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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 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE
SLOVENIJE, 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

MINERALNIH

GNOJILIH

- hitri postopek - EPA 496 - III
zakona zagotavlja enotne pogoje za trgovanje z mineralnimi
gnojili tudi za Republiko Slovenijo. Urejanje mineralnih gnojil v
prometu spada v področje prostega pretoka blaga in je sprejem
sistemskega zakona na tem področju vezan na Državni program Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske
unije do 30.6.2002.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
1998-2311-0216
Številka: 325-12/2002-1
Ljubljana, 08.04.2002
Vlada Republike Slovenije je na 137. dopisni seji dne 8.4.2002
določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. 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 in
njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O MINERALNIH GNOJILIH - EU,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da se uvrsti na dnevni red 15. seje Državnega
zbora Republike Slovenije dne 16.4.2002.

- mag.Franc But, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
- dr. Vida Čadonič-Špelič, državna sekretarka v Ministrstvu
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Milena Koprivnikar, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Aleš Novak, višji referent v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
- Polona Cankar, svetovalka v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o mineralnih gnojilih
obravnava in sprejme po hitrem postopku, ker gre za izredne
potrebe države.
Gre za nujno prilagoditev prometa z mineralnimi gnojili
evropskim standardom, ki predpisujejo pogoje za kakovost,
na podlagi katerih se zagotavlja prosta trgovina z mineralnimi
gnojili, če izpolnjujejo predpisane pogoje in so na predpisan
način označeni. Zaradi specifične ureditve trgovanja z
mineralnimi gnojili, ki v Evropski uniji izpolnjujejo pogoje za
označitev "EC FERTILIZER", se na podlagi predlaganega
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če pa mineralno gnojilo vsebuje fitofarmacevtsko sredstvo, se
mora registrirati v skladu z zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih
(Uradni list RS, št. 11/01).

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO
ZAKONA

S predpisi, ki bodo izdani na podlagi zakona o mineralnih gnojilih,
se bodo implementirali evropski standardi za kakovost in
označevanje mineralnih gnojil v prometu.

Predlog zakona ureja pogoje, ki jih morajo izpolnjevati mineralna
gnojila, ki se dajejo v promet, uporabo mineralnih gnojil, vodenje
evidenc o veleprodaji ter nadzor nad izvajanjem tega zakona in
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. Poleg tega sta v 1. členu
navedena tudi dva posebna zakona: če vsebuje mineralno gnojilo
kemikalije z nevarnimi lastnostmi se uporabljajo določbe,
predpisane z zakonom o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99),
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V Sloveniji je na tem področju v veljavi še zakonodaja iz prejšnje
skupne države: zakon o mineralnih gnojilih (Uradni list SRS, št.
24/73 in 29/86); (v nadaljnjem besedilu: ZMG). Seveda pa se
promet in uporaba mineralnih gnojil navezuje tudi na drugo
zakonodajo.
3
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Predlog zakona o mineralnih gnojilih bo skupaj s podzakonskimi
predpisi celovito uredil:
kakovost mineralnih gnojil,
označevanje mineralnih gnojil v prometu,
metode vzorčenja in metode analiz mineralnih gnojil,
posebne pogoje za amon-nitratna gnojila,
nadzor nad mineralnimi gnojili v prometu.

Prevoz amon-nitratnih mineralnih gnojil ureja zakon o prevozu
nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 79/99). Uporabo in vpliv
mineralnih gnojil na okolje ureja zakon o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 82/94).
ZMG iz leta 1973 ureja področje kakovosti in prometa mineralnih
gnojil, vendar je le delno usklajen z direktivami EU na tem področju.
Direktive EU namreč predpisujejo evropske standarde na
področju kakovosti in označevanja mineralnih gnojil, ki v Slovenski
pravni red niso prenešeni, saj se v Republiki Sloveniji uporabljajo
še JUS standardi.

3. PRAVNI RED EU

Na področju uporabe gnojil se predlog zakona o mineralnih gnojilih
navezuje na zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 82/94) in
predpise, izdane na njegovi podlagi, predvsem s področja dobre
kmetijske prakse pri gnojenju in vnosa nevarnih snovi v tla, saj
imajo lahko gnojila, če se uporabljajo na napačen način, neugoden
vpliv na okolje in podtalnico.

3.1. Pri pripravi predloga zakona o mineralnih gnojilih je predlagatelj
upošteval vse direktive Evropske Unije, ki urejajo področje
mineralnih gnojil:
direktiva 76/116/EEC o približevanju zakonodaje držav članic
v zvezi z gnojili in njene dopolnitve,
direktiva 80/876/EEC o približevanju zakonodaje držav članic
v zvezi z amon-nitratnimi gnojili in njene dopolnitve,
direktiva 87/94/EEC o približevanju zakonodaje držav članic
v zvezi s postopki nadzora značilnosti, omejitev in odpornosti
proti eksploziji enostavnih gnojil iz amonijevega nitrata z veliko
vsebnostjo dušika in njene dopolnitve,
direktiva 77/535/EEC o približevanju zakonodaje držav članic
v zvezi z metodami vzorčenja in analiz mineralnih gnojil in
njene dopolnitve.

