona, da uvožen proizvod (v nadaljevanju: 
nadomestni proizvod) nadomesti pridobljeni proizvod. 

(2) Carinski organ lahko dovoli uporabo sistema zamenjave, če 
gre za popravilo domačega blaga, razen blaga, ki je predmet 
ukrepov kme tijske politike ali posebnih pravil, ki veljajo za blago, 
ki je rezultat predelave kmetijskih proizvodov. Carinski organ lahko 
dovoli upora bo sistema zamenjave le, če je mogoče kontrolirati 
izpolnjevanj«) pogojev iz šestega in sedmega odstavka tega člena 
tudi naknadno. 

(3) Pogoji, p redpisani za pridobljene proizvode veljajo ne glede na 
119. člen tega zakona tudi za nadomestne proizvode. 

(4) Carinski organ lahko, pod pogoji, ki jih določi Vlada, dovoli, da 
se nadome stni proizvodi uvozijo pred začasnim izvozom blaga 
(predhodni uvoz). 

(5) V primi aru iz prejšnjega odstavka mora imetnik dovoljenja 
predložiti ustrezen instrument zavarovanja za plačilo uvoznih 
dajatev, če izvoz ne bo izvršen v določenem roku, ta rok pa ne 
sme biti di iljši od dveh mesecev, računano od dneva sprejema 
deklaracije za sprostitev nadomestnega proizvoda v prost promet. 
Le izjemoma se sme na podlagi prošnje imetnika dovoljenja in 
zaradi upri ivičenih okoliščin ta rok podaljšati. 

(6) Nadon lestni proizvodi morajo imeti enako carinsko tarifno 
številko, biti enake trgovske kvalitete in tehničnih karakteristik 
kot začasr 10 izvoženo blago, ki naj bi bilo bo predmet popravila. 

(7) Če se je začasno izvoženo blago pred začasnim izvozom 
uporabljalo, tudi nadomestni proizvod ne sme biti nov, ampak 
mora biti i rabljen, razen če je bil nadomestni proizvod dobavljen 
brezplačn 3 zaradi na podlagi pogodbene ali zakonske garancijske 
obveznosui ali zaradi proizvodne napake. 

120. člen 
(pojem) 

(1) lzvoz:ni carinski postopek pomeni izpolnitev formalnosti, 
vključno z ukrepi trgovinske politike in plačilom izvoznih dajatev, 
ki so predvidene, da domače blago lahko zapusti carinsko 
območje. 

(2) Izvorni carinski postopek se izpelje za vse domače blago, ki 
se izvaž a, razen tranzitnega blaga iz 126. člena tega zakona in 
blaga, k i se izvaža v skladu s postopkom začasnega izvoza 
zaradi o plemenitenja. 

(3) Vlad a določi podrobnosti v zvezi z izvajanjem izvoznega 
postopka in določi primere ter pogoje pod katerimi za blago, ki 
zapušča carinsko območje, ni treba vložiti izvozne deklaracije. 

(4) Izvoz blaga se lahko dovoli pod pogojem, da blago, za katero 
je vložena izvozna carinska deklaracija, zapusti carinsko območje 
v enakem stanju, kot je bilo v času sprejema izvozne carinske 
deklaracije. 

(5) Blago deklarirano za izvoz je pod carinskim nadzorom od 
sprejema izvozne carinske deklaracije do zapustitve carinskega 
območja. 

121. člen 
(pojem) 

(1) V okviru tranzitnega carinskega postopka se lahko prenese 
od enega do drugega kraja na carinskem območju: 
(a) carinsko blago, ne da bi bilo to blago zavezano plačilu uvoznih 

dajatev ali bilo predmet drugih ukrepov trgovinske politike ter 
(b) domače blago, ki je predmet posebnih ukrepov zaradi izvoza 

in v zvezi s katerim so bile izpolnjene izvozne carinske 
formalnosti." 

(2) Tranzitni carinski postopek se lahko dovoli za blago, katerega 
uvoz ni prepovedan. 

"(3) Tranzit blaga v skladu s tem podpoglavjem je mogoč: 
(a) z uporabo enotne carinske listine, izpolnjene v skladu s 

predpisom iz 46. člena tega zakona; 
(b) z uporabo zvezka TIR, če se je prevoz začel ali se konča 

izven carinskega območja ali če gre za pošiljke blaga, ki 
morajo biti razložene na carinskem območju in so prepeljane 
skupaj z blagom, ki bo razloženo v drugi državi ali če gre za 
prevoz med dvema krajema na carinskem območju preko 
tujega carinskega območja; 

(c) z uporabo zvezka ATA kot tranzitnega dokumenta; 
(d) po pošti (vključno s paketno pošto); 
(e) z uporabo drugih dokumentov, če je tako določeno s 

predpisom, ki ureja poenostavitve formalnosti v tranzitnih 
postopkih. 

(4) 121. do 125. člen tega zakona se uporabljajo ne glede na 
posebne določbe glede prevoza blaga v okviru carinskih 
postopkov z ekonomskim učinkom. 

(4) Vlada določi podrobnejša pravila za izvajanje tranzitnega 
postopka, poenostavitve formalnosti v tranzitnih postopkih in 
izjeme od posameznih pravil. 

124. člen 
(zavarovanje carinskega dolga) 

(1) Deklarant mora pri odhodnem carinskem organu predložiti 
instrument zavarovanja za plačilo uvoznih dajatev v skladu s 
157.a členom tega zakona za primer, če bi nastal carinski dolg. 

(2) Pogoje, ob katerih ni treba predložiti instrumentov zavarovanja 
v skladu s prejšnjim odstavkom določi Vlada. 

125. člen 
(obveznosti carinskega zavezanca) 

(1) Carinski zavezanec (glavni zavezanec) mora predložiti blago 
v nespremenjenem stanju namembnemu carinskemu organu v 
predpisanem roku in spoštovati ukrepe, ki jih je sprejel carinski 
organ, da bi se ugotovila in zagotovila istovetnost blaga in 
izpolnjevati obveznosti v tranzitnem postopku. 
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(2) Carinski organ lahko kot poseben ukrep carinskega nadzora 
določi tudi posebno pot, po kateri mora blago potovati, zavezanec 
pa mora zagotoviti, da bo blago prepeljano po tej poti. 

(3) Za izpolnitev obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega 
člena je odgovoren tudi prevoznik ali prevzemnik blaga, ki sprejme 
blago vedoč, da je v carinskem tranzitnem postopku. 

127. člen 
(pojem) 

Prosta carinska cona je del carinskega območja, ki je ločen od 
preostalega carinskega območja in v katerem se šteje: 
(a) da, glede plačila carine in drugih ukrepov trgovinske politike, 

ki se uporabljajo ob uvozu, carinsko blago ni na carinskem 
območju , vendar le pod pogojem, da to blago ni deklarirano 
za sprostitev v prost promet ali ni porabljeno ali uporabljeno 
drugače, kot pod pogoji in na način, kot ga določajo carinski 
predpisi; 

(b) da se za domače blago, če tako določajo posebni predpisi, z 
vnosom v prosto carinsko cono uporabijo ukrepi, ki se 
praviloma uporabijo za izvoz blaga. 

128. člen 
(soglasje Vlade za ustanovitev proste carinske cone) 

(1) Vlada lahko na predlog katere koli domače pravne osebe (v 
nadaljnjem besedilu: ustanovitelja) izda predhodno soglasje za 
ureditev določenega dela carinskega območja kot proste carinske 
cone in istočasno določi prostorsko omejitev proste carinske 
cone. 

(2) Vlada izda soglasje iz prejšnjega odstavka tega člena na 
podlagi pisne zahteve ustanovitelja, dokumentov, ki dokazujejo 
upravičenost ustanovitve proste carinske cone in mnenja ministrov 
pristojnih za finance in ekonomske odnose s tujino v roku 30 dni 
od prejema popolnega zahtevka. 

(3) Vlada lahko razveljavi ali spremeni izdano soglasje za 
ustanovitev proste carinske cone, če prenehajo obstajati razlogi 
in pogoji na podlagi katerih je bilo soglasje izdano ali če ustanovitelj 
ne izpolnjuje oziroma ne izpolnjuje več pogojev, ki so potrebni za 
izdajo soglasja za ustanovitev proste carinske cone. 

129. člen 
(začetek dela proste carinske cone) 

(1) Ustanovitelj lahko začne z delom v prosti carinski coni, ko 
vlada izda predhodno soglasje iz prejšnjega člena, pridobi odločbo 
Carinske uprave v skladu s 129.a členom tega zakona ter pridobi 
uporabno dovoljenje v skladu z veljavnimi predpisi . 

(2) Zahtevku za izdajo uporabnega dovoljenja je treba priložiti 
tudi odločbo Carinske uprave, s katero le-ta ugotovi, da so 
izpolnjeni pogoji za izvajanje carinskega nadzora v prosti carinski 
coni. 

133. člen 
(predložitev carinskega blaga) 

(1) Ne glede na 130.C člen blaga, ki se vnaša v prosto carinsko 
cono ni potrebno predložiti carinskim organom niti zanj vložiti 
carinske deklaracije. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti blago predloženo 
carinskim organom ter izpeljani s tem zakonom predpisani 
postopki, če: 

(a) se z vnosom blaga v prosto carinsko cono zaključi carinski 
postopek za to blago, razen če je z določbami za ta postopek 
določeno, da blaga ni treba predložiti carinskim organom; 

(b) z vnosom blaga v prosto carinsko cono blago izpolni pogoje 
za povračilo oziroma odpust plačila uvoznih dajatev; 

(c) gre za blago iz b. točke 127. člena tega zakona. 

(3) Carinski organ lahko zahteva, da uporabnik blago, ki je v 
skladu s posebnimi predpisi zavezano plačilu izvoznih dajatev ali 
če za izvoz tega blaga veljajo drugi ukrepi trgovinske politike, 
prijavi carinskemu organu. 

(4) Na zahtevo upravičene osebe carinski organ potrdi, da je 
blago, vnešeneno v prosto carinsko cono carinsko oziroma 
domače blago. 

137. člen 
(dejavnosti v prosti carinski coni) 

(1) V prosti carinski coni sme uporabnik v skladu s tem zakonom 
opravljati proizvodne in storitvene dejavnosti, tudi, če se opravljajo 
na obrtni način, ki jih opredeli ustanovitelj v ustanovitvenem aktu 
oz. pogodbi. Opravljanje teh dejavnosti je treba vnaprej sporočiti 
carinskemu organu. 

(2) Bančne in druge finančne posle, posle premoženjskega in 
osebnega zavarovanja ter pozavarovanja sme uporabnik v prosti 
carinski coni opravljati le v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz 
prejšnjega odstavka tega člena. 

(3) V prosti carinski coni sme uporabnik opravljati promet blaga 
na debelo. Promet blaga na drobno sme uporabnik v prosti carinski 
coni opravljati le za druge uporabnike, za njihovo uporabo v prosti 
carinski coni. 

(4) Dejavnost iz prvega do tretjega odstavka tega člena ne sme 
ogrožati zdravega življenjskega in delovnega okolja. 

(5) Carinski organ sme, če je to potrebno zaradi ustreznega 
izvajanja carinskega nadzora, začasno omejiti ali začasno 
prepovedati opravljanje katere od dejavnosti iz prvega od tretjega 
odstavka tega člena, če istočasno zoper uporabnika cona ali 
ustanovitelja uvede postopek zaradi prekrška v skladu s tem 
zakonom ali ga ovadi zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega 
dejanja v zvezi s poslovanjem v prosti carinski coni. 

(6) Carinski organ lahko uporabniku cone, ki v roku, ki je določen 
za uskladitev poslovanja v skladu s tem zakonom s pravnomočno 
odločbo, ne uskladi opravljanja svoje dejavnosti v coni z določbami 
tega zakona, prepove opravljati dejavnost v prosti carinski coni. 

(7) Carinski organ lahko uvede posamezne omejitve ali prepovedi 
dejavnosti iz prvega do tretjega odstavka tega člena, če je to 
potrebno zaradi vrste oziroma narave blaga. 

137.d člen 
(evidence v prosti carinski coni) 

(1) Vsakdo, ki se ukvarja s skladiščenjem, predelavo, dodelavo, 
obdelavo, prodajo ali nakupom blaga v prosti carinski coni, mora 
voditi evidence o blagu, ki se: 

vnaša v prosto carinsko cono, 
iznaša iz proste carinske cone ter 
v prosti carinski coni porabi, rabi ali ravna z njim v skladu s 
tem zakonom. 

(2) Evidence iz prejšnjega odstavka morajo osebe voditi v obliki, 
ki jo odobri carinski organ in morajo zagotoviti carinskim organom, 
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da lahko identificirajo blago kakor tudi nadzor nad gibanjem blaga 
v coni. 

(5) Oseba iz prvega odstavka mora vpisati blago v predpisane 
evidence kakor hitro je blago vnešeno v njihove poslovne 
prostore. 

140.a člen 
(ravnanje in iznos kmetijskega blaga na preostalo 

carinsko območje) 

(1) Za domače blago iz točke (b) 127. člena tega zakona, ki je 
predmet posebnih ukrepov kmetijske politike, vnešeno v prosto 
carinsko cono, je treba določiti uporabo ali rabo, ki je določena v 
skladu s predpisi, na podlagi katerih se lahko za to blago z vnosom 
v prosto carinsko cono uporabijo ukrepi, ki so sicer uporabljivi pri 
izvozu blaga. 

(2) Če je blago iz prejšnjega odstavka ponovno iznešeno na 
preostalo carinsko območje ali zanj ni bila v roku iz tretjega 
odstavka 132. člena tega zakona vložena zahteva za rabo ali 
uporabo iz prejšnjega odstavka, carinski organi sprejmejo ukrepe, 
ki jih določajo posebni predpisi za primer kršitve predpisanih 
pogojev. 

143. člen 
(splošna pravila o carinskem dolgu) 

(1) Carinski dolg pri uvozu blaga nastane s: 
(a) sprostitvijo blaga, ki je zavezano plačilu carine v prost promet 

ali 
(b) prepustitvijo takega blaga v postopek začasnega uvoza blaga 

z delno oprostitvijo plačila carine. 

(2) Carinski dolg iz prejšnjega odstavka nastane v trenutku 
sprejema carinske deklaracije za predvideni postopek. 

(3) Carinski dolžnik za carinski dolg iz prvega odstavka tega 
člena je deklarant; v primeru posrednega zastopanja je carinski 
dolžnik tudi oseba za račun katere je deklarant vložil carinsko 
deklaracijo. 

(4) Če je bila carinska deklaracija za carinski postopek iz prvega 
odstavka tega člena vložena na podlagi informacije, zaradi katere 
zakonsko določene uvozne dajatve niso bile obračunane in 
plačane, se oseba, ki je priskrbela to informacijo oziroma oseba, 
ki je vedela oziroma bi morala vedeti, da je ta informacija lažna, 
prav tako šteje za carinskega dolžnika. 

144. člen 
(carinski dolg pri nezakonitem vnosu blaga) 

(1) Carinski dolg pri uvozu blaga nastane: 
(a) z nezakonitim vnosom blaga, ki je zavezano plačilu carine na 

carinsko območje; 
(b) z nezakonitim vnosom blaga, zavezanega plačilu carine iz 

proste carinske cone na preostalo carinsko območje. 

(2) Za potrebe tega člena nezakonit vnos pomeni vsak vnos 
blaga v nasprotju z določbami 28., 32. in drugo alineo prvega 
odstavka 139. člena tega zakona. 

(3) Carinski dolg iz prvega odstavka tega člena nastane v trenutku 
nezakonitega vnosa blaga. 

(4) Carinski dolžniki za plačilo carinskega dolga iz prvega 
odstavka tega člena so: 

oseba, ki je nezakonito vnesla blago na carinsko območje 
oziroma na preostalo carinsko območje 
osebe, ki so sodelovale pri nezakonitem vnosu blaga in so se 
zavedale oziroma bi se morale zavedati, da je tak vnos blaga 
nezakonit in 
osebe, ki so pridobile oziroma hranile takšno blago in so se v 
času pridobitve oziroma hrambe blaga zavedale oziroma bi 
se morale zavedati, da je bilo blago vnešeno na carinsko 
območje oziroma preostalo carinsko območje nezakonito. 

145. člen 
(carinski dolg pri odstranitvi blaga izpod carinskega 

nadzor 

(1) Carinski dolg pri uvozu blaga nastane z odstranitvijo blaga, ki 
je zavezano plačilu carine, izpod carinskega nadzora. 

(2) Carinski dolg iz prejšnjega odstavka nastane v trenutku 
odstranitve blaga izpod carinskega nadzora. 

(3) Carinski dolžniki za carinski dolg iz prvega odstavka tega 
člena so: 

oseba, ki je odstranila blago izpod carinskega nadzora, 
osebe, ki so sodelovale pri odstranitvi blaga in so se zavedale 
oziroma bi se morale zavedati, da je s tem dejanjem blago 
odstranjeno izpod carinskega nadzora; 
osebe, ki so pridobile ali hranile takšno blago in so se v času 
pridobitve oziroma hranjenja blaga zavedale oziroma bi se 
morale zavedati, da je bilo to blago odstranjeno izpod 
carinskega nadzorstva in 
če je glede na okoliščine primera to primerno, oseba, ki je bila 
zavezana izpolniti dolžnosti, ki izhajajo iz začasne hrambe 
blaga oziroma carinskega postopka, ki je bil dovoljen za to 
blago. 