Države članice Evropske unije imajo v svojem zakonodajnem
sistemu poseben predpis o kakovosti in označevanju gnojil. Ker
pa so se standardi v preteklosti razlikovali med seboj in so zaradi
razlik med državami članicami povzročali ovire v trgovanju z
mineralnimi gnojili, je Evropska komisija izdala sklop direktiv, ki
predpisujejo enotne standarde za celotno ozemlje Evropske unije
na področju kakovosti, označevanja, metod vzorčenja in metod
analiz mineralnih gnojil. Mineralna gnojila, ki izpolnjujejo vse zahteve
iz teh standardov, se lahko označijo z oznako "EC FERTILIZER"
z namenom proste trgovine na ozemlju Evropske unije. Polna
odgovornost za uporabo omenjene oznake je položena na
proizvajalce mineralnih gnojil. Države članice izvajajo nadzor le v
prometu mineralnih gnojil in ne zahtevajo pridobitev dovoljenj pred
dajanjem v promet.

3.2. Regulative EC na področju mineralnih gnojil niso izdane, je pa
Komisija Evropske unije pripravila predlog regulative, ki bo povzela
in nadomestila vse direktive s področja mineralnih gnojil.

Z uskladitvijo slovenske zakonodaje na tem področju izpolnjujemo
zahteve Evropske unije po implementaciji evropske zakonodaje
in zagotavljamo enotne pogoje za promet mineralnih gnojil tudi za
Slovenijo.

4.

Predlagatelj predloga zakona o mineralnih gnojilih je preučil
zakonodajni sistem s tega področja Nemčije, Avstrije in Irske,
pridobil pa je informacije tudi s sedeža Evropske komisije v Bruslju.
Države članice predpisujejo pogoje za kakovost in označevanje
ter enotne metode za vzorčenje in analize mineralnih gnojil.
Dovoljenj za promet mineralnih gnojil ne izdajajo in ne zahtevajo
dodatnih analiz. Nadzor vršijo le z uradno kontrolo v prometu. Za
ustrezno kakovost in označevanje mineralnih gnojil je odgovoren
proizvajalec.

Glavne pomanjkljivosti oziroma neusklajenosti sedanje zakonodaje
z evropsko zakonodajo so naslednje:
z direktivami predpisani standardi za kakovost, označevanje,
vzorčenje in analize ne veljajo v RS,
v RS so v veljavi (poleg prevzetih ISO in EN standardov) še
stari JUS standardi.

2.

5.

NAČELA IN CILJI

Predlog zakona o mineralnih gnojilih je pripravljen kot zakonska
podlaga za prenos standardov, predpisanih v zakonodaji
Evropske unije. Vsebina posameznih direktiv bo objavljena s
podzakonskimi predpisi po uveljavitvi zakona.
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PREGLED PRAVNEGA REDA V DRŽAVAH
ČLANICAH EU

OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA
IZVAJANJE ZAKONA O MINERALNIH GNOJILIH

Predlog zakona o mineralnih gnojilih ne prinaša novih obveznosti
zaradi Evropske unije. Zagotoviti je treba le delovno mesto osebe,
ki bo vodila to področje in spremljala EU in slovensko zakonodajo
na tem področju ter osnovne materialne pogoje za delo
(računalniška in druga oprema) iz proračunske postavke za plače
in materialne stroške na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
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5.1. Predvidene spremembe izdatkov proračuna za prihodnja tri
leta:

Preglednica 1: Ocena izdatkov proračuna za delovanje ministrstva, pristojnega za kmetijstvo
za prihodnja tri leta:
Leto
Strošek ene
Stroški rač.
Skupaj SIT
opreme in
bruto plače
materialni
SIT
stroški SIT
2003
4.800.000
1.580.000
6.380.000
2004
4.831.000
5.918.000
1.087.000
2005
4.863.000
1.094.000
5.957.000

Za nadzor nad prometom mineralnih gnojil sta na podlagi predloga
zakona pristojna kmetijska inšpekcija (IRSKGLR) in okoljska
inšpekcija, slednja v okviru pooblastil in pristojnosti Zakona o
varstvu okolja, saj se glede nadzora nad uporabo mineralnih gnojil
uporabljajo predpisi, izdani na podlagi zakona o varstvu okolja.
Obseg inšpekcijskega nadzora na podlagi predloga zakona o
mineralnih gnojilih se ne bo bistveno povečal, ostal bo predvidoma
v sedanjih okvirih. Stroške analiz in preiskav krije proračun iz
proračunskih postavk pristojnega inšpektorata za analize vzorcev.
Ce se izkaže, da gnojilo ne izpolnjuje predpisanih pogojev, stroške
analize krije proizvajalec oziroma uvoznik.

Če vsebujejo mineralna gnojila poleg hranil tudi fitofarmacevtska
sredstva, se za njihov promet in uporabo uporabljajo predpisi, ki
urejajo fitofarmacevtska sredstva.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji
pomen:
1. Mineralna gnojila so vse spojine in snovi ne glede na agregatno
stanje, ki vsebujejo rastlinska hranila in se dodajajo tlem ali
rastlinam zaradi izboljšanja rasti rastlin, povečanja pridelka,
izboljšanja kakovosti pridelka ali izboljšanja rodovitnosti tal
ter so pridobljena v industrijskem postopku.
2. Amon-nitratna gnojila so mineralna gnojila, ki vsebujejo najmanj
28 odstotkov dušika v obliki amon-nitrata.
3. Rastlinska hranila (v nadaljnjem besedilu: hranila) so kemijski
elementi, ki jih rastline potrebujejo za rast in razvoj (npr. dušik,
fosfor, kalij, kalcij, magnezij, bor, baker, železo, cink).
4. Promet je prodaja oziroma prepustitev mineralnih gnojil
tretjemu.
5. Uporaba je vsakršno vnašanje mineralnih gnojil v tla oziroma
na rastline.