146. člen 
(carinski dolg zaradi neizpolnjevanja dolžnosti) 

(1) Carinski dolg pri uvozu blaga nastane, v primerih, ki niso 
navedeni v 145. členu tega zakona, z: 
(a) neizpolnitvijo ene od dolžnosti, ki v zvezi z blagom, ki je 

zavezano plačilu carine, izhajajo iz njihove začasne hrambe 
ali carinskega postopka, ki je bil dovoljen za to blago; 

(b) neizpolnitve enega od pogojev za prepustitev blaga v določen 
carinski postopek ali za odobritev carinske oprostitve ali 
olajšave zaradi namena končne uporabe tega blaga, če ni 
ugotovljeno, da te napake niso imele pomembnega vpliva na 
pravilno izvajanje začasne hrambe ali carinskega postopka. 
Kdaj se šteje, da napaka ni imela pomembnega vpliva na 
pravilno izvajanje začasne hrambe ali carinskega postopka, 
določi Vlada. 

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka carinski dolg nastane v 
trenutku, ko bi morala biti izpolnjena obveznost, zaradi 
neizpolnitve katere nastane carinski dolg ali v trenutku, ko je 
blago, prepuščeno v določen carinski postopek, če je ugotovljeno, 
da ni izpolnjen predpisan pogoj za sprostitev v ta postopek ali za 
odobritev carinske oprostitve ali olajšave zaradi namena njegove 
končne uporabe. 

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena je carinski dolžnik 
oseba, ki bi glede na okoliščine posameznega primera morala 
izpolniti predpisane obveznosti, ki izhajajo iz začasne hrambe 
carinskega blaga, zavezanega plačilu carine ali iz carinskega 
postopka, ki je bil odobren za to blago oziroma oseba, ki bi morala 
izpolniti pogoje za prepustitev blaga v določen carinski postopek. 

poročevalec, št. 43 36 24. maj 2001 



147. člen 
(carinski dolg zaradi nepravilne rabe ali uporabe 

blaga v prosti carinski coni) 

(1) Carinski dolg pri uvozu nastane z uporabo ali rabo blaga, 
zavezanega plačilu carine v prosti carinski coni v nasprotju s 
predpisanimi pogoji. Blago, ki izgine in njegovega izginotja ni mogoče 
zadovoljivo pojasniti carinskim organom, se šteje kot da je bilo 
porabljeno oziroma uporabljeno v prosti carinski coni v nasprotju 
s predpisanimi pogoji. 

(2) Carinski dolg iz prejšnjega odstavka nastane v trenutku, ko je 
blago porabljeno oziroma prvič rabljeno v nasprotju s predpisanimi 
pogoji. 

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena je carinski dolžnik: 
oseba, ki je porabila ali rabila blago in 
osebe, ki so sodelovale pri porabi oziroma uporabi blaga, če 
so se zavedale ali bi se morale zavedati, da je blago rabljeno 
ali uporabljeno v nasprotju s predpisanimi pogoji. 

(4) Kadar carinski organ šteje izginulo blago kot da je bilo 
porabljeno ali uporabljeno v prosti carinski coni in ni mogoče 
uporabiti prejšnjega odstavka, je carinski dolžnik oseba, ki je 
znana carinskemu organu kot zadnji imetnik blaga. 

148. člen 
(kdaj carinski dolg ne nastane) 

(1) Ne glede na 144. člen in točko (a) prvega odstavka 146. člena 
tega zakona se šteje, da carinski dolg za določeno blago ni nastal, 
če oseba v skladu s predpisom vlade dokaže, da obveznosti, ki 
izvirajo iz: 
(a) določb 28. in 32. člena ter drugo alineo prvega odstavka 139. 

člena tega zakona, 
(b) začasne hrambe tega blaga ali 
(c) uporabe carinskega postopka, ki je bil uveden za to blago 

niso bile izpolnjene zaradi popolnega uničenja ali nepovratne 
izgube tega blaga; le-to pa je bilo posledica narave blaga, 
nepredvidljivih okoliščin, višje sile ali posledica dovoljenja 
carinskih organov. 

(2) Za potrebe prejšnjega odstavka se šteje, da je blago 
nepovratno izgubljeno tudi, če je neuporabno za katero koli osebo. 

(3) Šteje se, da carinski dolg pri uvozu ni nastal tudi v zvezi z 
blagom, sproščenim v prost promet s carinsko oprostitvijo ali po 
znižani carinski stopnji zaradi namena končne uporabe tega blaga, 
če je bilo to blago z dovoljenjem carinskih organov izvoženo ali 
ponovno izvoženo. 

(4) Če se v skladu s prvim odstavkom tega člena šteje, da carinski 
dolg ni nastal v zvezi z blagom, ki je bilo sproščeno v prost 
promet s carinsko oprostitvijo zaradi namena končne uporabe 
blaga, se ostanki oziroma odpadki, ki preostanejo po uničenju 
blaga štejejo za carinsko blago. 

(5) Če je v skladu s 145. in 146. členom tega zakona carinski dolg 
nastal v zvezi z blagom, ki je bilo sproščeno v prost promet z 
znižano carinsko stopnjo zaradi namena končne uporabe tega 
blaga, se vrednost carine, ki je bila plačana ob sprostitvi blaga 
odšteje od vrednosti carinskega dolga. Ta določba se primerno 
uporablja tudi v primeru, če carinski dolg nastane v zvezi z ostanki 
ali odpadki, ki preostanejo po uničenju takšnega blaga. 

149. člen 
(obveznost plačila izvoznih dajatev) 

(1) Obveznost plačila izvoznih dajatev se določa v skladu s 
predpisom, ki ureja plačevanje izvoznih dajatev. 

(2) Če predpis iz prejšnjega odstavka nima določb o nastanku 
obveznosti plačila izvoznih dajatev in načina plačila teh dajatev, 
obveznost plačila izvoznih dajatev nastane, ko je sprejeta 
carinska deklaracija za izvoz blaga. 

(3) Obveznost plačila izvoznih dajatev nastane: 
(a) z iznosom blaga, ki je zavezano plačilu izvoznih dajatev iz 

carinskega območja, ne da bi bila zanj vložena carinska 
deklaracija, 

(b) z neizpolnitvijo pogojev, ki bi morali biti izpolnjeni, da bi blago 
lahko bilo iznešeno iz carinskega območja ter bilo pri tem v 
celoti ali delno oproščeno plačila izvoznih dajatev. 

(4) V primeru iz točke (a) prejšnjega odstavka nastane carinski 
dolg pri izvozu v trenutku, ko se blago dejansko iznese iz 
carinskega območja. V primeru iz točke (b) prejšnjega odstavka 
pa nastane carinski dolg pri izvozu v trenutku, ko blago prispe v 
drug namembni kraj, kot je namembni kraj kamor bi blago moralo 
biti prepeljano, da bi bilo lahko v celoti ali deloma oproščeno plačila 
carinskega dolga pri izvozu ali, če tega trenutka ni mogoče določiti, 
v trenutku, ko poteče rok, ki ga določijo carinski organi za 
predložitev dokazil o tem, da so bili pogoji za popolno ali delno 
oprostitev plačila carinskega dolga pri izvozu izpolnjeni. 

(5) Dolžnik za plačilo izvoznih dajatev iz drugega odstavka in 
točke (b) tretjega odstavka tega člena je carinski deklarant, v 
primeru, da je deklarant vložil deklaracijo za račun druge osebe, 
je dolžnik za plačilo izvoznih dajatev tudi oseba, za račun katere 
je bila deklaracija vložena. 

(6) Dolžnik za plačilo izvoznih dajatev iz točke (a) tretjega 
odstavka tega člena je oseba, ki je iznesla blago in oseba, ki je 
sodelovala pri takšnem iznosu, pri tem pa se je zavedala ali bi se 
morala zavedati, da carinska deklaracija ni bila vložena, čeprav 
bi morala biti. 

151. člen 
(pravila, ki se upoštevajo pri določitvi carinskega 

dolga) 

(1) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se višina carinskega 
dolga pri uvozu oziroma izvozu določi na temelju predpisov, ki so 
v veljavi na dan nastanka carinskega dolga. 

(2) Če ni mogoče natančno določiti, kdaj je nastal carinski dolg, 
carinski organ pri določitvi višine carinskega dolga upošteva 
predpise, ki so veljali na dan ugotovitve nastanka carinskega 
dolga. 

151.b člen 
(obračun carinskega dolga pri popolnih ali delnih 

oprostitvah) 

Če je v skladu s prvim odstavkom 11. člena ali 159. do 167. 
členom tega zakona ali mednarodno pogodbo, ki jo je uveljavila 
Slovenija, predvidena delna ali popolna oprostitev plačila uvoznih 
ali izvoznih dajatev, se ta popolna ali delna oprostitev uveljavi tudi 
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v primeru, ko se carinski dolg obračuna v skladu s 144. do 147. 
členom ali tretjim odstavkom 149. člena tega zakona, vendar le, 
če ravnanje deklaranta kaže na to, da ne gre za namerno kršitev 
predpisov ali za ravnanje iz malomarnosti in če dokaže, da so 
izpolnjeni vsi ostali pogoji za uveljavitev popolne oziroma delne 
oprostitve plačila dajatev. 

153. člen 
(določitev in plačilo carinskega dolga) 

(1) Če carinski dolg nastane zaradi sprejma deklaracije za carinski 
postopek, razen postopka začasnega uvoza blaga z delno 
oprostitvijo plačila carine ali zaradi drugega dejanja, ki ima enak 
pravni učinek kot sprejem carinske deklaracije, določi višino tega 
dolga carinski organ kakor hitro pridobi za to potrebne podatke. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko carinski organ ob sprejemu 
carinske deklaracije potrdi carinski dolg, kakor ga je izračunal 
deklarant na carinski deklaraciji. V tem primeru se šteje, da je 
dolžnik prejel obračun v trenutku, ko je deklarant prevzel s strani 
carinskega organa potrjeno carinsko deklaracijo. 

(3) V primeru poenostavljenega deklariranja in deklariranja na 
podlagi knjigovodskih vpisov v skladu z 59. členom tega zakona 
se carinski dolg določi naenkrat za posamezno v dovoljenju 
določeno časovno obdobje, ki ne more biti daljše od enega 
meseca. 

(4) Znesek carinskega dolga, določen na podlagi tega člena se 
carinskemu dolžniku sporoči nemudoma. Znesek carinskega 
dolga, ki ga carinski dolžnik izračuna sam, se šteje za 
sporočenega. 

(5) Dolžnik mora poravnati obračunan carinski dolg v roku 30 dni 
od prejema obračuna, sicer tečejo zamudne obresti v skladu z 
veljavnimi predpisi. 

(6) Carinski organ ne obračuna zneska carinskega dolga, ki ne 
presega zneska, ki ga določi vlada. 

154. člen 
(naknaden obračun carinskega dolga) 

(1) Če carinski organ izve oziroma ugotovi, da: 
(a) je zaradi nezakonitega ravnanja s carinskim blagom nastal 

carinski dolg, ali 
(b) že nastali carinski dolg ni bil obračunan ali 
(c) je obračunani znesek carinskega dolga nižji, kot je to določeno 

s tem zakonom, izda po uradni dolžnosti ali na zahtevo 
dolžnika, odločbo o nastali obveznosti. Odločbo v skladu s 
tem odstavkom carinski organ izda takoj, ko pridobi podatke, 
potrebne za izračun dolga ter podatke, ki omogočijo določitev 
carinskega dolžnika. 

(2) Za izpolnitev obveznosti iz prejšnjega odstavka se primerno 
uporabljajo določbe drugega in tretjega odstavka 153. člena tega 
zakona. 

(3) Če je blago iz prvega odstavka še carinsko blago, se lahko le- 
to sprosti v prost promet šele, ko je obveznost iz prvega odstavka 
tega člena poravnana oziroma zanjo predložen ustrezen instru- 
ment zavarovanja v skladu s 157.a členom tega zakona. 

(4) Naknaden obračun carinskega dolga v skladu s točko (a) 
prvega odstavka tega člena se lahko opravi v petih letih po 
nastanku carinskega dolga. Naknaden obračun carinskega dolga 
v skladu s točkama (b) in (c) prvega odstavka tega člena pa je 
mogoč v treh letih po nastanku carinskega dolga. 

(5) V skladu s tem členom carinskega dolga ni treba naknadno 
obračunati, če: 
(a) je bila odločitev, da se carinski dolg ne obračuna ali obračuna 

v nižjem znesku kot je to določeno s tem zakonom sprejeta 
na podlagi napake carinskega organa, ki je carinski dolžnik ni 
mogel opaziti in je ravnal v dobri veri in v skladu z veljavnimi 
carinskimi predpisi v zvezi s carinskimi deklaracijami 

(b) bi bilo treba naknadno obračunati znesek carinskega dolga, 
ki ne presega zneska, ki ga določi vlada. 

155. člen 
(prisilna izterjava) 

(1) Če dolžnik ne plača obračunanega carinskega dolga v 
predpisanem roku, carinski organ izterja ta dolg prisilno v skladu 
z veljavnimi predpisi. 

(2) Izvršilni naslov pri izvršbi oziroma prisilni izterjavi je: 
(a) izvršljiva odločba carinarnice; 
(b) carinska deklaracija; 
(c) obračun carinskih in drugih davščin v potniškem prometu, na 

katerem je klavzula o izvršljivosti. 

(3) Od izteka roka za plačilo dalje tečejo zamudne obresti v 
skladu z veljavnimi predpisi. 

(4) Vlada določi znesek carine ter obresti, za katere se ne opravi 
prisilna izterjava. 

158. člen 
(povračilo ali odpustitev carinskega dolga) 

(1) Povračilo ali odpustitev carinskega dolga je lahko popolno ali 
delno. 

(2) Plačan carinski dolg se v skladu s predpisom vlade povrne do 
tistega zneska, za katerega se dokaže, da v času plačila ni bil 
zakonsko dolgovan ali je bil naknadno obračunan v nasprotju s 
154. členom tega zakona. Obresti za plačan carinski dolg se 
plača le, če je do zahtevka za povračilo plačane carine prišlo 
zaradi velike malomarnosti carinskega organa. 

(3) Plačilo carinskega dolga se odpusti do tistega zneska, za 
katerega se dokaže, da v času obračuna ni bil zakonsko dolgovan 
ali je bil naknadno določen v nasprotju s 154. členom tega zakona. 

(4) Povračila oziroma odpustitev plačila carine ni dovoljeno 
zahtevati, če je do napake pri obračunu prišlo zaradi namernega 
goljufivega dejanja dolžnika. 

(5) Dolg se odpusti oziroma plačana carina vrne na prošnjo 
imetnika dovoljenja pristojnemu carinskemu organu v roku treh 
let od dneva, ko je bil obračun vročen carinskemu dolžniku. Rok 
se lahko podaljša, če imetnik dovoljenja priskrbi dokaz, ki mu je 
preprečeval vložitev prošnje v okviru omenjenega roka in je 
rezultat nepredvidljivih okoliščin ali višje sile. Carinski organ mora 
o vloženem zahtevku odločiti v 30 dneh od vložitve popolnega 
zahtevka. 

(6) Če carinski organi v roku treh let sami odkrijejo napako v 
obračunu carine, opravijo povračilo oziroma odpustijo dolg po 
uradni dolžnosti. 

(7) Plačana carina se vrne tudi, če je bila deklaracija, na podlagi 
katere je bil carinski dolg plačan, umaknjena. Povračilo mora 
zahtevati upravičenec s prošnjo, ki jo vloži v rokih predvidenih za 
umik deklaracije. 
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(8) Plačana carina se lahko povrne ali dolg odpusti v tisti višini, ki 
je bila plačana oziroma obračunana tudi če blago, sproščeno v 
določen carinski postopek, uvoznik zavrne, ker je bilo v času 
sprejema deklaracije blago poškodovano ali ni ustrezalo določbam 
pogodbe, na podlagi katere je bilo blago uvoženo. Kot 
poškodovano se šteje tudi blago, ki je bilo poškodovano pred 
prepustitvijo blaga deklarantu. Povračilo plačane carine oziroma 
odpustitev dolga v primeru, opisanem v tem odstavku, se lahko 
dovoli le, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
1. blago se ni uporabljalo oziroma rabilo, razen kolikor je bilo 

potrebno, da bi se ugotovila njihova poškodovanost oziroma 
neskladnost s pogodbenimi določbami; 

2. blago se izvozi iz carinskega območja. 
Na prošnjo zadevne osebe lahko carinski organ dovoli tudi, 
da se blago uniči ali vnese, zaradi naknadnega izvoza, v 
prosto carinsko cono ali carinsko skladišče. V tem primeru 
se blago v postopku za odobritev carinsko dovoljene rabe ali 
uporabe blaga, šteje za carinsko blago. 

(9) Povračilo ali odpustitev dolga v skladu s prejšnjim odstavkom 
se ne more odobriti za blago, ki je bilo pred sprostitvijo blaga v 
prosti promet predmet začasnega uvoza zaradi preizkušanja, 
razen če se ugotovi, da poškodb ali neskladnosti s pogodbenimi 
določbami v normalnih pogojih ni bilo mogoče ugotoviti v času 
trajanja preizkušanja. 

(10) Zahtevek za odpustitev plačila carine ali povračilo plačane 
carine v skladu z osmim odstavkom tega člena se lahko vloži v 
enem letu od dneva, ko je bil obračun vročen carinskemu dolžniku. 

(11) Plačani carinski dolg se lahko povrne ali plačilo odpusti tudi 
v drugih primerih, ki niso zajeti v tem členu, če: 
1. okoliščine posameznih primerov, ki jih določi vlada, ne kažejo 

na prevaro ali veliko malomarnost dolžnika in so izpolnjeni 
tudi posebni pogoji, ki jih določi vlada; 

2. je zahtevek za odpustitev plačila carine ali povračilo plačane 
carine vložen pri pristojnem carinskem organu v roku enega 
leta od dneva, ko je bil obračun vročen dolžniku. Ta rok lahko 
carinski organi v posebej utemeljenih primerih tudi podaljšajo. 

(12) Če je bila odpustitev plačila carine ali povračilo odobrena 
pomotoma, se lahko obveznost plačila carine ponovno vzpostavi 
pod predpisanimi pogoji. 

(13) Vlada določi višino carinskega dolga, za katero se ne izvede 
postopek za odpustitev plačila carinskega dolga oziroma povrnitev 
preveč plačanega carinskega dolga. 

159. člen 
(oprostitve plačila carine) 

(1) Plačila carine so oproščeni: 
1. šefi tujih držav in odposlanci šefov tujih držav v posebni misiji 

ter člani njihovega spremstva - za predmete, namenjen za 
njihove službene potrebe in osebno rabo; 

2. mednarodne in meddržavne organizacije s sedežem v Sloveniji 
oziroma predstavništvom v Sloveniji oziroma v času 
opravljanja svoje dejavnosti v Sloveniji - za predmete, 
namenjene za njihove službene potrebe; 

3. diplomatska in konzularna predstavništva tujih držav v 
Sloveniji - za predmete, namenjene za njihove službene 
potrebe; 

4. šefi tujih diplomatskih predstavništev v Sloveniji in njihovi ožji 
družinski člani - za predmete, namenjene za njihovo osebno 
rabo. 

(2) Predmetov, ki so oproščeni plačila carine v skladu s prvim 
odstavkom, ni dovoljeno odtujiti ali dati v uporabo drugemu, preden 

niso prijavljeni carinskemu organu in preden ni opravljen carinski 
postopek. 

(3) Predmetov, ki so oproščeni plačila carine v skladu z 2. in 3. 
točko prvega odstavka, tri leta od dneva uvoza ni dovoljeno odtujiti 
ali dati v uporabo drugemu, razen če je plačana carina. 

160. člen 
(oprostitev plačila carine) 

(1) V mejah vzajemnosti so plačila carine oproščeni: 
1. diplomatsko osebje tujih diplomatskih predstavništev v Sloveniji 

z njihovimi ožjimi družinskimi člani - za predmete, namenjene 
za njihovo osebno rabo; 

2. konzularno osebje tujih konzularnih predstavništev v Sloveniji 
z njihovimi ožjimi družinskimi člani - za predmete, namenjene 
za njihovo osebno rabo; 

3. osebje tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev v 
Sloveniji - za gospodinjske predmete, ki jih uvozijo v 12 mesecih 
do prihoda v službo v Slovenijo. 

(2) Ugodnosti iz prejšnjega odstavka ne morejo uporabiti 
državljani Republike Slovenije in tuji državljani, ki imajo dovoljenje 
za stalno bivanje v Sloveniji. 

(3) Predmetov, ki so oproščeni plačila carine v skladu s prvim 
odstavkom, ni dovoljeno odtujiti ali dati v uporabo drugemu, preden 
niso prijavljeni carinskemu organu in preden ni opravljen carinski 
postopek. 

(4) Predmetov, ki so oproščeni plačila carine v skladu z 2. in 3. 
točko prvega odstavka tega člena, tri leta od dneva uvoza ni 
dovoljeno odtujiti ali dati v uporabo drugemu, razen če je plačana 
carina. 

161. člen 
(oprostitev plačila carine) 

Plačila carine so oproščeni: 
1. domači in tuji potniki, ki prihajajo iz tujine - za predmete, 

namenjene za njihove osebne potrebe med potovanjem 
(osebna prtljaga), ne glede na to, ali jih nosijo s seboj, ali pa so 
jih dali na prevoz prevozniku; 

2. domači potniki - za predmete osebne prtljage in poleg teh za 
predmete, ki jih prinašajo iz tujine, če ti predmeti niso namenjeni 
za nadaljnjo prodajo. 
Za domače potnike se ne štejejo posadka in vozno osebje 
prevoznih sredstev; 

3. državljani Republike Slovenije , ki so bili na kakršnem koli 
delu v tujini in tuji državljani, ki dobijo dovoljenje za stalno 
bivanje ali pribežališče v Republiki Sloveniji - za predmete za 
svoje gospodinjstvo, če jih pripeljejo iz tujine oziroma dobijo iz 
tujine v enem letu od dneva vrnitve z dela v tujini, če so 
izpolnjeni še naslednji pogoji: 

predmete, ki jih pripeljejo, razen v upravičenih primerih, 
so uporabljali oziroma so bili v njihovi lasti najmanj šest 
mesecev pred preselitvijo; 

- v tujini so bili zdržema najmanj 12 mesecev; 
4. državljani Republike Slovenije, ki so na kakršnem koli delu v 

tujini - za predmete, ki jih prinesejo s seboj in niso namenjeni 
nadaljnji prodaji; enkrat letno (darila družini ipd.); 

5. državljani Republike Slovenije in tuji državljani - za predmete, 
ki jih priložnostno prejmejo iz tujine v pošiljkah; 

6. državljani Republike Slovenije in tuji državljani, ki stalno živijo 
v Sloveniji - za predmete, ki jih podedujejo v tujini; 
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7. državljani Republike Slovenije in tuji državljani - za zdravila 
za osebno uporabo, ki jih prinesejo s seboj ali prejmejo iz 
tujine v pošiljkah; 

8. invalidi - za specifično opremo in tehnične pripomočke, ki jih 
neposredno uporabljajo za življenje in delo, ter za nadomestne 
dele za uporabo te opreme in pripomočkov, če jih prinesejo ali 
dobijo iz tujine za osebno rabo; 

9. znanstveniki, književniki, umetniki - za lastna dela, ki jih 
prinašajo iz tujine; 

10. vozniki motornih vozil in motornih koles - za gorivo in mazivo 
v rezervoarjih, ki so tovarniško vdelani v motorna vozila in 
motorna kolesa; 

11. državljani Republike Slovenije, ki živijo v obmejnem območju 
- za rastlinske in živinorejske predmete, pridobljene na svojih 
posestvih v obmejnem območju sosednje države ter za 
naraščaj in druge proizvode, pridobljene od živine, ki jo imajo 
na teh posestvih zaradi poljskih del, paše ali prezimovanja; 

12. državljani Republike Slovenije - študenti in dijaki, ki se šolajo 
v tujini ter tuji dijaki in študenti, ki se šolajo v Sloveniji - za učne 
pripomočke, ki jih za lastne potrebe prinesejo s seboj iz tujine; 

13. dobitniki odlikovanj ipd. - za medalje, spomenice, športne in 
druge trofeje oziroma predmete, ki jih dobijo v tujini na 
tekmovanjih, razstavah in prireditvah mednarodnega pomena; 

14. blago, ki se uvaža preko dobrodelnih ali človekoljubnih 
organizacij, namenjeno pa je za brezplačno razdelitev med 
žrtve naravnih in drugih nesreč in vojn ali ostane last teh 
organizacij, dano pa je na razpolago prej omenjenim žrtvam; 

15. materiali za postavitev, vzdrževanje ali okrasitev spominskih 
obeležij, grobov ali pokopališč vojnih žrtev; krste, žare in 
pogrebni artikli. 

162. člen 
(oprostitve plačila carine) 

Plačila carine so oproščeni: 
1. blago, ki ga tuji pošiljatelj pošlje brezplačno kot dotacijo ali 

darilo subjektu s sedežem v Republiki Sloveniji in je to blago 
namenjeno opravljanju nepridobitne dejavnosti; 

2. dobrodelne in človekoljubne organizacije - za blago, ki ga 
uvažajo iz tujine in je namenjeno za izpolnjevanje njihovih 
človekoljubnih nalog; 

3. gasilske organizacije in druge reševalne službe - za tehnično 
gasilsko opremo, ki jo uporabljajo gasilci, gasilska in druga 
reševalna vozila, zaščitno in reševalno opremo, rezervne 
dele za uvoženo opremo in vozila, ki se v državi dodatno 
opremljajo za gasilsko ali drugo reševalno posredovanje in je 
tak uvoz namenjen izključno za opravljanje gasilske in 
reševalne dejavnosti; 

4. muzeji in umetniške galerije ter Narodna in univerzitetna 
knjižnica - za zbirke in umetniške predmete, ki so namenjene 
njim, javne knjižnice za knjižnično gradivo in arhivi - za 
reproducirano arhivsko gradivo; 

5. oprema, ki jo imetnik uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, 
pa le to preseli v Slovenijo, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
- imetnik mora biti lastnik opreme 12 mesecev pred 

preselitvijo dejavnosti; 
oprema bo služila istemu namenu kot v tujini; njena narava 
in velikost ustrezata dejavnosti konkretnega imetnika. 

Oprostitev iz te točke velja tudi za živo živino, če se imetnik 
ukvarja s kmetijsko dejavnostjo kot edino dejavnostjo. 

Oprostitev iz te točke se ne more uveljaviti, če se s preselitvijo ne 
vzpostavi neke nove dejavnosti ampak se na carinskem 
območju oprema absorbira v že ustanovljenem podjetju, 
organizaciji ipd. Prav tako oprostitve ni mogoče uveljaviti za 
transportna sredstva, zaloge, namenjene za porabo ali 
živalsko krmo, gorivo ali zaloge surovin, proizvodov ali 

polproizvodov, živo živino, katere imetniki so trgovci in drugo 
blago, ki ga določi Vlada. 

6. invalidi I. in II. kategorije, ki so se usposobili za poklic - za 
opremo, s katero opravljajo svojo dejavnost, če se ta oprema 
ne izdeluje v Sloveniji; 

7. znanstveni instrumenti in oprema, ki se ne izdeluje v Sloveniji 
in jih določi Vlada; 

8. predmeti, ki so neposredno namenjeni opravljanju kulturne 
dejavnosti in se ne izdelujejo v Republiki Sloveniji, če je 
upravičenec registriran za opravljanje nepridobitne kulturne 
dejavnosti; 

9. farmacevtski proizvodi za zdravstveno oziroma veterinarsko 
uporabo, ki se uporabljajo pri mednarodnih športnih 
manifestacijah, organiziranih na carinskem območju; 

10. invalidske organizacije - za specifično opremo, priprave in 
instrumente (tehnične pripomočke) ter za nadomestne dele 
in potrošni material za to opremo, priprave in instrumente; 

11. invalidska podjetja in zavodi za usposabljanje in zaposlovanje 
invalidov - za opremo in tehnične pripomočke, ki jih uporabljajo 
pri svoji dejavnosti usposabljanja in zaposlovanja invalidov 
ter pripadajoče rezervne dele, če se ta oprema in tehnični 
pripomočki ne izdelujejo v Sloveniji. 

163. člen 
(oprostitve plačila carine) 

Plačila carine so oproščeni: 
1. vzorci blaga neznatne vrednosti; 
2. tiskovine, kot so katalogi, ceniki, navodila za uporabo in brošure 

in reklamni material; 
3. proizvodi, namenjeni uporabi na sejmu, razstavi ali podobnem 

dogodku; 
4. proizvodi, uvoženi zaradi preizkušanja, preiskovanja, 

analiziranja ali testiranja, ki se v celoti porabijo pri 
preizkušanju, raziskovanju, analiziranju ali testiranju ali pri 
tem v celoti uničijo, tako da nimajo več uporabne vrednosti; 

5. turistična informativna dokumentacija, če je namenjena za 
brezplačno razdelitev in katere glavni namen je predstaviti 
tujo turistično ponudbo; tuji hotelski listi in letopisi, ki jih izdajajo 
uradne tuje turistične agencije, če so namenjeni za brezplačno 
razdelitev; reklamni turistični material, namenjen pooblaščenim 
zastopnikom ali korespondentom uradnih nacionalnih 
turističnih agencij, ki ni namenjen za nadaljnjo razdelitev; 

6. blagovne znamke, patenti, modeli in njihovi spremljajoči 
dokumenti, kot tudi vloge za priznanje patenta ali inovacije, ki 
se pošiljajo organizacijam za zavarovanje avtorske in 
industrijske lastnine; 

7. krma za živali med transportom; materiali potrebni za 
zavarovanje blaga med transportom. 

164. člen 
(oprostitve plačila carine) 

Plačila carine so oproščeni: 
1. dokumenti, ki se brezplačno pošiljajo državnim organom, 
2. brezplačne publikacije tujih državnih organov in uradnih 

mednarodnih organov in organizacij, ki jih pošiljajo slovenskim 
državnim organom, 

3. obrazci, ki jih državni organi potrebujejo za izvajanje svojih 
javnih pooblastil, 

4. predmeti, ki služijo kot dokazi v sodnih postopkih ali drugim 
državnim organom Republike Slovenije; 

5. primerki podpisov in tiskane okrožnice, ki se pošiljajo kot del 
običajne izmenjave informacij med javnimi službami ali 
bančnimi ustanovami; 

6. uradne tiskovine, ki jih prejema Banka Slovenije; 
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7. dokumenti, arhivi, obrazci in drugi dokumenti, ki se bodo 
uporabljali za mednarodna srečanja, konference ali kongrese, 
poročila takšnih zasedanj; 

8. načrti, tehnične slike, modeli, opisi in drugi podobni dokumenti, 
ki se uvažajo z namenom, da bi zadovoljili pogoje za 
sodelovanje na mednarodnem natečaju, ki se organizira na 
carinskem območju; 

9. tiskani obrazci, ki se v skladu z mednarodnimi konvencijami 
uporabljajo kot uradni dokumenti v mednarodnem prometu 
vozil ali blaga; 

10. fotografije, diapozitivi, ki se pošiljajo tiskovnim agencijam ali 
časopisnim hišam. 

164.a člen 
(oprositev plačila carine) 

Ne glede na točko (f) 13. člena tega zakona so pri sprostitvi v 
prosti promet oproščeni plačila carine: 
1. proizvodi morskega ribolova in drugi proizvodi, pridobljeni iz 

teritorialnega morja druge države z ladjami, ki so registrirane 
v Sloveniji in plujejo pod slovensko zastavo in 

2. proizvodi, pridobljeni iz proizvodov iz prejšnje točke na krovu 
ladij-tovarn, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnje točke. 

165. člen 
(podrobnejši predpisi) 

Vlada določi natančnejše kriterije in način uveljavljanja oprostitev 
plačila carine v skladu s 159. do 164. členom tega zakona. Vlada 
določi tudi vrednost, količine in vrste ali namen uporabe predmetov, 
ki so lahko oproščeni plačila carine v skladu s tem zakonom. 

166. člen 
(prepoved razpolaganja) 

(1) Blaga, ki je bilo oproščeno plačila carine na podlagi 3. do 6., 8. 
in 11. do 14. točke 161. člena ter 162. do 164. člena tega zakona 
v roku treh let od dneva uvoza, ni dovoljeno odtujiti, dati v uporabo 
drugemu ali kako drugače uporabiti za druge namene, ne pa za 
tiste, zaradi katerih je bilo oproščeno plačila carine, preden niso 
plačane uvozne dajatve. Teh predmetov prav tako ni mogoče 
zastaviti, posoditi ali drugače izročiti kot zavarovanje za druge 
obveznosti. 

(2) V primeru, da carinski organi na zahtevo upravičenca pred 
potekom roka iz prejšnjega odstavka dovolijo drugačno uporabo, 
se višina carinskega dolga izračuna na podlagi podlag, ki so 
veljali v času sprejema carinske deklaracije, na podlagi katere je 
bilo blago oproščeno plačila carine. 

167. člen 
(pojem, roki, pogoji) 

(1) Domače blago, ki je bilo izvoženo iz Slovenije in se v 
nespremenjeni obliki v roku treh let po izvozu ponovno uvozi na 
carinsko območje ter je sproščeno v prost promet, je na zahtevo 
deklaranta oproščeno plačila carine. 

(2) Carinski organ lahko v posebej upravičenih primerih na podlagi 
pravočasne pisne zahteve upravičenca podaljša rok iz prejšnjega 
odstavka. 

(3) Če je bilo zadevno blago pred izvozom uvoženo na carinsko 
območje in sproščeno v prost promet, pri čemer pa je bila 
uveljavljena popolna ali delna carinska oprostitev zaradi namena 
končne uporabe tega blaga, se ugodnost iz prejšnjega odstavka 

lahko uveljavi le, če je blago ponovno uvoženo zaradi istega 
namena, zaradi katerega je bilo ob prvem uvozu popolno ali delno 
oproščeno plačila carine. 

(4) Če ob ponovnem uvozu blaga v skladu s prejšnjim odstavkom 
nastane carinski dolg, se od obračunane višine carinskega dolga 
odšteje carina, ki je bila plačana za to blago ob prvi sprostitvi v 
prost promet. 

(5) Oprostitve plačila carine v skladu s prvim odstavkom tega 
člena ni mogoče odobriti za: 
(a) blago, ki je bilo izvoženo v okviru postopka začasnega izvoza 

blaga na predelavo, razen če to blago ostane v 
nespremenjenem stanju v državi, v katero je bilo izvoženo; 

(b) blago, ki je bilo pri izvozu predmet posebnih ukrepov kmetijske 
ali trgovinske politike. Vlada določi okoliščine in pogoje, ki 
morajo biti izpolnjeni za odobritev izjeme od tega pravila. 

(6) Določbe tega člena se smisleno uporabljajo tudi za pridobljene 
proizvode, ki so bili prvotno izvoženi ali ponovno izvoženi zaradi 
zaključka postopka uvoza zaradi izvoza. Znesek zakonsko 
dolgovanega carinskega dolga, ki ga je treba v tem primeru plačati, 
se določi v skladu s predpisi za postopek uvoza zaradi izvoza, 
pri čemer se šteje dan ponovnega izvoza za dan sprostitve v 
prosti promet. 

(7) Vlada določi natančnejše kriterije za oprostitev plačila carine v 
skladu s tem členom. 