5.2. Prihodki proračuna:
Prihodek proračuna ostanejo plačila upravne takse po zakonu o
upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00, 44/00 in 81/00).

6. PODZAKONSKI PREDPISI
Podzakonski predpisi, ki so bili izdani na podlagi ZMG ostajajo v
veljavi do izdaje novih, tudi vodenje registra o mineralnih gnojilih
na način, kot se je vodil do sedaj, ostaja v veljavi do celovite
ureditve sistema z novimi podzakonskimi predpisi.
Za implementacijo EU zakonodaje so predvideni trije podzakonski
predpisi, ki so tehnične narave.

3. člen
(vrste mineralnih gnojil)
Mineralna gnojila se glede na vsebnost hranil delijo na enostavna
in sestavljena mineralna gnojila.

BESEDILO ČLENOV

Enostavna (enokomponentna) mineralna gnojila vsebujejo le eno
izmed naslednjih primarnih hranil:
dušik,
- fosfor,
kalij.

ZAKON O MINERALNIH GNOJILIH
1. člen
(vsebina)

Sestavljena (večkomponentna) mineralna gnojila vsebujejo
najmanj dve primarni hranili.

Ta zakon ureja pogoje glede sestave, kakovosti in označevanja
mineralnih gnojil, ki se dajejo v promet, njihovo uporabo ter nadzor
nad izvajanjem tega zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.

Enostavna in sestavljena mineralna gnojila lahko vsebujejo poleg
primarnih hranil tudi kalcij, magnezij in natrij kot sekundarna hranila
in bor, baker, cink, kobalt, mangan, molibden in železo kot
mikroelemente.

Poleg pogojev, določenih s tem zakonom, se za promet in uporabo
mineralnih gnojil, če vsebujejo snovi, ki imajo nevarne lastnosti,
uporabljajo tudi predpisi, ki urejajo kemikalije.
9. april 2002
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4. člen
(pogoji za promet)

Posebne pogoje glede kakovosti, metod preskušanja in postopkov
za določitev občutljivosti na toploto ter odpornosti na eksplozivnost
amon-nitratnih gnojil predpiše minister.

Mineralna gnojila so lahko v prometu, če izpolnjujejo predpisane
pogoje glede minimalne kakovosti, če so označena na predpisan
način, in če pri pravilni uporabi ne ogrožajo rodovitnosti tal, zdravja
ljudi in živali ter okolja.

8. člen
(laboratoriji)

Kakovost mineralnih gnojil je odvisna od vsebine in količine hranil,
vsebnosti škodljivih snovi, velikosti zrn, fizikalnih lastnosti in
vsebnosti vlage.

Kakovost mineralnih gnojil in občutljivost na toploto ali
eksplozivnost amon-nitratnih gnojil ugotavljajo in preverjajo
akreditirani laboratoriji v skladu s predpisanimi metodami
preskušanja.

Mineralna gnojila, ki izpolnjujejo strožje predpisane pogoje o
kakovosti, se lahko označijo v prometu z oznako "EC FERTILIZER".

Metode preskušanja iz prejšnjega odstavka predpiše minister.
9. člen
(označevanje)

Podrobnejše pogoje glede kakovosti, ki jih morajo izpolnjevati
mineralna gnojila, predpiše minister, pristojen za kmetijstvo (v
nadaljnjem besedilu: minister).

Označba mineralnega gnojila v prometu mora vsebovati naslednje
podatke:
navedba firme in sedeža proizvajalca oziroma uvoznika;
navedba trgovskega imena mineralnega gnojila;
navedba oznake "EC FERTILIZER", če mineralno gnojilo
izpolnjuje pogoje za to oznako;
navedba številke dovoljenja za promet, če mineralno gnojilo
ne izpolnjuje pogojev za oznako "EC FERTILIZER";
navedba vrste mineralnega gnojila (enostavno, sestavljeno);
navedba vrste in vsebnosti hranil;
navedba drugih snovi, ki jih vsebuje mineralno gnojilo;
navedba neto mase oziroma volumna mineralnega gnojila;
navedba podatkov o skladiščenju, uporabi in ravnanju z
mineralnim gnojilom.

5. člen
(dovoljenje za promet)
Proizvajalec oziroma uvoznik mora pred prvim dajanjem
mineralnega gnojila v promet v Republiki Sloveniji pridobiti dovoljenje
ministrstva, pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).
Dovoljenje za promet ni potrebno, če mineralno gnojilo izpolnjuje
predpisane pogoje za oznako "EC FERTILIZER" in je označeno
s to oznako.
6. člen
(vsebina zahtevka za izdajo dovoljenja)

Če je mineralno gnojilo dano v promet kot pakirano mineralno
gnojilo, morajo biti podatki iz prvega odstavka tega člena odtisnjeni
na embalažo ali kako drugače pritrjeni na embalažo.

Zahtevku za izdajo dovoljenja za promet z mineralnim gnojilom je
treba priložiti:
podatke o proizvajalcu oziroma uvozniku (firma in sedež,
dokazilo o vpisu dejavnosti v register);
podatke o vrsti in trgovskem imenu mineralnega gnojila;
izvid analize gnojila in mnenje, ki ju izdela laboratorij,
pooblaščen za opravljanje analiz v Republiki Sloveniji ali v
državi članici Evropske unije.