168. člen 
(carinski prekrški) 

(1) Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 
od 120.000 do 15.000.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno 
kaznijo od 500.000 do 30.000.000 tolarjev, če: 
1. vnese ali iznese oziroma poskusi vnesti ali iznesti blago iz 

carinskega območja mimo mejnih prehodov ali to stori v času, 
ko mejni prehod ni odprt (prvi in tretji odstavek 28. člena, 142. 
člen); 

2. vnese ali iznese oziroma poskusi vnesti ali iznesti čez mejni 
prehod skrito blago ne da bi ga izrecno predložil (29., 32. člen 
in drugi odstavek 142. člena); 
ravna v nasprotju s 30. členom tega zakona; 
ne predloži blaga carinskemu organu v skladu z 32. členom 
tega zakona; 
ne predloži skupne prijave v skladu z 34. členom tega zakona; 
ravna v nasprotju z 37.a členom tega zakona; 
začasno hrani blago v nasprotju s tem zakonom (prvi, drugi 
in četrti odstavek 38. člena); 
uporablja začasno hranjeno blago v nasprotju s tem zakonom 
(39. člen); 
ne vloži carinske deklaracije za blago, ki naj bi bilo predmet 
carinskega postopka (prvi odstavek 45. člena); 
v uvozni carinski deklaraciji nepravilno navede količino, vrsto, 
kakovost, vrednost ali poreklo blaga ali ne navede vsega 
blaga ali pa zaradi izpolnitve uvozne carinske deklaracije 
deklarantu ali njegovemu zastopniku predloži listine v katerih 
so navedeni nepravilni podatki o količini, vrsti, kakovosti, 
vrednosti ali poreklu blaga, ta pa tako deklaracijo vloži pri 
carinskemu organu, če bi to povzročilo plačilo uvoznih dajatev 
v manjšem znesku (48. člen); 
v uvozni carinski deklaraciji navede pomanjkljive podatke o 
vrsti blaga, če so ti podatki odločilni za pravilno uvrščanje v 
nomenklaturo carinske tarife in to povzroči ali bi lahko 
povzročilo manjše plačilo carinskih dajatev (drugi odstavek 
46. člena, 47.a člen in 48. člen); 

3. 
4. 

5. 
6. 
7. 

8. 

10. 

11 
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12. carinskim organom posredno ali neposredno v zvezi z 
izvedbo carinskih postopkov predloži carinsko deklaracijo ali 
druge listine v katerih je navedena nepravilna vrsta, količina, 
vrednost, kakovost ali poreklo blaga ali v katerih so nepravilno 
navedeni drugi podatki, če bi to povzročilo ali bi lahko 
povzročilo, da se uvozne dajatve ne bi plačale ali bi se plačale 
v manjšem znesku ali pa bi se upravičencu priznala kakšna 
carinska ugodnost ali korist, ki mu ne pripada (8. člen, 48. 
člen, 108. člen, 158. - 164. člen); 

13. carinskim organom v zvezi z izvoznim carinskim postopkom 
predloži posredno ali neposredno izvozno carinsko deklaracijo 
ali kakšno drugo listino, v kateri je navedena drugačna 
kakovost, vrsta, količina, vrednost ali poreklo blaga, če bi to 
povzročilo, da se pri izvozu blaga izogne pravilnemu 
izkazovanju navedenih podatkov v carinski deklaraciji, ali v 
izvozno carinsko deklaracijo ali priložene listine navede druge 
nepravilne podatke, ki bi se lahko uporabili v kakšnem drugem 
carinskem postopku tako, da bi se upravičencu priznala 
kakšna ugodnost ali korist, ki mu ne pripada (8., 48. in 120. 
člen); 

14. ne ravna v skladu s prvim odstavkom 61 .a člena tega zakona; 
15. ravna, kot da je bilo blago sproščeno v prost promet, čeprav 

niso bile izvedene formalnosti za sprostitev blaga v prost 
promet in niso bile plačane uvozne dajatve (drugi odstavek 
29. člena in drugi odstavek 63. člena); 

16. ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z izdanim dovoljenjem 
za carinski postopek z ekonomskim učinkom (drugi odstavek 
69. člena); 

17. ne izpolnjuje oziroma ne zagotovi izpolnjevanja obveznosti v 
skladu z zakonom in dovoljenjem za odprtje carinskega 
skladišča (prvi odstavek 78. člena, tretji odstavek 84. člena); 

18. ne izpolnjuje obveznosti depozitarja blaga v carinskem 
skladišču (79. člen); 

19. v carinskem skladišču opravlja dejavnosti iz 80. člena tega 
zakona v nasprotju ali brez dovoljenja carinskih organov (80. 
člen); 

20. ne vodi proste carinske prodajalne v skladu z izdanim 
dovoljenjem (87. člen); 

21. ne pelje blaga po poti, ki jo določi carinski organ (drugi in tretji 
odstavek 125. člena); 

22. ravna v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom 125. člena; 
23. začne z delom v prosti carinski coni preden pridobi potrebno 

soglasje, odločbo in uporabno dovoljenje (prvi odstavek 129. 
člena); 

24. posega v prostor proste carinske cone brez soglasja 
carinskega organa (četrti odstavek 130. člena); 

25. ne ravna v skladu z drugim odstavkom 130.C člena; 
26. ne omogoči carinskim organom dostopa do blaga in 

dokumentacije o blagu (tretji odstavek 130.C člena); 
27. kot uporabnik proste carinske cone ne ravna v skladu z 

drugim odstavkom 131. člena; 
28. vnaša blago v prosto carinsko cono v nasprotju z drugim 

odstavkom 133. člena; 
29. opravlja dejavnost v prosti carinski coni v nasprotju s prvim, 

drugim ali tretjim odstavkom 137. člena tega zakona; 
30. v nasprotju z začasno prepovedjo ali omejitvijo carinskega 

organa opravlja dejavnost v prosti carinski coni (peti in šesti 
odstavek 137. člena); 

31. carinsko in domače blago uporablja ali rabi v prosti carinski 
coni v nasprotju s prvim odstavkom 137.c člena tega zakona; 

32. ne vodi evidence o blagu v prosti carinski coni ali evidence ne 
vodi v odobreni obliki (prvi ali drugi odstavek 137.d člena); 

33. skladišči domače blago v prosti carinski coni v nasprotju s 
prvim odstavkom 138. člena tega zakona; 

34. ne evidentira skladiščenega domačega blaga v skladu s 
predpisom iz 140.C člena (tretji odstavek 138. člena); 

35. v nasprotju z drugim odstavkom 139. člena prenese blago iz 
proste carinske cone na preostalo carinsko območje; 

36. z neresničnim prikazovanjem dejstev izposluje ali poskusi 
izposlovati v carinskem postopku oprostitev plačila uvoznih 
dajatev ali plačilo manjšega zneska uvoznih dajatev ali kakšno 
drugo olajšavo (8., 48., 69., 70., 77., 99., 108., 115., 116. člen 
ter 158. do 164. člen, 167. člen) 

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 1.500.000 tolarjev se za 
prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe. 

169. člen 
(carinski prekrški) 

(1) Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 
od 75.000 do 10.000.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno 
kaznijo od 300.000 do 20.000.000 tolarjev, če: 
1. ne predloži dokumentov ali ne da pojasnil, ki so potrebni 

carinskim organom oziroma ne zagotovi druge potrebne 
pomoči za izvedbo carinskih postopkov (8., 8.a člen in drugi 
odstavke 48. člena); 

2. ne hrani dokumentov v skladu s tem zakonom (9. člen); 
3. ne vloži zahteve za začetek carinsko dovoljene rabe ali 

uporabe blaga v predpisanih rokih (36.a in 37. člen); 
4. ovira preverjanje točnosti in pravilnosti sprejete deklaracije 

(52. do 54. člen); 
5. odstrani carinske oznake ali jih ustrezno ne zavaruje pred 

poškodbo oziroma uničenjem ali stori ali opusti karkoli 
drugega, da bi se brez poškodbe carinskih oznak izognil 
carinskemu nadzoru nad blagom (drugi in tretji odstavek 55. 
člena); 

6. ne vodi predpisane evidence v skladu z drugim odstavkom 
59. člena; 

7. ne predloži dopolnilne carinske deklaracije v skladu s tretjim 
odstavkom 59. člena; 

8. ne obvešča carinskega organa o dejstvih, ki nastopijo po 
izdaji dovoljenja in so pomembni za vsebino oziroma 
veljavnost dovoljenja (prvi odstavek 70. člena); 

9. ne konča carinskega postopka z ekonomskim učinkom v 
skladu z zakonom (peti odstavek 71. člena in 72. člen); 

10. ne vodi evidence o blagu, ki se nahaja v carinskem skladišču 
v skladu z 81. členom; 

11. ne izvozi oziroma ponovno ne izvozi v okviru postopka uvoza 
zaradi izvoza pridobljenih proizvodov v določenem roku ali 
zanje ne zahteva drugega carinskega postopka (prvi odstavek 
93. člena); 

12. ne uvozi blaga v skladu z dovoljenjem za uporabo 
enakovrednega blaga v predpisanem roku (četrti odstavek 
93. člena); 

13. ne vodi evidence normativov porabe uvoženega oziroma 
začasno uvoženega blaga oziroma ne vodi te evidence v 
skladu z zakonom ali ne predloži carinskemu organu na 
njegovo zahtevo podatkov o normativih ali onemogoči oziroma 
ovira preverjanje točnosti teh podatkov (94. člen); 

14. ne spoštuje predpisanih rokov in načina vodenja evidenc v 
skladu s postopkom predelave pod carinskim nadzorom (102. 
člen); 

15. ne izvozi začasno uvoženega blaga v določenem roku, ali ne 
zahteva izvedbe drugega carinskega postopka (107. člen); 

16. ne uporablja začasno uvoženega blaga v skladu z namenom, 
za katerega je bila odobrena popolna ali delna oprostitev plačila 
carine v skladu s tem zakonom (105. in 108. člen); 

17. uporablja blago, začasno izvoženo na oplemenitenje, v 
nasprotju s tem zakonom (prvi in tretji odstavek 111. člena); 

18. ravna v nasprotju s tretjim In četrtim odstavkom 141. člena 
tega zakona; 
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19. v nasprotju s 166. členom tega zakona odtuji blago, ga da v 
uporabo drugemu ali kako drugače uporabi blago, razen za 
namene za katere je bilo blago oproščeno plačila carine, 
oziroma blago, ki je bilo oproščeno plačila carine, zastavi, 
posodi ali kako drugače izroči za zavarovanje obveznosti, 
preden je plačan carinski dolg. 

(2) Z denarno kaznijo od 30.000 do 1.000.000 tolarjev se za 
prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe. 

170. člen 
(carinski prekrški za fizične osebe) 

(1) Z denarno kaznijo od 30.000 do 450.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek fizična oseba, ki: 
1. ne predloži dokumentov ali ne da pojasnil, ki so potrebni 

carinskim organom oziroma ne zagotovi druge potrebne 
pomoči za izvedbo carinskih postopkov (8.,8.a člen in drugi 
odstavek 48. člena); 

2. carinskim organom v zvezi z izvedbo postopkov predloži 
carinsko deklaracijo ali druge listine, v katerih je navedena 
drugačna kakovost, vrsta, količina, vrednost ali poreklo blaga 
ali v kateri so napačno navedeni drugi podatki, če bi to 
povzročilo plačilo uvoznih dajatev v manjšem znesku (8. člen, 
48. člen, 108. člen, 158. člen do 164. člen); 

3. vnese ali iznese ali poskusi vnesti ali iznesti blago iz 
carinskega območja mimo mejnih prehodov ali v času, ko 
mejni prehod ni odprt (prvi in tretji odstavek 28. člena, 142. 
člen); 

4. vnese ali iznese oziroma poskusi vnesti ali iznesti čez mejni 
prehod skrito blago, ki ni bilo izrecno predloženo (29., 32. 
člen in drugi odstavek 142. člena); 

5. ravna v nasprotju z 30. členom tega zakona; 
6. ne predloži blaga carinskemu organu v skladu z 32. členom 

tega zakona; 
7. ne predloži skupne prijave oziroma zahteve za odobritev 

carinsko dovoljene rabe ali uporabe v skladu s 34. členom 
tega zakona; 

8. ne predloži blaga komercialnega značaja ali blaga za katerega 
so predpisane omejitve, posebne formalnosti ali prepovedi 
uvoza ali ne predloži skupne prijave ali carinske deklaracije 
za tako blago (32. člen, 34. člen, prvi odstavek 45. člena, 46. 
člen in 66. člen); 

9. ne vloži zahteve za začetek carinsko dovoljene rabe ali 
uporabe blaga v predpisanih rokih (36.a in 37. člen); 

10. ravna v nasprotju s 37.a členom tega zakona; 
11. ovira preverjanje točnosti in pravilnosti sprejete deklaracije 

(52. do 54. člen); 
12. odstrani carinske oznake ali jih ustrezno ne zavaruje pred 

poškodbo oziroma uničenjem ali stori ali opusti karkoli 
drugega, da bi se brez poškodbe carinskih oznak izognil 
carinskemu nadzoru nad blagom (drugi odstavek 55. člena) 

13. ne ravna v skladu s prvim odstavkom 61 .a člena tega zakona; 
14. ravna, kot da je bilo blago sproščeno v prost promet, čeprav 

niso bile izvedene formalnosti za sprostitev blaga v prost 
promet (drugi odstavek 29. člena in drugi odstavek 63. člena, 
144. člen); 

15. uporablja začasno uvoženo blago v nasprotju z namenom za 
katerega je bila odobrena popolna ali delna oprostitev carine 
ali če takšno blago odtuji ali da v uporabo drugemu (105. in 
108. člen); 

16. ne izvozi začasno uvožena blaga v določenem roku ali ne 
zahteva izvedbe drugega carinskega postopka (107. člen); 

17. ravna v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom 125. člena 
tega zakona; 

18. ne pelje blaga po poti, ki jo določi carinski organ (drugi in tretji 
odstavek 125. člena); 

19. ravna v nasprotju s tretjim in četrtim odstavkom 141. člena 
tega zakona; 

20. v nasprotju z 166. členom odtuji blago, ga da v uporabo 
drugemu ali kako drugače uporabi blago razen za namene 
za katere je bilo oproščeno plačila carine, oziroma blago, ki je 
bilo oproščeno plačila carine, zastavi, posodi ali kako drugače 
izroči za zavarovanje obveznosti, preden je plačan carinski 
dolg; 

21. z neresničnim prikazovanjem dejstev izposluje ali poskusi 
izposlovati v carinskem postopku oprostitev plačila uvoznih 
dajatev ali plačilo manjšega zneska uvoznih dajatev ali kakšno 
drugo olajšavo (69. člen, 70. člen, 108. člen, 158. do 164. člen 
ter 167. člen). 

173. člen 
(obvezen odvzem predmetov prekrškov) 

(1) Blago, ki je predmet prekrškov iz 1., 2., 3., 4. in 35. točke 168. 
člena tega zakona ter 3., 4.in 8. točke 170. člena tega zakona ter 
iz 171. člena v zvezi s 1., 2., 3., 4. in 35. točko 168. člena ter 3., 4. 
in 8. točko 170. člena carinskega zakona, se odvzame. 

(2) Blago, ki je predmet prekrška iz prejšnjega odstavka se 
odvzame tudi, če ni last storilca. 

(3) Blago iz prvega odstavka tega člena se odvzame tudi, če je 
po storitvi prekrška predelano, obdelano ali dodelano, pa dodana 
vrednost ne presega 30 % carinske vrednosti blaga, ki je predmet 
prekrška. 

(4) Če se blago ne najde, se od storilca prekrška izterja njegova 
vrednost, ki pomeni po določbah tega zakona carinsko vrednost 
in opravi postopek za izterjavo uvoznih dajatev. 

(5) Šteje se, da blago ni najdeno, če ga iz kakršnega koli vzroka 
ni mogoče vzeti imetniku. Šteje se, da blago ni najdeno tudi, če je 
blago, ki je predmet prekrška po storitvi prekrška predelano, 
dodelano ali obdelano tako, da dodana vrednost presega 30 % 
carinske vrednosti blaga, ki je predmet prekrška. Šteje se, da 
blago ni najdeno tudi, če ga mora carinski organ v skladu z 
zakonom vrniti lastniku ali kakšni drugi osebi. 

(6) Če je storilcev več, odgovarjajo za vrednost blaga solidarno. 

176. člen 
(zaseg stvari) 

(1) Carinski delavci zasežejo predmete prekrškov oziroma 
prevozna sredstva iz 173. do 175. člena tega zakona. 

(2) Pooblaščene uradne osebe organov za notranje zadeve 
zasežejo predmete prekrškov oziroma prevozna sredstva iz 173. 
do 175. člena tega zakona, če uradno zvedo za prekršek ali 
storilca zalotijo na kraju samem - na zeleni meji ali v notranjosti 
carinskega območja. 

(3) Carinski delavci in pooblaščene uradne osebe organov za 
notranje zadeve lahko zasežejo tudi predmete in prevozna 
sredstva, ki niso navedeni v prvem oziroma drugem odstavku 
tega člena, če so bili uporabljeni ali namenjeni za storitev prekrška 
oziroma so nastali s prekrškom, določenim s tem zakonom. 

(4) Zaseženo blago je pod carinskim nadzorom. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona- 
prva obravnava (EVA 2001-1611- 0142) 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi": 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 

- 70., 71. in 94. člen 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

Sporazum zahteva postopno harmonizacijo carinske zakonodaje. 
Prva revizija carinskih predpisov je bila izvedena v letu 1999. 
Predlagana sprememba in dopolnitev zakona sodi v okvir druge 
revizije, katera upošteva nadaljnje spremembe evropskega 
carinskega kodeksa. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

-jih ni 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo 
na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno 
usklajeno, neusklajeno): 

- Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 
establishing Community Customs Code z vsemi kasnejšimi 
spremembami in dopolnitvami. 

- Commission Regulation (EEC) No2454/93 of 2 July 1993, 
laying down the provisions for the implementation of Council 
Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establish- 
ing Community Customs Code z vsemi kasnejšimi 
spremembami in dopolnitvami. 