Če je mineralno gnojilo v prometu v razsutem stanju, morajo biti
podatki iz prvega odstavka tega člena navedeni v spremni
dokumentaciji.
Če je mineralno gnojilo pakirano v embalaži nad 100 kg, zadošča,
da so podatki iz prvega odstavka tega člena navedeni le v spremni
dokumentaciji.

Če mineralno gnojilo izpolnjuje predpisane pogoje glede minimalne
kakovosti, izda minister odločbo, s katero dovoli promet z
mineralnim gnojilom.

Embalaža oziroma zapiralni sistem ali plomba mora biti narejena
tako, da nastanejo pri odpiranju vidne nepopravljive spremembe.
Podatki na embalaži in v spremni dokumentaciji morajo biti navedeni
jasno, čitljivo in v slovenskem jeziku, na način, da jih ni mogoče
izbrisati ali odstraniti.

7. člen
(dodatni pogoji za promet z amon-nitratnimi gnojili)

Podrobnejše pogoje o načinu označevanja mineralnih gnojil
predpiše minister.

Amon-nitratna gnojila, ki se dajejo v promet končnim potrošnikom,
morajo biti pakirana.
Amon-nitratna gnojila v prometu morajo poleg predpisanih pogojev
iz 4. člena tega zakona izpolnjevati še posebne pogoje za
kakovost glede tehničnih in kemijskih lastnosti ter vsebnosti težkih
kovin in drugih snovi.

10. člen
(vodenje evidence)
Na ministrstvu se vzpostavi in vodi evidenca o dajanju mineralnih
gnojil v promet. Proizvajalci oziroma uvozniki mineralnih gnojil
morajo ministrstvu vsako leto do 31. marca tekočega leta za
preteklo leto na predpisan način posredovati naslednje podatke:
firmo in sedež osebe, ki daje mineralna gnojila v promet;
vrsto in količino mineralnih gnojil, danih v promet;
način oddaje v promet (uvoz, izvoz, trgovina na debelo in
drobno, zaloge);

Amon-nitratna gnojila lahko vsebujejo anorganske dodatke ali
inertne snovi, vendar se jim zaradi tega ne sme povečati
občutljivost na toploto ali eksplozivnost.
Prevoz amon-nitratnih gnojil mora potekati v skladu s predpisi, ki
urejajo prevoz nevarnega blaga.

poročevalec, št. 36
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druge podatke, potrebne za ugotavljanje količine mineralnih
gnojil v prometu in količine uporabljenih mineralnih gnojil.

Pritožba zoper odločbo inšpektorja po tem zakonu ne zadrži
njene izvršitve.

Način posredovanja podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena
in način vodenja evidence o dajanju mineralnih gnojil v promet
predpiše minister.

15. člen
(odvzem vzorca in analiza)
V postopku nadzora nad prometom mineralnih gnojil inšpektor
odvzame vzorec, ki ga razdeli na dva enaka dela. En del vzorca
pošlje v analizo akreditiranemu laboratoriju, ki v 15 dneh od
prejema vzorca izdela in pošlje inšpektorju izvid analize. Drugi del
vzorca hrani inšpektor za potrebe ponovne analize.

11. člen
(raziskave in razvoj)
Pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti
raziskovanja in razvoja, lahko zaradi raziskav in preskušanja
novih mineralnih gnojil, na podlagi dovoljenja ministrstva, uvažajo
in uporabljajo vzorce mineralnih gnojil, ki ne izpolnjujejo predpisanih
pogojev glede minimalne kakovosti.

Če se stranka v postopku nadzora z izvidom analize ne strinja,
lahko v 15 dneh od prejema izvida analize zahteva ponovno
analizo, ki se opravi v drugem akreditiranem laboratoriju. Ponovno
analizo vzorca lahko zahteva tudi inšpektor. Če sta rezultata
analize in ponovne analize različna, velja rezultat ponovne analize.

Zahtevku za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora
vlagatelj priložiti naslednje podatke:
firmo in sedež vlagatelja,
dokazilo o vpisu dejavnosti v register,
vrsto in količino mineralnega gnojila, ki se namerava uporabiti,
namen preskušanja,
območje preskušanja,
način in čas preskušanja.

Podrobnejše pogoje o načinu vzorčenja predpiše minister.
16. člen
(stroški preiskav)

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če
preskušanje ne vključuje vnašanja mineralnega gnojila v okolje.

Če se pri laboratorijskem preverjanju ugotovi, da mineralno gnojilo
ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede kakovosti, plača stroške
laboratorijske analize proizvajalec oziroma uvoznik.

12. člen
(uporaba)

17. člen
(pooblastila kmetijskega inšpektorja)

Mineralna gnojila se morajo uporabljati v skladu s predpisi, ki
urejajo izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju, vnos
nevarnih snovi in rastlinskih hranila v tla in v skladu z drugimi
predpisi, ki urejajo varstvo okolja.

Kmetijski inšpektor ima na podlagi tega zakona in predpisov,
izdanih na njegovi podlagi, naslednja pooblastila:
preverja izpolnjevanje predpisanih pogojev glede kakovosti
mineralnih gnojil v prometu;
preverja, ali so mineralna gnojila v prometu označena na
predpisan način;
jemlje vzorce mineralnih gnojil iz skladišč, vozil in od drugod
ter jih pošilja pooblaščenemu laboratoriju v analizo;
pregleduje poslovne in skladiščne prostore, poslovne knjige
in druge listine;
preverja pravilnost posredovanih podatkov z dokumentacijo
o prodanih in nabavljenih količinah mineralnih gnojil;
opravlja druga potrebna dejanja za izvajanje tega zakona in
predpisov, izdanih na njegovi podlagi.

13. člen
(pridobivanje in uporaba podatkov)
Zaradi nadzora nad prometom in uporabo mineralnih gnojil, lahko
ministrstvo pridobiva in uporablja podatke iz:
zbirk podatkov, ki jih vodijo carinski organi glede uvoza
mineralnih gnojil;
zemljiške knjige in zemljiškega katastra glede površin, vrste
rabe in lastništva kmetijskih zemljišč.
Upravljalci zbirk podatkov iz tega člena posredujejo podatke
ministrstvu brezplačno.

18. člen
(ukrepi kmetijskega inšpektorja)
Kmetijski inšpektor lahko pri izvajanju nadzora po tem zakonu in
predpisih, izdanih na njegovi podlagi, odredi naslednje ukrepe:
naloži proizvajalcu oziroma uvozniku mineralnih gnojil odpravo
pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti glede kakovosti,
označevanja in drugih pogojev, ki jih mora izpolnjevati mineralno
gnojilo;
prepove promet z mineralnim gnojilom, če obstaja nevarnost
za zdravje ljudi in živali ter za okolje;
prepove uporabo oznake "EC FERTILIZER", če mineralno
gnojilo ne izpolnjuje predpisanih pogojev za to oznako;
prepove promet in uporabo mineralnega gnojila, če ne
izpolnjuje predpisanih minimalnih pogojev glede kakovosti;
odredi druge potrebne ukrepe za izvajanje tega zakona in
predpisov, izdanih na njegovi podlagi.

14. člen
(izvajanje nadzora)
Nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi, opravljata kmetijski inšpektor in inšpektor, pristojen za
okolje (v nadaljnjem besedilu: okoljski inšpektor), vsak v okviru
svoje pristojnosti.
Pravna ali fizična oseba mora inšpektorju omogočiti nemoteno
opravljanje inšpekcijskega nadzorstva in ga pri tem ne sme ovirati
ali žaliti.
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19.
(pooblastila okoljskega inšpektorja)

Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju
samem, se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.

Okoljski inšpektor ima na podlagi tega zakona in predpisov, izdanih
na njegovi podlagi, naslednja pooblastila:
jemlje vzorce vode zaradi ugotavljanja vpliva gnojenja z
mineralnimi gnojili na stanje podtalne vode;
preverja izpolnjevanje predpisanih pogojev glede uporabe
mineralnih gnojil.

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju, se
za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe.
23. člen
(mandatne kazni posameznikov)

20. člen
(ukrepi okoljskega inšpektorja)

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju
samem, se za prekršek kaznuje posameznik:
če inšpektorju ne omogoči nemotenega opravljanja
inšpekcijskega nadzora po tem zakonu ali ga pri tem ovira,
žali ali mu ne da zahtevanih listin, podatkov, pojasnil ali
potrebnih predmetov (drugi odstavek 14. člena).

Okoljski inšpektor lahko pri izvajanju nadzora po tem zakonu in
predpisih, izdanih na njegovi podlagi, omeji uporabo mineralnih
gnojil na določenem območju, če je ugotovljena čezmerna
obremenitev podtalne vode zaradi uporabe mineralnih gnojil.
21. člen
(prekrški pravnih oseb in samostojnih podjetnikov
posameznikov)

24. člen
(prehodna določba)
Do pridobitve akreditacije oziroma najkasneje do 31. 12. 2010
lahko kakovost mineralnih gnojil in občutljivost na toploto ali
eksplozivnost amon-nitratnih gnojil ugotavljajo in preverjajo
laboratoriji, ki so v skladu z dosedanjimi predpisi pooblaščeni za
ugotavljanje kakovosti mineralnih gnojil.

Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje pravna oseba, ki mineralna gnojila proizvaja ali
uvaža:
če mineralno gnojilo v prometu ne izpolnjuje predpisanih
pogojev glede minimalne kakovosti (prvi odstavek 4. člena);
če mineralno gnojilo v prometu neupravičeno označi z oznako
VfeEC FERTILISER'/4 (tretji odstavek 4. člena);
če daje mineralna gnojila v promet brez predpisanega
dovoljenja (prvi odstavek 5. člena);
če mineralno gnojilo v prometu ni označeno na predpisan
način (9. člen);
če ministrstvu ne posreduje podatkov o prometu z mineralnimi
gnojili v predpisanem roku (prvi odstavek 10. člena);
če uporablja vzorce mineralnih gnojil, ki ne izpolnjujejo
predpisanih pogojev glede minimalne kakovosti, brez
dovoljenja ministrstva (prvi odstavek 11. člena).

25. člen
(predpis, ki preneha veljati)
Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati zakon o mineralnih
gnojilih (Uradni list SRS, št. 24/73 in 29/86).
26. člen
(predpisi, ki se uporabljajo do izdaje novih)
Do uveljavitve novih predpisov, izdanih na podlagi tega zakona,
se uporabljajo naslednji predpisi:
pravilnik o tehničnih predpisih za predelovanje amonijevega
nitrata, za ravnanje in shrambo amonijevega nitrata in njegovih
zmesi (Uradni list FLRJ, št. 31/61 in Uradni list SFRJ, št. 13/
66 in 27/68),
pravilnik o kakovosti, o enotnih metodah za preskuse oziroma
analize, o načinu jemanja, priprave in pošiljanju vzorcev v
analizo, o registru in o načinu deklariranja mineralnih gnojil
(Uradni list SRS, št. 36/74 in 12/75),
odločba o določitvi zavodov za analiziranje umetnih gnojil za
območje SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 1/65),
odredba o tehničnih pogojih kakovosti in o analitskih metodah
za mineralna gnojila (Uradni list RS, št. 17/96).