- delno usklajeno 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

predlog zakona upošteva tudi mednarodne pogodbe s 
področja carinskega sistema, ki jih je sklenila ES, ne glede na 
to ali je RS k tem mednarodnim pogodbam že pristopila 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

- neusklajene so določbe, ki jih Slovenija ne more prevzeti 
pred polnopravnim članstvom oziroma določbe, ki niso po 
svoji naravi procesne določbe, temveč sodijo v sklop 
trgovinske politike ES in bi za majhen slovenski trg pomenile 
nepotrebno in gospodarsko škodljivo zapiranje trga 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgora) 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

- ob polnopravnem članstvu Republike Slovenije v ES 

5) Alt so zgoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
siovenSčino? 

obstaja le delovni prevod evropskega carinskega kodeksa, 
ki pa ni v celoti usklajen s slovensko carinsko terminologijo 

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk? 

- predlog ni preveden v noben tuj jezik 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

Pri pripravi predloga akta neodvisni strokovnjaki z omenjenih 
področij niso sodelovali. 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev 

- 331-1 

Ime in priimek ter podpis 
vodja pravne službe: 

STANKO ŠTRAJN, l.r. 
DRŽAVNI PODSEKRETAR 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

Mag. ANTON ROP, l.r. 
MINISTER 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 FILMSKEM SKLADU 

REPUBLIKE SLOVENIJE (ZFS-A) 

- skrajšani postopek - EPA 209 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1999-3511-0003 
Številka: 643-02/2000-1 
Ljubljana, 10.05.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 26. seji dne 10.5.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O FILMSKEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE 
(EU), 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o Filmskem skladu Republike Slovenije obravnava po 
skrajšanem postopku, ker so predlagane spremembe in 
dopolnitve veljavnega zakona manj zahtevne, predvsem gre 

za manj zahtevne uskladitve s predpisi Evropske unije in drugimi 
že sprejetimi zakoni (npr. Zakon o javnih skladih) in akti. 

Hkrati Vlada Republike Slovenije umika predlog zakona o 
Filmskem skladu Republike Slovenije - javnem skladu - hitri 
postopek, ki ga je poslala z dopisom št. 643-02/2000-1 z dne 
24.8.2000. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- Andreja Rihter, ministrica za kulturo, 
- Božidar Zorko, državni sekretar v Ministrstvu za kulturo, 
- Zoran Pistotnik, državni podsekretar v Ministrstvu za kulturo, 
- Nataša Goršek-Mencin, svetovalka ministrice za kulturo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o Filmskem skladu Republike Slovenije (UL RS št. 17/94) 
je treba uskladiti s temeljnimi načeli o prostem pretoku ljudi, storitev, 
kapitala in blaga, kot jih določata Pogodba o Evropski Uniii in 
PireMiva 1999/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Sedanji 
20. člen Zakona o filmskem skladu RS namreč določa, da 
potrebuje tuj filmski producent za snemanje v Republiki Sloveniji 
dovoljenje pristojnega državnega organa. Republika Slovenija mora 
v skladu s prevzetimi obveznostmi zagotoviti nediskriminatorno 
obravnavanje domačih oseb in oseb iz držav, članic EU. Zato je 
predpisovanje posebnega dovoljenja neumestno. Drugače je 
glede določbe, da lahko tuj producent snema v Sloveniji samo v 
sodelovanju z domačim, saj tu ne gre za onemogočanje delovanja 
tujih producentov, temveč za uskladitev tega zakona s predpisi, 
ki veljajo za področje izvajanje dejavnosti v Republiki Sloveniji. 

Državni zbor Republike Slovenije je 24. februarja 2000 sprejel 
zakon o lavnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00), ki je bistveno 
posegel v ZFSRS, ker je razveljavil vse njegove določbe, ki so 
se nanašale na upravljanje in delovanje tega sklada (4. člen, 4. 
odstavek 8. člena, 3. in 4. odstavek 9. člena, 10. do 13. člen, 1. in 
3. odstavek 14. člena in 15. do 18. člen). V veljavi so ostale samo 
določbe o namenu ustanovitve sklada in njegovih nalogah, o 
financiranju sklada, o nagradah in priznanjih na področju dela 
sklada, o razvidu izvajalcev kinematografske dejavnosti in o 
dovoljenju tujega producenta za snemanje v Sloveniji. Filmski 
sklad RS sicer lahko nadaljuje z delom po zakonu o javnih skladih, 
a je Vlada RS morala do konca septembra 2000 sprejeti 
ustanovitveni akt sklada in tako najprej uskladiti njegovo delovanje 
z zakonom o javnih skladih. Po sprejemu tega zakona namerava 
predlagatelj ponovno proučiti nekatere določbe akta o ustanovitvi 
Filmskega sklada Republike Slovenije - javnega sklada (Ur. list 
RS, št. 96/2000), predvsem v delu, ki določa organe sklada in 
njihove pristojnosti. 

Predlog zakona odstranjuje administrativne ovire za tuje 
producente, ki želijo snemati v Sloveniji s tem, da se ukine 
dovoljenje za tako dejavnost. Vendar pa odpiranje v Evropo hkrati 

. - ?a ■ 
zahteva še bolj načrtno skrb za razvoj slovenskega jezika in- 
podpiranje slovenske ustvarjalnosti. Predlagatelj bo zato proučil 
možnosti za iskanje dodatnih (izven proračunskih) virov za 
slovensko kinematografijo in ob tem opravil raziskavo ali obstaja 
potreba za pripravo krovnega zakona za področje kinematografije. 

2. Cilji in načela zakona 

harmonizacija s pravnim redom EU; 
prost pretok ljudi, blaga, storitev in kapitala; 

3. Finančne posledice 

Zakon ne predvideva povečanja, niti zmanjšanja vrednosti 
finančnih sredstev, ki jih Republika Slovenija namenja za ohranitev 
in razvoj slovenske kinematografije iz državnega proračuna v 
zadnjih letih. 

4. Skladnost zakona z evropskimi predpisi in 
mednarodnimi pogodbami 

Predlog zakona je usklajen z Direktivo 1999/42/ES in s Konvencijo 
Sveta Evrope o filmski koprodukciii (1992). Slovenija še ni 
podpisnica te konvenciji, čeprav bi lahko uporaba njenih določb 
vzpodbudila razvoj slovenske kinematografije. Z uveljavitvijo tega 
zakona bodo izpolnjeni pogoji za pristop Slovenije k tej konvenciji. 

5. Obrazložitev predloga za skrajšani postopek 

Ker so predlagane spremembe in dopolnitve veljavnega zakona 
manj zahtevne, predvsem gre za manj zahtevne uskladitve s 
predpisi EU in drugimi že sprejetimi zakoni (npr. Zakon o javnih 
skladih) in akti, Vlada RS predlaga Državnemu zboru RS, da 
opravi obravnavo tega zakonskega predloga v skladu z 204.a 
členom poslovnika državnega zbora. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o Filmskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 17-664/1994) se v besedilu 5.člena v četrti alinei po besedah 
»z javnimi razpisi« postavi piko, ostalo besedilo te alinee pa se 
črta. 

2. člen 

V besedilu 7.člena se v drugi alinei prvega odstavka pred piko 
doda besedilo: 

»(nagrada Metoda Badjure)« 

3. člen 

V besedilu 9. člena se črta 4. alinea. 

4. člen 

Besedilo 20. člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 
»Filmski producent, ki ni registriran za opravljanje te dejavnosti v 

Republiki Sloveniji, lahko snema v Republiki Sloveniji v sodelovanju 
s slovenskim producentom.« 

5. člen 

Besedilo 21. člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 
»Z denarno kaznijo najmanj 300.000 slovenskih tolarjev se kaznuje 
filmski producent, če snema v Republiki Sloveniji, ne da bi bil 
registriran za to dejavnost v Republiki Sloveniji, ali če ne sodeluje 
s slovenskim producentom.« 

6. člen 

Določbe prvega odstavka 11. člena, četrtega odstavka 25. člena 
in petega odstavka 27. člena zakona o javnih skladih (Ur.l. RS, št. 
22/00) se za Filmski sklad Republike Slovenije ne uporabljajo. 
Določba 33. člena zakona o javnih skladih se uporablja za ta 
sklad le smiselno. 

7. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

III. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu 

Sklad zbira predloge za sofinanciranje programov in projektov s 
področja kinematografije z javnimi razpisi, v skladu s predpisi, ki 
določajo postopke za oddajo subvencij, posojil in državnih pomoči 
in ne na podlagi predpisov o javnem naročanju. 

K 2. členu 

Besedilo člena s poimenovanjem nagrade za življenjsko delo 
natančneje določi, za katero nagrado s področja kinematografije 
gre. 

K 3. členu 

Določilo, s katerim se predpisuje obvezo drugemu javnemu 
zavodu, sistemsko ne sodi v zakon o Filmskem skladu, zato se 
to alineo črta. Hkrati je določilo, ki se črta, v neskladju z namenom 
zbiranja prispevka RTV Slovenija. 

K 4. členu 

Glede na naravo filmske dejavnosti - kratkotrajno in pogosto 
enkratno izvajanje dejavnosti, vezane na realizacijo posameznih 
filmskih projektov - ponuja rešitev v predlaganem 4.člen filmskim 
producentom, ki želijo snemati na področju Republike Slovenije, 
pa v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah tu niso 

registrirani za opravljanje te dejavnosti, stroškovno in 
proceduralno ugodnejšo ter časovno hitrejšo možnost od tiste, ki 
izhaja iz predpisov, ki urejajo področje izvajanja dejavnosti v 
Republiki Sloveniji. Predlagana ureditev omogoča, da se lahko 
tak filmski producent za obdobje izvajanja filmske in video 
dejavnosti v Republiki Sloveniji, namesto da bi bil prisiljen v 
postopek registracije svoje dejavnosti opravljanja filmske in video 
produkcije, koprodukcijsko ali poslovno poveže s filmskim 
producentom, ki je že registriran za opravljanje te dejavnosti v 
Republiki Sloveniji. 

K 5. členu 

Člen se smiselno spremeni glede na 4.člen tega zakona. 

K 6. členu 

S posebno določbo ta zakon za Filmski sklad RS (tako kot je 
zakon o javnih skladih že razveljavil za Jamstveni sklad RS) 
razveljavi tiste določbe zakona o javnih skladih v zvezi z 
upravljanjem z namenskim premoženjem, ki za filmski sklad niso 
prikladne. 

K 7. členu 

V zadnjem členu je določen dan uveljavitve tega zakona 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO 

5. člen 

Sklad opravlja predvsem naslednje naloge: 
- zagotavlja kontinuirano programiranje filmske proizvodnje; 
- načrtuje in omogoča proizvodnjo, ki se sofinancira iz državnega 

proračuna; 
- nadzoruje delo in porabo javnih sredstev izvajalcev nacionalnega 

kulturnega programa za področje kinematografije; 
- zbira predloge za sofinanciranje programov in projektov s 

področja kinematografije z javnimi razpisi v skladu s predpisi, ki 
določajo postopke za oddajo javnih naročil; 

- sklepa z izbranimi izvajalci programov in projektov s področja 
kinematografije pogodbe o sofinanciranju; 

- zagotavlja prezentacijo in tržno eksploatacijo slovenskega filma 
v državi in tujini; 

- razvija scenaristično filmsko dejavnost; 
- načrtuje in izvaja sodelovanje s tujimi nevladnimi filmskimi 

asociacijami; 
- skrbi za razvoj reproduktivne kinematografije kot kulturne 

dejavnosti; 
- spremlja stanje kinematografske mreže ter po potrebi sprejema 

in izvaja ukrepe za njen skladen razvoj; 
- vzpodbuja ponudbo in distribucijo umetniškega filma; 
- opravlja druge naloge, povezane s kinematografijo v Republiki 

Sloveniji. 

7. člen 

Za delo in uspehe na področju kinematografije podeljuje sklad 
nagrade in priznanja za; 
- vrhunske dosežke na področju kinematografije; 
- življenjsko delo filmskega ustvarjalca, ki je s svojim delom 

bistveno prispeval k razvoju slovenskega filma. 

Kriterije in postopek podeljevanja nagrad in priznanj določa 
pravilnik, ki ga sprejme upravni odbor sklada v soglasju z 
ustanoviteljem. 

9. člen 

Sklad pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti: 
- iz sredstev državnega proračuna za kulturo, ki so namenjena 

filmski proizvodnji in reproduktivni kinematografiji; 
- iz lastnih prihodkov od trženja s filmsko proizvodnjo, financirano 

iz javnih sredstev; 
- iz naslova sodelovanja z mednarodnimi ustanovami in 

organizacijami; 
- iz deleža naročnine TV Slovenije za bogatenje programa 

nacionalne televizije; 
- z dotacijami, darili in iz drugih virov. 

20. člen 

Tuji filmski producent lahko snema v Republiki Sloveniji le v 
sodelovanju s producentom, ki ima svoj sedež v Republiki Sloveniji 
in je vpisan v razvid izvajalcev kulturnih programov iz prejšnjega 
člena tega zakona ter z dovoljenjem ministrstva, pristojnega za 
kulturo. 

Tuji producent mora med napisi filma navesti, da je film posnet v 
Republiki Sloveniji. 

Ministrstvo, pristojno za kulturo, ne izda dovoljenja zlasti v primeru, 
ko vsebina filma napeljuje k razpihovanju rasne oziroma verske 
nestrpnosti ali k omejevanju človekovih pravic oziroma v primerih, 
ko to ni mogoče zaradi varstva naravne in kulturne dediščine. 

21. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje tuji filmski 
producent, če snema v Republiki Sloveniji, ne da bi sodeloval s 
producentom, ki ima svoj sedež v Republiki Sloveniji in je vpisan 
v razvid iz 19. člena tega zakona, ali če snema v Republiki Sloveniji 
brez dovoljenja ministrstva, pristojnega za kulturo (prvi odstavek 
20. člena). 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

L) Naslov predloga akta: 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Filmskem skladu 
Republike Slovenije 

4.) Navedba roka predvidene popolne uskladitve aKta i 
zaoral navedenimi pravnimi viri ES (leto); 

. / 

2.) Skladnost predloga akta z določbami »evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

Zakon je usklajen s temeljnimi načeli o prostem pretoku ljudi, 
storitev, kapitala in blaga, kot jih določa Pogodba o Evropski 
uniji. 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene: 

Besedilo predstavlja pravni temelj za polni prevzem 
obveznosti iz sporazuma. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3.) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

Directive 1999/42/ES 
Council Decission 1999/297/EC 

b) Ali je predlog akta uskla|en z ostalimi viri prava ES? 

Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

/ 

5.) Ali so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni V 
slovenščino? 

Da. 

6.) Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk? 

Ne. 

7.) Sodelovanle neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TAIEX. 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza....): 

/ 

8.) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roKa ta uskladitev; 

Da. (tč. 3.1.2.3. - Prost pretok storitev) 

Rok za sprejem: 2000 - IV 
I 

Uveljavitev: 2001 - II. 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

liran j&upan 
Državni podsekretar 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

Andreja Rihter 
Ministrica 
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Poročilo o 

OPRAVLJENEM INŠPEKCIJSKEM 

NADZORU SLUŽRE ZA NADZOR 

PRORAČUNA MINISTRSTVA ZA 

FINANCE ZA URUURJE 00 JULIJA DO 

DECEMRRA 2000 

j 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE MINISTRSTVA ZA FINANCE ZA OBDOBJE OD JULIJA DO 
DECEMBRA 2000, 

Številka: 401-00-2001-1 
Ljubljana, 26.04.2001 ki ga pošilja na podlagi 106. člena Zakona o javnih financah. 

Vlada Republike Slovenije se je na 23. seji dne 26.4.2001 
seznanila s: 

Mirko Bandelj, l.r. 
- POROČILOM O OPRAVLJENEM INŠPEKCIJSKEM GENERALNI SEKRETAR 
NADZORU SLUŽBE ZA NADZOR PRORAČUNA 
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REPUBLIKA SLOVENIJE 

MINISTRSTVO ZA FINANCE 

POROČILO 

O OPRAVLJENEM INŠPEKCIJSKEM NADZORU SLUŽBE ZA 

NADZOR PRORAČUNA MINISTRSTVA ZA FINANCE ZA 

OBDOBJE OD JULIJA DO DECEMBRA 2000 

UVOD 

Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št.79/1999), v nadaljevanju ZJF 

opredeljuje finančni nadzor kot prvonivojski nadzor pri neposrednih 

uporabnikih državnega in občinskih proračunov in drugonivojski finančni 

nadzor pri organu za nadzor proračuna v členih od 100. do 106. 

Organ za nadzor proračuna je Ministrstvo za finance Služba za nadzor 

proračuna in ima pri nadziranju inšpekcijske pristojnosti, revizijske 

pristojnosti in pristojnosti za pripravo skupnih usmeritev za izvajanje 

prvonivojskega nadzora pri neposrednih uporabnikih državnega in 

občinskih proračunov. Ugotovitve in revizijska mnenja, ki jih izda 

Ministrstvo za fmance pri izvajanju revizijskih pristojnosti, so neposredni 

uporabniki dolžni obravnavati, v primeru, daje izdano mnenje negativno, 

pa zakon določa, da se o negativnem revizijskem mnenju obvezno obvesti 

vlado. 

Služba za nadzor proračuna ima inšpekcijske pristojnosti in posebna 

pooblastila za ukrepanja v primerih ugotovljenih nepravilnosti po ZJF, 

določene v členih od 102. do 106. Inšpekcijski nadzor opravljajo 

proračunski inšpektorji po določilih ZJF, Zakona o upravi (Ur.l. RS, št. 

67/1994) in Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 

80/1999). 

Obveznost poročanja o opravljenem inšpekcijskem nadzoru, ugotovitvah 

in odločitvah ministrstva pristojnega za finance ZJF določa v 106. členu; 

ministrstvo pristojno za finance mora o tem obveščati vlado in Računsko 

sodišče, vlada pa Državni zbor. Ugotovitve in odločitve Ministrstva za 

fmance so zajete v »Poročilu o opravljenem inšpekcijskem nadzoru 

Službe za nadzor proračuna Ministrstva za finance za obdobje od julija do 

decembra 2000«. Poročilo poroča o opravljenem nadzoru nad izvajanjem 

zakonov in predpisov, ki urejajo finančno, materialno in računovodsko 

poslovanje neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna 

ter nad zakonitostjo in namenskostjo uporabe sredstev iz javnih financ in 

upravljanjem z državnim premoženjem in vkjučuje nadzor nad porabo 
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nakazanih sredstev državnega proračuna občinam in drugim prejemnikom 

proračunskih sredstev. V poročilu so navedeni proračunski uporabniki v 

postopku inšpiciranja, nekatere občine kot prejemniki proračunskih 

sredstev, vse proračunske postavke, ki so bile predmet pregleda 

porabljenih proračunskih sredstev ter ugotovitve, nepravilnosti in kršitve 

predpisov, morebitne pripombe strank na ugotovitve in povzetki 

predlogov za izboljšanje poslovanja, odrejeni ukrepi za odpravo 

nepravilnosti, predlogi za uvedbo postopkov za prekrške, morebitne 

prijave ob sumu kaznivih dejanj in drugi ukrepi proračunske inšpekcije v 

skladno z zakonskimi pooblastili. 

I. NADZOR PRI PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH 

1. Ministrstvo za finance Služba za nadzor proračuna je opravilo 

inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov in predpisov, ki urejajo 

finančno, materialno in računovodsko poslovanje neposrednih in 

posrednih uporabnikov državnega proračuna ter nad zakonitostjo in 

namenskostjo uporabe sredstev iz javnih financ in upravljanjem z 

državnim premoženjem, kot to določa 102. člen ZJF, za leto 1998 in 

1999 pri naslednjih proračunskih uporabnikih: 

1. Državni zbor Republike Slovenije 

2. Ministrstvo za kulturo 

3. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 

4. Ministrstvo za znanost in tehnologijo 

5. Ministrstvo za znanost in tehnologijo Urad za standardizacijo in 

meroslovje 

6. Upravna enota Slovenske Konjice 

7. Upravna enota Slovenska Bistrica 

8. Urad Republike Slovenije za zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo 

9. Ustavno sodišče Republike Slovenije 

10.Upravna enota Ruše 

11.Upravna enota Tržič 

12.Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Urad RS za 

makroekonomske analize in razvoj 

13. Ministrstvo za finance Carinska uprava RS 

14. Ministrstvo za kulturo Slovenska filharmonija 

15.Ministrstvo za promet in zveze Uprava RS za zračno plovbo 
16. Ministrstvo za promet in zveze 
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17.Ministrstvo za znanost in tehnologijo 

18.0bčina Lukovica 

19.0bčina Murska Sobota 

2. Ministrtvo za finance Služba za nadzor proračuna je obravnavalo tudi 

vloge na podlagi 98. člena Zakona o upravi in izvedlo inšpekcijske 

preglede pri naslednjih proračunskih uporabnikih: 

20. Zavod za šport Slovenije 

21. Občine Koper, Piran, Izola, Lendava, Moravske Toplice, 

Dobrovnik, Šatovci in Hodoš 
22. Občina Tržič 

23. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Urad RS za varstvo 

potrošnikov 
24. Ministrstvo za promet in zveze 

25,Osnovna šola Žalec 

26.Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 

1. Državni zbor Republike Slovenije 

Pregled je bil opravljen za obdobje od 1.7. 1999 do 30.6. 2000. 

Pregledane so bile naslednje proračunske postavke: 

3325-Materialni stroški 

2817-Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

V okviru pregleda porabe sredstev iz proračunske postavke materialnih 

stroškov je bila dokumentacija ponovljenega javnega razpisa za izbiro 

izvajalca storitev servisiranja fotokopirnih strojev. Vsebina objave 

javnega razpisa ni vsebovala meril za izbiro najugodnejše ponudbe, 

stroški razpisne dokumentacije pa so bili zaračunani preveč. Nekateri 

računi so imeli krajši rok plačila od pogodbeno dogovorjenih rokov 

plačil, vendar so bila vsa izvedena plačila še v predpisanih rokih. 

Ugotovljeni so bili primeri napačnega knjiženja v okviru podkontov 

"Goriva in maziva za prevozna sredstva" in "Vzdrževanje in popravila 

vozil in Prevozni stroški in selitve", napake pa so odgovorni že v času 

pregleda popravili, na opozorilo o neskladju z določili Zakona o 

izvrševanju proračuna pa so naknadno spremenili tudi določilo v najemni 
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pogodbi za najem prostorov. V ostalih primerih ugotovljenih 

nepravilnosti je šlo za neskladja pogodbenih določil z določili Zakona o 

izvrševanju proračuna, ki so se nanašala predvsem na roke plačil in na 

kršitev določbe Zakona o Javnih financah, ki predpisuje prevzemanje 

obveznosti s pisno pogodbo. 

Pregled porabe iz proračunske postavke "Investicije in investicijsko 

vzdrževanje" je obsegal dokumentacijo javnih razpisov in sicer za 

nabavo dveh osebnih službenih vozil, izbiro izvajalca za svetovalni 

inženiring prenove velike dvorane in za izbiro izvajalca za obnovo 

dvorane. Pri tem so bile so bile odkrite kršitve in nepravilnosti; naročnik 

v objavi javnega razpisa ni navedel meril za izbiro najugodnješe ponudbe, 

stroške za razpisno dokumentacijo je zaračunal previsoko, zapisnik o 

odpiranju ponudb ni sestavil dosledno, naročnik ni v odločbi imenoval 

vodje izvedbe javnega naročila. 

2. Ministrstvo za kulturo 

Pregled je bil opravljen za obdobje od 30.6.1999 do 1.6.2000. Pregledane 

so bile naslednje proračunske postavke: 

5665-Kulturni tolar-knjižnice 

6577-Viba film 

2002-Narodna galerija 
1862-Kulturni dom Lendava 

5666-Kulturni tolar-investicije 

6154-Programi društev 

7105-Založništvo 

6878-Sklad ljubitelske kulturne dejavnosti 

7115-Nepredvidene akcije 

Iz pregledanega vzorca poročil, ki jih za ministrstvo sestavljajo knjižnice, 

je bil razviden podatek o neporabljenih sredstvih, ki so jih knjižnice 

prejele v letu 1999 in ki naj bi bila prenešena v leto 2000. Ugotovljeno je 

bilo, da vsa poročila knjižnic niso vsebovala finančnega dela, 

Ministrstvo za kulturo pa ni zahtevalo dopolnitev takih poročil, kar kaže 

na to, da nadzora pri uporabnikih ni izvajalo. 

Gradnja kulturnega doma Lendava, ki jo sofinancira država in katere 

začetek sega v leto 1995 je zaradi pomanjkanja sredstev zastala. 

Inšpekcija ugotavlja, da je Ministrstvo za kulturo opustilo nadzor nad 

izvajanjem finančnih obveznosti občine Lendava, izvedena plačila 

izvajalcem so bila manjša od prejetih sredstev s strani ministrstva, 
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nerešeno pa je tudi vprašanje sofinancerskega deleža Republike 

Madžarske. 

V skladu z Zakonom o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe 

v kulturi so bila sredstva iz proračuna zagotovljena za tehnično opremo 

filmskega študija Viba film. Iz dokumentacije izhaja, da so bila sredstva, 

namenjena tehnični opremi iz proračunske postavke 5666-kulturni tolar- 

investicije delno porabljena za plačilo komunalnega prispevka za 

spremembo namembnosti, rekonstrukcijo nadzidavo in prizidavo 

obstoječe hale v filmski studio Viba film, kar pomeni, daje pri planiranju 
v okviru investicijskih postavk prišlo do napak. Ob pregledu postopkov 

javnega naročanja, je bilo ugotovljeno v primeru oddaje javnega naročila 

za rekonstrukcijo objekta, da strokovna komisija ni bila sestavljena v 

skladu z Zakonom o javnih naročilih. 

Inšpekcija pri porabi sredstev iz proračunske postavke 6154-programi 

društev ugotavlja, da so bili prvi sklepi o pridobitvi statusa društva, ki 

deluje v javnem interesu izdani šele konec leta 1999, kar kaže na 

nezakonitost financiranja teh društev pred izdajo sklepov o pridobitvi 

statusa. 

Iz proračunske postavke 7105-založništvo so se v letu 1999 sofinancirale 

tudi nekatere izdaje knjig, ki so bile v izboru sofinanciranja knjižnih izdaj 

preko javnega razpisa po določilih Pravilnika o postopku za izbiro 

kulturnih projektov in oblikovanju kulturnih programov zavrnjena in so 

se sofinancirala neposredno na podlagi člena Zakona o uresničevanju 

javnega interesa na področju kulture, ki omogoča izbiro projektov brez 

razpisa. Nadalje inšpekcija ugotavlja, da uporabnik ni upošteval 

priporočil inšpekcije iz leta 1996, ki predlaga izplačevanje sredstev na 

podlagi priloženih računov za tisk knjig in avtorskih pogodb, zato 

navedeno priporoča ponovno. 

Pregledani so bili vsi sklepi ministra za sofinanciranje programov iz 

proračunske postavke 7115-nepredvidene akcije. Izmed odobrenih 

projektov je nekaj v javnem razpisu zavrnjenih projektov. Zakon o 

uresničevanju javnega interesa na področju kulture omogoča sklenitev 

pogodbe o sofinanciranju brez javnega razpisa, če gre za posebno 

pomemben projekt, ki ga ni mogoče načrtovati vnaprej, kar pa ni mogoče 

trditi za zavrnjene projekte. 

V pripombah na inšpekcijski zapisnik je ministrstvo dodatno pojasnilo 

nekatere nejasnosti glede tolmačenja Pravilnika o postopku za izbiro 
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kulturnih projektov in glede planiranja v okviru investicijskih postavk. 

Inšpekcija je predlagala nekaj ukrepov, ki naj jih Ministrstvo za kulturo 

izvede za knjižnice, priporočila možnost proučitve fazne usposobitve 

objekta v funkcijo v izogib nadaljnemu propadanju objekta, opozorila na 

možnost zlorabe Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju 

kulture in predlagala, naj se pooblastila za odredbodajalce podelijo za 

posamezna strokovna področja. 

3. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj 

Pregled je bil opravljen za obdobje od 1.1.2000 do 30.5.2000. Pregledane 

so bile naslednje proračunske postavke: 

5067-Razvojni programi-izvajanje 

5653-Sofinanciranje razvojnih kreditov 

5804-Regionalni projekti 

5878-Razvojno prestrukturiranje Zasavske regije 

5879-Program čezmejnega sodelovanja s Hrvaško 

Inšpekcija je ugotovila, da po izvršenem nakazilu po sklenjeni pogodbi o 

dodeljevanju sredstev namenjenih za regionalni razvoj v letu 2000 

Skladu za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega 

podeželja, Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ni v celoti izvedlo 

javnih razpisov za upravičence iz proračunske postavke 5804-regionalni 

projekti, 5878-razvojno prestrukturiranje, 5879-program čezmejnega 

sodelovanja s Hrvaško. 

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je izvršilo nakazilo, čeprav 

nekateri razpisi še niso bili objavljeni in je s tem kršilo določila Zakona o 

javnih financah ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS. 

Inšpekcija predlagala izvedbo razpisov ali vračilo sredstev v proračun ter 

dodatno sklenitev takih pogodbenih določil, ki bodo take nepravilnosti za 

vnaprej izključevala. 

Glede na dejstvo, da je Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj že 

samo odpravilo nepravilnosti in podalo poročilo o naknadni izvedbi 

javnih razpisov in vrnitvi preostalega dela sredstev v proračun, inšpekcija 

ni imela več razloga, da bi izrekla ukrep za odpravo nepravilnosti. 

4. Ministrstvo za znanost in tehnologijo 
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Opravljen je bil pregled za obdobje od 1.1.1999 do 30.6.2000 za porabo 

na proračunski postavki 

2453-Univerzitetna knjižnica v Ljubljani. 

Pregledana je bila vsa razpoložljiva dokumentacija, med drugim tudi 

dokumentacija na podlagi pogodbe sklenjene med Ministrstvom za 
znanost in tehnologijo in Narodno in univerziteno knjižnico v Ljubljani 

za strokovno spremljanje izgradnje Univerzitetne knjižnice v Ljubljani in 

informiranje javnosti o izgradnji v letu 2000 in pogodbe za leto 1999. 

Predmet pogodbe v letu 1999 je bilo strokovno spremljanje izgradnje 

Univerzitetne knjižnice Ljubljana ter priprava koncepta informiranja 

javnosti. V prilogi pogodbe so bile v finančnem načrtu predvidene 

publikacije, prospekti, brošure, in svetovalne in koordinacijske storitve. 

Izplačila naj bi se izvrševala na podlagi računov in predložitvi 

dokumentacije. 

Inšpekcija je ugotovila, da za svetovalne in koordinacijske storitve in del 

zahtevka za informiranje javnosti o projektu niso bili izdani računi. 

Narodna in univerzitetna knjižnica je izdala pisno poročilo o porabi 

sredstev po pogodbi, iz katerega sledi, da je postavka informiranje 

javnosti v pretežni meri pokrita z računi izvajalcev specifičnih storitev, 

preostali del pa skladno s pogodbo zaračunava neposredno Narodna in 

univerzitena knižnica za lastne aktivnosti na področju informiranja in da 

predstavlja postavka plačilo svetovalnih in koordinacijskih storitev 

neposredno pomoč Narodni in univerzitetni knjižnici kot glavnemu 

nosilcu programov, ki se odvijajo vse leto. 

Inšpekcija je priporočila Ministrstvu za znanost in tehnologijo zaostritev 

predhodnih kontrol v smislu preveijanja zahtevkov glede izkazanih 

računov in neposrednih pogodbenih obveznosti. 

5. Ministrstvo za znanost in tehnologijo Urad za standardizacijo in 

meroslovje 

Pregled je bil opravljen za obdobje od 1.1.1999 do 31.3.2000 za naslednje 

proračunske postavke: 

0099-Lastna dejavnost 

3424-Materialni stroški 

8566-Mednarodno sodelovanje 

4495-Meroslovje 
6149-Akreditacij a 
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5718-Nakup opreme 

Sredstva za nakup pisarniškega materiala so se izplačevala iz postavke 

materialnih stroškov in postavke lastne dejavnosti. Po ugotovitvah ' 

inšpekcije ni bil opredeljen delež redne in lastne dejavnosti, kar pa je 

zaradi nadzora nad sredstvi nujno razmejiti. Pričakovati je, da bo v 

čimkrajšem času izdelan Pravilnik o lastni dejavnosti. V vseh primerih se 

niso dosledno vodile evidence pobiranja javnofinančnih prihodkov na 

podlagi sprejetih uredb. Vpeljan sistem ni omogočal jasnega vpogleda v 

prilive določenega organa. 

Za nakup opreme s postavke 5718 ni bil pravočasno sprejet celoten načrt 

nabav, kot to določa Zakon o izvrševanju proračuna. 

Pri proračunski postavki 6149-akreditacija so se pripombe inšpekcije 

nanašale na izdatek za plačilo posvetovanja na podlagi pomanjkljive 

naročilnice, ki ne določa roka plačila in pomanjkljivosti izpisov v 

sektorju javnega računovodstva za devizna izplačila, saj je v teh primerih 

možen le izpis kontne kartice, ki ne zagotavlja preglednosti. 

Na postavki 8566-Mednarodno sodelovanje je bilo največ sredstev 

namenjenih za članarine v mednarodnih organizacijah. Poročilo o porabi 

po kontih je prikazovalo, da se je članarina črpala tudi iz drugih postavk. 

Po obrazložitvi proračuna se članarine plačujejo iz ene postavke. Že 

opisane pomanjkljivosti izpisov deviznih izplačil pri prejšnji proračunski 

postavki pa veljajo tudi za to proračunsko postavko. 

Inšpekcija na drugih postavkah ni ugotovila nepravilnosti, ob pregledu 

inventur osnovnih sredstev v letu 1999 pa je ugotovila nepravilnost v 

knjižni vrednosti osnovnih sredstev. Podane pripombe na nepravilnosti so 

vključevale predloge za izboljšanje poslovanja in ureditev evidenc. 

Stranka v postopku je podala poročilo o že sprejetih ukrepih po predlogu 

inšpekcije. 

6. Upravna enota Slovenske Konjice 

Pregled je bil opravljen za čas v letu 1999 in do 30.6.2000 na naslednjih 

proračunskih postavkah: 

2794-Materialni stroški 

3667-Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

5464-Izvajanje upravnih postopkov. 
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V okviru materialnih stroškov je inšpekcija ugotovila, da niso bile 

sklenjene pogodbe za vso nabavo pisarniškega materiala, poleg tega pa so 

bili nekateri roki plačil neskladni s pogodbo in predpisi. Obračun 

plačevanja uporabe avtomobila ni temeljil na pogodbi. Za čiščenje dela 

poslovnih prostorov ni bilo določil v sklenjeni pogodbi, plačevanje tega 

čiščenja pa se je opravljalo celo v krajših rokih, kot jih določa zakon. 

Knjigovodske listine za izdatke za reprezentanco niso vsebovale opisov 

namembnosti. Najem avtomobila je bil v neskladju z Navodilom o 

finančnem poslovanju upravnih enot, ki določa, da se sredstva za 

investicije v prostore, avtomobile in opremo zagotavljajo pri Servisu 

skupnih služb. 

Pri proračunski postavki 5464-Izvajanje upravnih postopkov se je 

pripomba inšpekcije nanašala na specifiko blagajniškega poslovanja na 

računu prihodkov 845, ki je Navodilo o finančno-računovodskem 

poslovanju ne zajema dovolj. 

Drugod ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Inšpekcija je predlagala nekaj 

sprememb poslovanja, vskladitev pogodbenih določil ter dogovoijanje 

rokov plačil skladno z zakonom, vodenje evidenc o opravljenih vožnjah 

za službene avtomobile, predvsem tudi za porabo na elektronskih karticah 

in sistemsko ureditev blagajniškega poslovanja za vse upravne enote. 