Z denarno kaznijo od 25.000 tolarjev do 4.000.000 tolarjev se
kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
Z denarno kaznijo od 25.000 tolarjev do 400.000 tolarjev se za
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe.
22. člen
(mandatne kazni pravnih oseb in samostojnih
podjetnikov)
Z denarno kaznijo 300.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju
samem, se za prekršek kaznuje pravna oseba:
če daje v promet končnim potrošnikom amon-nitratno gnojilo,
ki ni pakirano (prvi odstavek 7. člena);
če inšpektorju ne omogoči nemotenega opravljanja
inšpekcijskega nadzora po tem zakonu ali ga pri tem ovira,
žali ali mu ne da zahtevanih listin, podatkov, pojasnil ali
potrebnih predmetov (drugi odstavek 14. člena).
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27. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Predlog zakona o mineralnih gnojilih predpisuje pogoje za kakovost
in označevanje, mineralnih gnojil, metode vzorčenja in analiz.

oznako ne sme označiti mineralna gnojila, ki teh pogojev ne
izpolnjujejo, le-ta se morajo označiti s številko dovoljenja za promet
ministrstva.

Če mineralno gnojilo vsebuje poleg hranil tudi fitofarmacevtska
sredstva, se mora registrirati v skladu z zakonom, ki ureja
fitofarmacevtska sredstva. Enako mora izpolnjevati pogoje, ki jih
predpisuje zakon o kemikalijah, če vsebuje druge snovi z
nevarnimi lastnostmi.

Za potrebe pregleda nad prometom in uporabo mineralnih gnojil v
Republiki Sloveniji predlog zakona v 10. členu nalaga
proizvajalcem oziroma uvoznikom mineralnih gnojil sporočanje
podatkov o prodanih količinah mineralnih gnojil v veleprodaji.
Ministrstvo lahko pridobiva podatke tudi iz drugih zbirk podatkov,
navedenih v 13. členu, po katerih pa se uporaba mineralnih gnojil
lahko oceni le posredno. Zato je najbolje zbiranje podatkov urediti
pri proizvajalcih oziroma uvoznikih samih.

V drugem in tretjem členu predloga zakona so opisani izrazi, ki se
uporabljajo za potrebe tega zakona in pa vrste mineralnih gnojil,
ki jih zakon obravnava.
V četrtem členu je predpisana kakovost mineralnih gnojil v
prometu. S podzakonskim predpisom k temu členu bo minister
predpisal podrobnejše pogoje za kakovost. S tem podzakonskim
predpisom se bo prenesla vsebina direktiv EU, ki predpisujejo
kakovost mineralnih gnojil za uporabo oznake "EC FERTILIZER".
Mineralna gnojila, ki ne bodo izpolnjevala pogojev za uporabo te
oznake, bodo moral izpolnjevati pogoje drugih standardov (npr.
ISO, SIST oziroma EN).

V 11. členu je dana možnost raziskovalnim organizacijam, ki so
za raziskovalno dejavnost registrirane, da za namene raziskav
lahko na podlagi dovoljenja ministrstva uvažajo in uporabljajo
vzorce gnojil, ki ne izpolnjujejo predpisane kakovosti. Tu ne gre za
poljske poskuse za namene svetovanja kmetovalcem, pač pa za
strogo raziskovalno dejavnost, če se pojavi potreba za to.
Uporaba gnojil se navezuje na predpise, ki so že izdani na podlagi
zakona o varstvu okolja. Navodilo za izvajanje dobre kmetijske
prakse pri gnojenju je izdal minister, pristojen za okolje v soglasju
z ministrom, pristojnim za kmetijstvo. Uredbo o vnosu nevarnih
snovi v tla je izdala Vlada RS. Oba predpisa urejata uporabo
mineralnih in organskih gnojil, v 12. členu predloga zakona pa se
uporaba mineralnih gnojil navezuje nanju.

Mineralna gnojila, ki bodo označena z oznako "EC FERTILIZER",
ne bodo potrebovala dovoljenja za promet v Republiki Sloveniji.
Nadzor nad njihovo kakovostjo bo izvajal kmetijski inšpektor le z
vzorčenjem in analizo v prometu.
Proizvajalci oziroma uvozniki bodo morali za mineralna gnojila, ki
ne bodo izpolnjevala pogojev za uporabo oznake "EC FERTILIZER", pridobiti od ministrstva, pristojnega za kmetijstvo,
dovoljenje za promet (5. člen). K zahtevku za izdajo dovoljenja pa
bodo morali predložiti opis oziroma ime standarda, katerega
izpolnjuje gnojilo in izvid analize pooblaščenega laboratorija za
opravljanje analiz mineralnih gnojil v Republiki Sloveniji ali na
ozemlju Evropske unije (6. člen).

Nadzor nad mineralnimi gnojili v prometu izvaja kmetijski inšpektor,
nadzor zadev varstva okolja pa okoljski inšpektor (14. člen).
Vzorčenje v postopku nadzora nad kakovostjo mineralnih gnojil v
prometu izvaja kmetijski inšpektor na podlagi predpisanih metod
vzorčenja, ki jih bo kot podzakonski predpis o metodah vzorčenja
in metodah analiz izdal minister (15. člen, 8. člen).
Stroške laboratorijskih analiz pri inšpekcijskem nadzoru krije
inšpektorat, če pa se izkaže, da gnojilo ne izpolnjuje predpisanih
pogojev, stroške analize krije proizvajalec oziroma uvoznik (16.
člen). Poleg tega inšpektor ukrepa v skladu s pooblastili in ukrepi
iz. 17. in 18. člena ter lahko naloži kazni iz 21. 22. in 23. člena
predloga zakona.

Za amon-nitratna gnojila so predpisani posebni pogoji, ki določajo
tehnične in kemijske lastnosti (retencija olja, pH, vsebnost klora,
vsebnost težkih kovin, ogljika, meljava ■ velikost zrn) ter metod
za preizkušsanje eksplozivnosti in določanje drugih lastnosti.
Podrobnejši pogoji bodo določeni s podzakonskim predpisom, ki
ga bo na podlagi 7. člena izdal minister.

Nadzor zadev varstva okolja opravlja okoljski inšpektor. Če
mineralna gnojila vsebujejo snovi, ki imajo nevarne lastnosti,
opravlja nadzor tudi zdravstveni inšpektor.

Analize mineralnih gnojil, bodisi v uradnem nadzoru, bodisi v
postopku za pridobitev dovoljenja za promet, bodo opravljali
akreditirani laboratoriji. Do pridobitve akreditacije pa te analize
lahko opravljajo laboratoriji, ki jih z odločbo imenuje minister na
podlagi pozitivnega mnenja nacionalne akreditacijske službe o
minimalnem izpolnjevanju pogojev za opravljanje tovrstnih analiz.

Kot prehodna določba je v 25. členu navedeno, da lahko do
akreditacije laboratorijev analize v uradni kontroli mineralnih gnojil
opravljajo laboratoriji, kijih je določil minister na podlagi dosedanjih
predpisov.

V Republiki Sloveniji sta že po sedaj veljavnem ZMG pooblaščena
laboratorija Kmetijskega inštituta Ljubljana in Kmetijsko
gozdarskega zavoda v Mariboru. Podrobnejše pogoje glede
analitskih metod za opravljanje analiz mineralnih gnojil bo na
podlagi 8. člena kot podzakonski predpis izdal minister.

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati zakon o mineralnih
gnojilih (Uradni list SRS, št. 24/73 in 29/86); (25. člen). Vendar se
na podlagi 26. člena do izdaje novih predpisov in celovite ureditve
področja uporabljajo predpisi, izdani na podlagi starega zakona.
Enako se vodenje registra o mineralnih gnojilih na ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nadaljuje na dosedanji način
do drugačne ureditve področja z novimi podzakonskimi predpisi.

Vsako mineralno gnojilo v prometu mora biti označeno na
predpisan način, če mineralno gnojilo izpolnjuje pogoje za oznako
"EC FERTILIZER", se z njo lahko označi. Nikakor pa se s to
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKE
SKUPNOSTI

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

1. Naslov predloga akta:
Zakon o mineralnih gnojilih - hitri postopek (EVA: 1998-2311 -0216)

5 Usklajen Predlagani akt je v celoti usklajen s predpisom EU.
2. Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega
sporazuma o pridružitvi"

4, Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z
tgoral navedenimi pravnimi viri ES Četo)

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki
se nanašajo na predloženo gradivo:

2002

/

5. Ali so zaoral navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče
obveznosti Izpolnjene:

Da

/
6) Ali le predlog akta preveden In v kateri jezik?

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

Ne

/

7) Sodelovanj? neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX,
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA, OECD. Univerza...)

3. Skladnost predloga s predpisi ES

Komisija ES in države članice ES (konzultacija),
Biotehniška fakulteta, Kmetijski inštitut Slovenije.

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES s katerimi je
usklajen predlog akta:
direktiva Sveta 76/116/EEC o približevanju zakonodaje držav
članic v zvezi z gnojili in njene dopolnitve,
direktiva Sveta 80/876/EEC o približevanju zakonodaje držav
članic v zvezi z amon-nitratnimi gnojili in njene dopolnitve,
direktiva Komisije 87/94/EEC o približevanju zakonodaje držav
članic v zvezi s postopki nadzora značilnosti, omejitev in
odpornosti proti eksploziji enostavnih gnojil iz amonijevega
nitrata z veliko vsebnostjo dušika in njene dopolnitve,
direktiva Komisije 77/535/EEC o približevanju zakonodaje
držav članic v zvezi z metodami vzorčenja in analiz mineralnih
gnojil in njene dopolnitve.

8) Povezava Z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoštevanja roka za uskladitev
Sprejem zakona o mineralnih gnojilih je v Državnem
programu predviden za sprejem do 30. 06. 2002.

Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES

Mojca Geč-Zvržlna unlv.dipl.prav.

/
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Podpis ministra:
mag. Franc BUT
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Predlog zakona o

GOZDNEM

REPRODUKCIJSKEM

MATERIALU
- hitri postopek - EPA 497 - III
prejšnja uveljavitev zakona. Pravočasno sprejetje zakona bo
pomenilo pomemben element pri presoji usposobljenosti
Republike Slovenije za polnopravno članstvo v Evropski uniji.
Komisija Evropske unije je namreč napovedala, da bo v skladu
s sprejetim akcijskim planom opravila t.i. evaluacijske misije v
državah kandidatkah ("PEER REVIEWS"). Presoja
administrativne usposobljenosti Republike Slovenije na
področju trženja gozdnega reprodukcijskega materiala je že
napovedana za jesen 2002.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
1998-2311-0214
Številka: 321-08/2002-1
Ljubljana, 08.04.2002
Vlada Republike Slovenije je na 137. dopisni seji dne 8.4.2002
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O GOZDNEM REPRODUKCIJSKEM
MATERIALU - EU,

Usklajevanje na strokovni ravni je bilo opravljeno že v
pripravljalni fazi predloga zakona, zato Vlada Republike
Slovenije meni, da je obravnava zakona po hitrem postopku
mogoča.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da se uvrsti na dnevni red 15. seje Državnega
zbora Republike Slovenije dne 16.4.2002.