7. Upravna enota Slovenska Bistrica 

Pregled je bil opravljen za obdobje leta 1999 in do 30.6.2000 na 

naslednjih proračunskih postavkah: 

2793-Materialni stroški 

3665-Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

5463-Izvajanje upravnih postopkov. 

Pri pregledu materialnih stroškov je bilo ugotovljeno, da so predračuni 

ponudnikov za tekoče vzdrževanje med seboj skoraj neprimerljivi glede 
cene in kvalitete pri izbiri najugodnješega ponudnika, ker metode 

izračuna niso predvidene že ob zbiranju ponudb. 

Inšpekcija drugod ni ugotovila nepravilnosti. Predlagano je bilo, naj se 

uredijo pisna pravila delovanja pomožnih blagajn in poslovanja, posebej 

nakazil na račun 845 in 840 v smislu poenotenja za vse upravne enote. 
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8. Urad Republike Slovenije za zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo 

Pregled je bil opravljen za leto 1999 in delno za leto 2000. Pregled je 

zajemal predvsem proračunsko postavko 

8225-materialni stroški. 

Pri pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Pripomba inšpekcije se je 

nanašala le na pomanjkljivost specifikacije opravil za stroške 

študentskega dela, ki pa je bila kasneje dopolnjena. 

9. Ustavno sodišče Republike Slovenije 

Pregled je bil opravljen za leto 1999 in delno za leto 2000 za naslednje 

proračunske postavke: 

3655-Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

3331-Materialni stroški 

2820-Investicije in investicijsko vzdrževanje. 

Inšpekcija pri pregledu ni ugotovila nepravilnosti, razen vknjižb stroškov 

uporabe računalniške podatkovne baze, ki naj bi ne sodile na konto 

najemnin, zakupnin in licenčnin v okviru proračunske postavke 

investicije in investicijsko vzdrževanje, temveč v okvir proračunske 

postavke materialnih stroškov. Po mnenju inšpekcije so navedene 

pomanjkljivosti zanemarljive in nimajo pomembnejšega vpliva na izkaz 

porabe proračunskih sredstev po namenih. 

Inšpekcija je predlagala, naj bodo v bodoče planirana proračunska 

sredstva za dnevni najem tujih osnovnih sredstev in za stroške uporabe 

tujih baz podatkov na proračunski postavki materialnih stroškov. 

10.Upravna enota Ruše 

Pregled je bil opravljen za obdobje od 1.7.1999 do 30.6.2000 po 

naslednjih proračunskih postavkah: 

2779-Materialni stroški 

5459-Izvajanje upravnih postopkov 

3657-Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov. 

Na postavki materialnih stroškov inšpekcija ni ugotovila nepravilnosti, 

opozorila je le na nenatančno določilo v najemni pogodbi za osebni 
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avtomobil, iz katerega ni razvidna cena uporabnine nad določenimi 

kilometri. 

V okviru pregleda porabe na proračunski postavki 5459-izvajanje 

upravnih postopkov so bile pregledane pogodbe za dobavo obrazcev, 

tiskovin in registrskih tablic ter poslovanje in evidentiranje stroškov v 

zvezi z upravnimi postopki in pri tem ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 

Inšpekcija je predlagala, naj naročilnice za investicije in investicijsko 

vzdrževanje vsebujejo tudi rok plačila. 

11.Upravna enota Tržič 

Pregled je bil opravljen za obdobje od 1.7.1999 do 30.6.2000 za naslednje 

proračunske postavke: 

2805-Materialni stroški 

5482-Izvajanje upravnih postopkov 

3683-Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov. 

Pregled materialnih stroškov je obsegal dokumentacijo za pisarniški 

material, uporabo poslovnih prostorov, vzdrževanje fotokopirnih strojev 

in vzdrževanje alarmnih naprav in pri tem ni bilo ugotovljenih 

nepravilnosti. 

V okviru pregleda porabe na proračunski postavki 5482-izvajanje 

upravnih postopkov so bile pregledane pogodbe za dobavo obrazcev, 

tiskovin in registrskih tablic ter poslovanje in evidentiranje stroškov v 

zvezi z upravnimi postopki in pri tem ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 
m 

Pri pregledu naključno izbranih računov in plačil iz proračunske 

postavke investicij in investicijskega vzdrževanja, ni bilo ugotovljenih 

kršitev. 

12.Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Urad RS za 

makroekonomske analize in razvoj 

Pregled je bil opravljen za obdobje od 1.1.2000 do 31.10.2000 za 

naslednje proračunske postavke: 

3356-Materialni stroški 

3680-Drugi odhodki za delo na drugih področjih 

0115-Lastna dejavnost 
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Z dobaviteljem pisarniškega materiala ni bila sklenjena pisna pogodba, 
kot to določa za prevzemanje obveznosti Zakon o javnih financah. Drugih 

nepravilnosti ni bilo ugotovljenih. 

Pregled porabe sredstev na postavki drugih odhodkov se je opravil na 

nekaterih postavkah na posameznih analitičnih kontih. Tudi pri tem ni 

bilo ugotovljenih nepravilnosti. 

Pravilnik o finančnem poslovanju predvideva posebna navodila o ureditvi 

evidenc poslovnih knjig in drugih poročil, ki se nanašajo na lastno 

dejavnost, inšpekcija je ugotovila, da je osnutek teh navodil že 

pripravljen. Po Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna RS so 

prihodki lastne dejavnosti namenski prihodki proračuna, namenjeni 

materialnim stroškom in pogodbam o delu z izvajalci nalog lastne 

dejavnosti. Po pregledu naključno izbranih računov ni bilo z vidika 

namenske porabe ugotovljenih nepravilnosti. 

13.Ministrstvo za finance Carinska uprava RS 

Pregled je bil opravljen za obdobje od 1.1.1999 do 31.3.2000 za naslednje 

proračunske postavke: 

6315-Stroški prodaje zaplenjenih vozil 

3420-Materialni stroški 

2849-Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov. 

V okviru pregleda proračunske postavke 6315 je bila pregledana 

dokumentacija javnega razpisa za izbiro izvajalca brez omejitev za 

opravljanje stroritev v zvezi s prodajo vozil, ki imajo značaj carinskega 

blaga. Naročnik je objavil v Uradnem listu osnovne podatke o izidu 

javnega razpisa v kasnejšem roku, kot ga določa Zakon o javnih naročilih. 

Po sklenjenem aneksu k pogodbi izhaja, da proračunska sredstva za leto 

1999 niso zadoščala za poravnavo vseh obveznosti po pogodbi, 

neporavnane obveznosti pa se bodo poravnale iz sredstev proračuna za 

leto 2000. 

Iz postavke materialnih stroškov so bili izvedeni javni razpisi za izbiro 

izvajalca za čiščenje prostorov carinske službe, za izbiro izvajalca za 

dobavo strokovne literature za potrebe carinske službe, za izbiro izvajalca 

brez omejitev za izvedbo tečajev tujih jezikov, za dobavo pisarniškega, 

računalniškega in potresnega materiala za potrebe carinske službe, za 

najem delno opremljenih poslovnih prostorov oz. s postopnim odkupom 
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delno opremljenih poslovnih prostorov. Na izvedbo postopkov je 

inšpekcija podalala nekaj pripomb glede določitve meril in pogojev za 

dodelitev naročila in izdelave pisnih ocen razpisne dokumentacije. Pri 

pregledu naključno izbranih računov je bilo ugotovljeno, da so bili v 

nekaterih primerih navedeni roki plačil krajši, kot so bili dogovorjeni s 

pogodbo, vendar so se plačila izvrševala še v predpisanih rokih. 

Pri pregledu porabe iz proračunske postavke 2849-Investicije in 

investicijsko vzdrževanje državnih organov ni bilo ugotovljenih 

nepravilnosti. 

Inšpekcija je izvedla kontrolo po določilih Odredbe o računih ter načinu 

vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov v Generalnem 

carinskem uradu, Carinskem uradu Nova Gorica, Celje in Murska Sobota 

in pri tem ni ugotovila primerov kršitev navedene uredbe. 

Stranka v postopku je na ugotovitve in podane predloge v inšpekcijskem 

zapisniku navedla, da bo upoštevala vsa priporočila in predloge 

inšpekcije; glede opredelitve pogojev oz. meril za javne razpise, glede 

pisnih ocen komisij za razpisne dokumentacije ter zagotavljanjem 

skladnosti s pogodbenimi določili glede rokov plačil na izstavljenih 

računih. 

14.Ministrstvo za kulturo Slovenska filharmonija 

Pregled je bil opravljen za leto 1999 za sredstva Ministrstva za kulturo po 

pogodbi s Slovensko filharmonijo o financiranju izvajanja kulturnega 

programa, opredeljena za program in posamezne vrste izdatkov. 

Inšpekcija je ugotovila, da odhodki za drobni potrošni material, avtorske 

honoraije, razne storitve, stroški vzdrževanja opreme, prevozov, 

najemnine, itd., niso, razen v enem primeru, skladno z zakonskimi 

določili presegali zneska, do katerega ni potrebno izvesti javnega razpisa. 

Naročnik je dolžan skladno z Zakonom o javnih naročilih v teh primerih 

skrbno preverjati ceno in kakovost javnega naročila z zbiranjem več 

ponudb, pri tem pa inšpekcija ugotavlja, da zbirke ponudb niso bile 

pravilno sistemsko urejene. Med reprezentančnimi stroški so bili tudi 

stroški za obrok zaposlenih na gostovanju v Dubrovniku. Ker so vsi 

udeleženci prejeli dnevnice, so bili ti stroški neupravičeni, zato so bili na 

predlog inšpekcije vrnjeni v proračun. 

Pri pregledu sredstev za investicije in amortizacijo je bilo ugotovljeno, da 

so bila dela za ureditev prostorov oddana z direktno pogodbo brez 
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izvedbe javnega naročila ob obisku ameriškega predsednika zaradi 

nujnosti takih del, po mnenju inšpekcije pa mora naročnik naknadno 

pridobiti pisno potrdilo o nujnosti del od Ministrstva za kulturo. 

Inšpekcija je opozorila na nespoštovanje pogodbenih določil izvajalca 

obnovitvenih in razširitvenih del na stavbi filharmonije ter kot skrajni 

ukrep predlagala zaustavitev izplačil. 

15.Ministrstvo za promet in zveze Uprava RS za zračno plovbo 

Opravljen je bil pregled nad pobiranjem zakonsko določenih prihodkov iz 

naslova zaračunavanja prihodkov za kontrolo letenja od plačil za prelete 

letal, pristojbin za preglede zrakoplovov, pristojbin za izdajo dovoljenj in 

pooblastil letalskemu in strokovnemu osebju in zaračunavanje opravljanja 

lastne dejavnosti. 

Vzpostavljen je bil že nadzor nad pravilnostjo izračuna preletnih taks 

EUROCONTROLA in njihovimi plačili le vrednostno na podlagi 

vsklajenega deleža preleta nad RS. Nadzor pa bo v nadaljni stopnji 

nadgrajen tako, da bo omogočil preverjanje podatkov iz obračuna za 

pretekli mesec in reklamiranje ob neskladju. 

Uprava za zračno plovbo ne izvaja nadzora nad vplačili pristojbin za 

preglede zrakoplovov, saj je bilo iz pregleda vlog razvidno, da v vseh 

primerih ni bilo predloženih potrdil, oziroma so bile fotokopije potrdil o 

vplačilu brez žigov in podpisov, z napačno vpisanimi plačilnimi računi. 

Kasneje pa so bila vsa dokazila za sporna vplačila inšpekciji predložena. 

Inšpekcija je ugotovila, da Uprava za zračno plovbo ne izvaja nadzora 

nad plačili pristojbin za izdajo dovoljenj in pooblastil letalskemu in 

drugemu strokovnemu osebju, saj ne preverja naknadno potrdil o 

vplačilih, ki jih predložijo vložniki zahtevkov, kar potrjuje tudi odkrit 

primer napačnega računa na predloženem potrdilu. 

Pri pregledu zaračunavanja knjig zrakoplovov, motorjev in propelerjev, 

katalogov, knjižic letenja in zbornikov in kart je bilo je bila odkrita le 

napaka zradi spremembe cenika. 

4 

Odgovornim je bilo priporočeno, da vzpostavijo naknadni nadzor vplačil 

pristojbin ter dosledno zavrnejo vsako nepopolno vlogo brez dokazil. 

16.Ministrstvo za promet in zveze 
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Opravljen je bil nadzor nad upravljanjem s premoženjem za področje 

železnic, letalstva in cest, pri tem je bila pregledana dokumentacija 

nekaterih investicij v obnovo infrastrukture z vidika evidentiranja 

premoženja. 

Pri tem je inšpekcija ugotovila, da je bila poraba sredstev državnega 

proračuna za investicije na področju železnic v okviru Slovenskih 

železnic evidentirana v skladu s predpisi. Priporočila je le, naj se javna 

železniška infrastruktura razmeji v tri skupine tako, da bo tretja skupina 

obsegala zemljišče, objekte in nempremičnine, ki niso nujno potrebne za 

opravljanje dejavnosti. Sklenitev pogodbe o brezplačni uporabi zemljišč v 

lasti države brez izdaje soglasij k cenam storitev, je pogodbeniku 

omogočilo priviligiran položaj pri opravljanju letalskih storitev. Pogodba 

s katero je bilo izročeno premoženje v lasti RS s področja cest podjetju v 

posest in upravljanje je po mnenju inšpekcije pomanjkljiva, saj ne 

vsebuje pogojev, niti rokov za vzpostavitev stanja v skladu s predpisi. 

Ministrstvo je podalo pripombe na inšpekcijski zapisnik, inšpekcija pa je 
v nadaljnem dokaznem postopku ugotovila, da se vrednost stvarnega 

premoženja RS ohranja in da je bil v času pregleda podan predlog 

sopogodbenika o odkupu stvarnega deleža. 

Inšpekcija je predlagala ureditev s sklenitvijo ustreznih pogodb; sklenitev 

pogodbe o uporabi javnega dobra, z določitvijo cene in pogojev za izdajo 

soglasij k cenam storitev javnih služb, ter dopolnitev pogodbenih določil 

s sopogodbenikom za upravljanje s premoženjem s področja cest. 

17. Ministrstvo za znanost in tehnologijo 

Pregled je bil opravljen za obdobje leta 1999 za naslednje.proračunske 

postavke: 

3350-Materialni stroški 

5709-Mednarodne raziskave 

5711-Arnes 

6141-Temeljne aplikativne raziskave 

6142- Usposabljanje in razvoj znanstvenih kadrov 

7924-Raziskovalna oprema 

4494-Tehnološki razvojni in drugi ciljni programi 

7927-Morsko biološko središče 

7928-Univerza Maribor 

5716-Knafljev dom 
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Pri pregledu materialnih stroškov je inšpekcija opozorila na nepopolno 

vodenje evidence o službenih vožnjah, ki ni v skladu s sprejetim 

Pravilnikom o uporabi službenih avtomobilov, na kršitev Pravilnika o 

postopkih za izvrševanje proračuna RS v delu, ki določa roke plačil, na 

neupravičen izdatek za reprezentanco, na pomanjkljivost pogodbenih 

določil glede predmeta najemne pogodbe ter na neurejenost pogodbenega 

razmerja z dobaviteljem fotokopiranja. 

Pri naključno izbranih pogodbah in dokumentaciji izplačil za proračunsko 

postavko mednarodne raziskave ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 

Pri pregledu postavke "Arnes" je primerjava med financiranjem in 

uporabo omrežja pokazala, da ni bilo sofinanciranje Ministrstva za 

šolstvo in šport sorazmerno glede na ustanovitveni akt iz leta 1992. 

Pri pregledu postopka javnega razpisa oddaje javnega naročila iz 

postavke "Morsko biološko središče" ni bilo mogoče preveriti ali je bil 

sklep o izbiri najugodnješega ponudnika dejansko poslan vsem 

ponudnikom. 

Na drugih postavkah inšpekcija ni ugotovila nepravilnosti. Predlagala je 

ureditev evidenc, upoštevanje predpisanih rokov plačil, dodatno 

utemeljitev glede stroškov reprezentance, ureditev pogodbenih razmerij, 

dogovor o sorazmernem financiranju Arnesa, zagotovitev pogojev za 

naknadno kontrolo celotnega postopka javnih razpisov ter obvezno 

pošiljanje dokumentacije v postopku javnih razpisov s priporočeno 

poŠto. 

18. Občina Lukovica 

Inšpekcija je izvedla pregled nad uporabo nakazanih sredstev iz 

proračuna RS v letu 1999 in do konca meseca oktobra v letu 2000 občini 

Lukovica. 

Po Zakonu o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne primere RS v 

kulturi je Ministrstvo za kulturo Uprava za kulturno dediščino prispevala 

50% sredstev za sanacijo gradu Brdo. Inšpekcija je pregledala 

dokumentacijo o porabi navedenih sredstev in pri tem ugotovila, da 

pogodba z izvajalcem, izbranim na javnem razpisu, skupaj z aneksi k 

pogodbi ne daje jasnih in nedvoumnih finančnih zaključkov. Po mnenju 

inšpekcije bi bilo potrebno narediti končni finančni obračun za izvedena 

dela, ki naj bi bil osnova za odločitev o nadaljnem financiranju. Pogodba 

o zagotavljanju sredstev s strani Ministrstva za kulturo Uprave za 
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kulturno dediščino mora natančneje opredeliti deta, ki naj se izvedejo, 

določiti izvajalca del in zagotoviti izvedbo nadzora nad sredstvi in 

navesti podlago za sklenitev. 

Inšpekcija je podobne pomanjkljivosti navedla tudi za sklenjeno 

pogodbo med Ministrstvom za kulturo Upravo RS za kulturno dediščino, 

Občino Lukovica, Župnijo Brdo in Zavodom za varstvo naravne in 

kulturne dediščine Kranj o financiranju statične sanacije in rekonstrukcije 

strehe na cerkvi Sv. Luke. Pogodba je pomanjkljiva z vidika pogojev, ki 

jih mora občina izpolnjevati za črpanje sredstev, zaradi česar ni 

zagotovljen nadzor, pogodbena določila so nejasna in dopuščajo različno 

razlago. 

Ministrstvo za zdravstvo in občino Lukovica je bila sklenjena pogodba o 

sofinanciranju interventnega vozila za zdravstveni dom. Med občino in 

zdravstvenih domom pa razmerje ni urejeno pogodbeno, niti ni 

finančnega načrta, ki bi določal obveznost zdravstvenega doma in vire 

financiranja. 

19. Občina Murska Sobota 

Inšpekcija je izvedla pregled nad uporabo nakazanih sredstev iz 

proračuna RS v letu 1999 in 2000 občini Murska Sobota. 

Inšpekcija je ugotovila, da je Ministrstvo za finanance dalo soglasje k 

novemu objektu investiciji izgradnje drsališča v Murski Soboti in sicer na 

podlagi predložene dokumentacije Upravne enote Murska Sobota in 

Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje objekta v letu 2000, 

čeprav je bila navedena investicija zgrajena že v letu 1999. Upravna enota 

je za objekt na zemljišču izdala uporabno dovoljenje že v letu 1999. 

Zakon o financiranju občin določa, da morajo občine, ki so upravičene do 

dodatnih sredstev iz državnega proračuna pridobiti soglasje misistrstva, 

pristojnega za finance pred začetkom investicije, Navodilo o načinu in 

postopkih za izdajo soglasij za investicije v občinah, ki se financirajo iz 

sredstev proračuna RS pa določa, da pristojni organ občine sprejme 

investicijski program in začne s postopkom javnega naročanja šele na 

podlagi izdanega soglasja. Občina je pridobila soglasje na podlagi 

prirejene dokumentacije po končani investiciji in s tem povzročila 

neopravičeno izplačilo iz državnega proračuna. 

Občina je sicer zatrjevala, da so bila pridobljena sredstva uporabljena 

namensko in skušala pojasniti razloge za tak način pridobitve soglasja. 

Inšpekcija je na podlagi Zakona o upravi podala predlog Ministrstvu za 
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finance Sektorju za financiranje lokalnih skupnosti kot pristojnemu 

organu za sprejem ukrepov, da sprejme ukrep, s katerim od občine 

zahteva vračilo sredstev v proračun RS. Inšpekcija je po Zakonu o javnih 

financah pristojna za nadzor nad neposrednimi in posrednimi uporabniki 

državnega proračuna, če pa je za opravljanje nadzora potrebno, pa nadzor 

vključuje tudi nadzor nad porabo nakazanih sredstev občinam in drugim 

prejemnikom proračunskih sredstev, pri čemer slednji niso v položaju 

inšpiciranih oseb. Inšpekcija tako ni pristojna za izdajo odločbe o vračilu 

sredstev občini, zato je v skladu z določili Zakona o upravi predlagala 

sprejem takega ukrepa pristojnemu organu. Pristojni organ je po določbi 

Zakona o javnih financah neposredni uporabnik, v tem primeru 

Ministrstvo za finance, ki mora takoj zahtevati vračilo v propračun, če 

naknadno ugotovi, da je bilo izplačilo iz proračuna izvršeno 

neupravičeno. 

20.Zavod za šport Slovenije 

Pregled je bil opravljen za obdobje od 30.6. 1999 do 30.6.2000. 

Ugotovljeno je bilo, da Vlada RS ni izdala soglasja k statutu Zavoda za 
šport Slovenije, sklep o potrditvi Statuta Zavoda za šport Slovenije je 

izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport. Ne glede na dejstvo, da akt o 

ustanovitvi določa, da sredstva za delo zavoda prispevajo ustanovitelji; 

Republika Slovenija, Olimpijski komite Slovenije, Športna zveza 

Slovenije, je v letu 1999 in letu 2000 sredstva prispevala le Republika 

Slovenija preko Ministrstva za šolstvo in šport. 

Ministrstvo za šolstvo in šport je v letu 1999 z Zavodom za šport 

Slovenije podpisalo več različnih pogodb, obveznosti iz pogodb pa niso 

bile v celoti izpolnjene; pogodba o izvajanju letnega programa športa, 

pogodba o izvedbi programa šolskih športnih tekmovanj v letu 1999, 

pogodba o izvedbi programa preverjanja znanja plavanja in plavalnih 

tečajev za neplavalce v letu 1999, pogodba o izvedbi propagandne akcije 

"naučimo se plavati" v letu 1999, pogodba o financiranju revije šport 

mladih v letu 1999, pogodba o izvedbi programov športa v republiki v 

letu 1999. Iz knjigovodske dokumentacije, ki je bila inšpekciji dana na 

vpogled izhaja, da obstaja del neporabljenih denarnih sredstev po 

neizpolnjenih pogodbenih obveznostih Zavoda za šport Slovenije po 

navedenih pogodbah za leto 1999. Navedbe v obrazložitvi, naj bi se zato 

sredstva iz proračuna za leto 2000 zmanjšala za neporabljena sredstva iz 

leta 1999, niso verjetne, saj je bila pogodba med Ministrstvom za Šolstvo 

in Zavodom za šport Slovenije o sofinanciranju in izvajanju programa 
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športa v Sloveniji v letu 2000 že sklenjena za podobne programe kot leto 

poprej. 

Glede na ugotovitve, ki jih dodatna pojasnila na zapisnik o inšpekcijskem 

pregledu niso ovrgla, je utemeljeno sklepati, da Ministrstvo za šolstvo in 

šport ni dosledno in natančno preverjalo upravičenosti zahtevkov, 

predvsem pa ni ravnalo v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna, ki 

določa, da uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih 

dobav in storitev. 

Inšpekcija je podala nekaj predlogov ter ukrepanj v smeri preverjanja 

namenske in racionalne porabe sredstev v letu 1999 in 2000 ter zahtevala 

naknadno poročilo o porabi sredstev v letu 1999. 

21. Občine Koper, Piran, Izola, Lendava, Moravske Toplice, 

Dobrovnik, Šatovci in Hodoš 

Inšpekcija je izvedla nadzor nad zakonitostjo in namembnostjo sredstev iz 

državnega proračuna za narodne skupnosti za obdobje od 1.1.1999 do 

30.4.2000. 

Ugotovljeno je bilo, da so stroški Občine Lendava porasli predvsem 

zaradi financiranja zagotavljanja dvojezičnosti, kar se je odražalo Še 

posebej na stroških knjižnic. Glede na dejstvo, da so se stroški za 

samoupravno narodno skupnost doslej nakazovali le na podlagi 

programov in poročil po dvanajstinah, je inšpekcija predlagala, naj bi se 

za vnaprej razmerje uredilo s pogodbo. 

Občini Dobrovnik za leto 2000 v času''pregleda še niso bila dodeljena 

sredstva za namen madžarske narodne skupnosti. Inšpekcija je predlagala 

sklenitev pogodbe z narodno skupnostjo, s katero naj dogovorita in 

določita zneske, način in roke plačil ter ostale medsebojne obveznosti. 

Občina Piran je imela povečane stroške zaradi zagotavljanja 

dvojezičnosti. Stroški samoupravne narodne skupnosti so se plačevali na 

podlagi predloženega programa in analize stroškov, za leto 2000 pa bo 

financiranje urejeno s pogodbo. 

Tudi občini Izola so se stroški povečali zaradi financiranja zagotavljanja 

dvojezičnosti. Stroški samoupravne narodne skupnosti so bili določeni s 

pogodbo in so se nakazovali po dvanajstinah. Za leto 2000 je občina od 

skupnosti zahtevala obračune po dejanskih stroških za obračun akontacij. 
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22. Občina Tržič 

Opravljen je bil pregled nad porabo sredstev, ki jih je občina pridobila v 

letu 2000 iz proračuna RS. 

Inšpekcija je ugotovila, da je občina sklenila dve pogodbi z različnima 

izvajalcema za nadzor nad investicijo gradnje Osnovne šole Tržič v 

nasprotju z določili Zakona o javnih naročilih in Zakona o izvrševanju 

proračuna, saj izvajalca nista bila izbrana na javnem razpisu, vrednost 

izvedbenih del pa je presegla vrednost, do katere po zakonu ni potrebno 

izvesti javnega razpisa. Inšpekcija je mnenja, da je občina s sredstvi 

ravnala neracionalno, ker je sklenila dve pogodbi za nadzor objekta z 

dvema nadzornikoma. Za stoijen prekršek po Zakonu o javnih naročilih 

pa bo zoper odgovorno osebo predlagala uvedbo postopka o prekršku pri 

Sodniku za prekrške. 

Ob pregledu dokumentacije ostalih investicij, Osnovne šole Podljubelj, 

sanacije opornega zidu, Dovžanske soteske in ob pregledu zadolževanja, 

inšpekcija ni ugotovila nepravilnosti. 

23.Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Urad RS za varstvo 

potrošnikov 

Inšpekcija je v letu 1999 opravila inšpekcijski pregled za porabo sredstev 

na proračunski postavki 4518-Materialni stroški in postavki 6118- 

Informiranje, izobraževanje in svetovanje potrošnikov in takrat ugotovila, 

da Urad nad porabo teh sredstev izvaja nezadosten in neučinkovit nadzor. 

Ker je inšpekcija izvedela za nova dejstva in smatrala, da bi uporabljena 

nova dejstva lahko pripeljala do drugačne odločitve, je postopek obnovila 

po uradni dolžnosti. 

Inšpekcija je v obnovljenem postopku ugotovila, da je Urad kot 

naročnik sklenil pogodbi z društvom o sofinanciranju delovanja 

svetovalne mreže v podporo delovanju svetovalnih mrež za potrošnike v 

letu 1997 in 1998. Urad za varstvo potrošnikov je društvu plačeval tudi 

neopravljene storitve svetovanja, saj je društvo na računih navajalo 

neverodostojne podatke o opravljenih urah v posameznih svetovalnih 

pisarnah. Društvo je v zagovor navajalo, da je bil predmet pogodbe 

izvajanje svetovanja potrošnikov v mreži povezanih pisarn in da Urad za 

varstvo potrošnikov ni plačeval plač posameznega svetovalca, temveč 

izvajanje svetovanja v dogovorjenem obsegu in ceni. 
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Inšpekcija je na podlagi podatkov iz razpisne dokumentacije javnega 

razpisa, pogodbe in obračunanih ur ugotovila, da društvo ni predložilo 

takih listinskih dokazil, iz katerih bi bilo nedvoumno razvidno, da so bile 

obračunane in zaračunane svetovalne ure tudi dejansko opravljene in da 

so izkazani stroški tudi dejansko nastali. Izrekla je ukrep vračila sredstev 

v proračun. Zaradi suma kaznivega dejanja goljufije je bila podana 

prijava Upravi kriminalistične policije pri Ministrstvu za notranje zadeve. 

24. Ministrstvo za promet in zveze 

Opravljen je bil pregled izvedbe projekta "Železniška povezava z 

Madžarsko na relaciji Puconci-Hodoš" z vidika podražitev investicije. 

Investitor Slovenske železnice je predlagal dodatek investicijskega 

programa Slovensko-madžarska železniška povezava Gradnja proge 

Puconci-Hodoš-državna meja, ki ga je s sklepom potrdilo Ministrstvo za 

promet in zveze. Po Poročilu o oceni investicijskega programa, ki ga je 

izdelala komisija izhaja, da so podani pogoji, da se investicija v 

predlaganem obsegu potrdi, zmanjša pa se za vrednost odškodnin. 

Komisija je v poročilu navedla razloge za podražitve, kot so dodatne 

zahteve lokalnih skupnosti in plačila odškodnin za spremembo 

namembnosti zemljišč. Investitor je za podražitve navedel nepredvidena 

gradbena dela pri izvedbi zemeljskih del, vpliv davka na dodano vrednost 

in ostale obveznosti do konca gradnje. 

Podražitve za nepredvidena gradbena dela, za pridobitev zemljišč, 

lokalno infrastrukturo, druga nepredvidena dela in davek na dodano 

vrednost, kot jih navaja Dodatek k investicijskemu programu, je 

potrebno zmanjšati za vsa znižanja stroškov investicije in za prispevek za 

spremembo namembnosti zemljišč, ki se mu je država odrekla. 

25-Osnovna šola Žalec 

Opravljen je bil pregled ob poravnavanju obveznosti iz proračuna RS za 

financiranje javnih služb. 

Ugotovljeno je bilo, da ima zavod Petka, ki je ustanovljen za opravljanje 

dejavnosti prehrane, vzdrževanja zgradb in podobno podpisano pogodbo 

z Ministrstvom za šolstvo in šport o načinu financiranja in o višini 

sredstev potrebnih za zagotavljanje plač in drugih osebnih prejemkov 

delavcev zavoda. Osnovni šoli so bila sredstva na žiro računu zasežena po 

izvršbi na podlagi pravnomočne sodbe, zaradi Česar delavcem šole niso 

bile izplačane plače za mesec avgust. Sredstva za izplačilo plač za mesec 
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september je Ministrstvo za šolstvo nakazalo na zavod Petka. Račun je bil 

deblokiran šele po najetju kredita, nakar so bile izplačane plače za dva 

meseca. 

Pregled nakazil in primerjava podatkov iz kartic Ministrstva za finance 

Sektoija za javno računovodstvo za Osnovno šolo Žalec, Zavoda Petke in 

izpisom Agencije za plačilni promet ni pokazal odstopanj. Tudi pregled 

dokazil o izplačilu plač zaposlenih za mesec avgust 2000, prenakazila 

sredstev iz zavoda Petka na šolo in vračila sredstev na žiro račun občine 

Žalec, ni pokazal odstopanj od navedb vodstva šole. 

26.Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 

Pregled je zajemal uporabo najetega osebnega vozila, ki gaje ministrstvo 

uporabljalo od novembra 1997 do novembra 1998. 

Inšpekcija je ugotovila, da je imel minister po sklepu Vlade RS pravico 

do uporabe osebnega vozila, da pa ministrstvo ni pred pričetkom najema 

podalo ustreznega zahtevka za najem Servisu skupnih služb Vlade RS, ki 

je imel v pristojnosti po sklepu vlade pripravo načrta o najemih. 

Ministrstvo je najelo osebni avto v nasprotju s pravili postopka. 

Najemnino je najemodajalec izterjal v sodnem postopku. 

Inšpekcija zaradi zastaranja ne bo predlagala uvedbe postopka o prekršku 

zoper odgovorno osebo. 

II. PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA IN 

IZVAJANJE UKREPOV 

Predlogi in priporočila 

Predloge in priporočila, ki so jih proračunski inšpektorji predlagali po 

104. členu, 4. odstavku Zakona o javnih financah proračunskim 

uporabnikom v inšpekcijskem postopku, so nekateri proračunski 
uporabniki upoštevali že v času samega postopka ali kasneje ob 
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ponovnem izvajanju določenih nalog. Inšpekcija ni zasledila primerov, 
da proračunski uporabniki ne bi upoštevali predlogov inšpekcije. 

Izvajanje ukrepov 

- Inšpekcija je Ministrstvu za pravosodje po izvedenem inšpekcijskem 

postopku v prvem polletju leta 2000 z odločbo izrekla ukrep obvezne 

izvedbe vskladitve dejanskega stanja osnovnih sredstev s knjižnim 

stanjem pred začetkom popisa za leto 2000. 

Ministrstvo za pravosodje je inšpekcijo izčrpno seznanilo o izvajanju 

ukrepa v Poročilu o medletnem popisu osnovnih sredstev Ministrstva za 

pravosodje. Opravljen je bil popis osnovnih sredstev in uskladitev 

dejanskega stanja osnovnih sredstev s knjižnim stanjem. Dejansko stanje 

že dalj časa ni bilo usklajeno z registrom osnovnih sredstev, zato so imeli 

težave pri uskladitvi, zaradi česar so nanovo oštevilčili vsa osnovna 

sredstva. Na opisan način je Ministrstvo za pravosodje vzpostavilo pogoje 

za pravilno izvedbo popisa za leto 2000. 

- Inšpekcija je Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj Uradu za 

varstvo potrošnikov izrekla ukrep vračila sredstev v proračun za 

sredstva sofinanciranja svetovanja potrošnikom po pogodbi z 

društvom za leto 1997 in 1998. 

Urad za varstvo potrošnikov Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj 

je pozval društvo za vračilo sredstev, kar je društvo zavrnilo. Vračilo 

sredstev se je nanašalo na proračunska sredstva iz leta 1997 in 1998, 

proračunska sredstva Urada za varstvo potrošnikov za leto 2000 pa so bila 

namenjena za izvajanje dejavnosti po sprejetem proračunu, v katera ukrep 

ni smel poseči, zato je ostal neizvršen. 

- Inšpekcija je v inšpekcijskem postopku zoper Ministrstvo za promet in 

zveze v prvem polletju leta 2000 in poročilu za navedeno obdobje 

napovedala, da bo zoper odgovorno osebo skladno z zakonskimi 

pooblastili predlagala uvedbo postopka o prekršku zaradi prekrškov po 

Zakonu o javnih naročilih. Inšpekciji namreč v času pregleda ni bila 
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posredovana dokumentacija, ki bi dokazovala, da je naročnik ravnal v 

skladu s 56. členom Zakona o javnih naročilih. 

Ob dejstvu, daje bila inšpekciji predložena pomanjkljiva dokumentacija, 

da pa je naknadno prejela pisne obrazložitve Ministrstva za promet in 

zveze za oddajo javnih naročil skupaj z dokazili o postopku izbire 
skladno z 56. členom Zakona o javnih naročilih, je naknadno ugotovila, 
da ne obstajajo več razlogi za predlaganje uvedbe postopka o prekrških. 

Datum: 28.2.2001 

Ivan P 

državni pod 
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