)

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. 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 in
njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da predlog zakona o gozdnem reprodukcijskem
materialu obravnava po hitrem postopku, ker to zahtevajo
izredne potrebe države.
Predlagani zakon sodi v sklop zakonov, ki jih je treba sprejeti v
procesu prevzemanja pravnega reda Evropske Unije. V
pogajalskih izhodiščih se je Republika Slovenija zavezala, da
bo uskladila svojo zakonodajo na področju pridelovanja in
trženja gozdnega reprodukcijskega materiala s pravnim redom
Evropske Unije najkasneje do 31.12.2002. Predlagani zakon je
zato uvrščen v Državni program Republike Slovenije za
prevzem pravnega reda evropske unije (NPAA) z rokom
sprejema do 30.6.2001.

- mag. Franc But, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano,
- Jože Sterle, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
- Katarina Celič, svetovalka ministra za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano,
- Milena Podjed-Fabjančič, podsekretarka v Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Tatjana Kukanja, višja referentka v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

Ker predstavlja predlagani zakon pravni okvir za nadaljnjo
uskladitev nacionalne zakonodaje s predpisi Evropske unije
na področju pridelovanja in trženja gozdnega reprodukcijskega
materiala in ker mora biti Republika Slovenija do vstopa v celoti
usposobljena za prevzem pravnega reda EU, je nujna čim

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

9. april2002
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I. UVOD
1.

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona

Slovenija se z gozdnatostjo 55% svojega ozemlja uvršča na tretje
mesto v Evropi (za Finsko in Švedsko). Posledica usmeritev
slovenskega gozdarstva, ki je naravnano trajnostno, sonaravno
in večnamensko, je visoka stopnja ohranjenosti slovenskih
gozdnih genskih virov.

-

Sadike za obnovo gozdov pridelujejo na javnem razpisu izbrane
drevesnice, s katerimi ZGS sklene pogodbo o pridelovanju sadik.
Seme je nabrano večinoma v državnih gozdovih, ki so izločeni
kot gozdni semenski objekti in jih vodi GIS v registru semenskih
sestojev.

Za razliko od večine držav članic Evropske unije (v nadaljevanju:
EU), obnova gozdov v Sloveniji večinoma poteka po naravni poti
in le na cca 7% površine s sadnjo ali setvijo (podatki ZGS).Tako
se letno v gozdovih posadi le od 1,5 do 2 milijona sadik. Za potrebe
slovenskih gozdov se nabere letno le 4-5 ton semena gozdnih
drevesnih vrst. Dosti večji pomen ima gozdni reprodukcijski material za slovenske uvoznike in izvoznike. Po podatkih Evropske
komisije Slovenija izvozi v države članice EU 69 ton gozdnega
semena letno v vrednosti 43000 eurov. Iz teh držav Slovenija
pretežno uvaža sadike gozdnega drevja za okrasne namene, v
skupni vrednosti 84000 eurov.

Pristojni organ za izvajanje omenjenih zakonov je Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP). ZGS
in GIS sta pravni osebi s statusom javnih zavodov, katerih
ustanoviteljica je Vlada Republike Slovenije. Njuno delo nadzira
MKGP. Nadzor nad izvajanjem zakonov iz delovnega področja
MKGP izvaja Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in
ribištvo Republike Slovenije, ki je organ v sestavi MKGP.
Vsi našteti zakoni so v določenih delih nedorečeni in neusklajeni
s pravnim redom EU, zlasti glede:
- prostega trgovanja s semenom in sadikami;
odgovornosti za ustreznost pridelanega sadilnega materiala
in semena s predpisanimi zahtevami;
trženja sadilnega materiala, ki ni možno brez uradne odobritve
in izdanega potrdila pooblaščene strokovne institucije;
- kategorij reprodukcijskega materiala, ki niso mednarodno
primerljive;
- kriterijev in postopkov za odobritev gozdnih semenskih
objektov;
drevesnih vrst, za katere ti predpisi veljajo, ki niso določene;
oseb, ki se lahko registrirajo kot pridelovalci semena in sadik;
- strokovnega in inšpekcijskega nadzora;
pristojnosti državnih organov;
- drugih namenov, za katere se prideluje, trži in uvaža gozdno
seme in sadike.

Področje pridelovanja in trženja gozdnega reprodukcijskega
materiala trenutno urejata zakon o semenu in sadikah (Uradni list
SRS, št. 42/73, 45/73-p. in 29/86) ter zakon o potrjevanju novih
sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in
gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 38/80 in 82/90), ki urejata
tako področje kmetijskih kot gozdnih rastlin. Omenjena zakona
urejata zlasti naslednje vsebine:
- potrjevanje in uvajanje novih domačih in tujih sort kmetijskih
in gozdnih rastlin ter vrst gozdnega drevja tujih provenienc,
pridelovanje in dodelovanje semena in sadik,
promet semena in sadik,
nadzorstvo in kontrolo nad kakovostjo in prometom semena
in sadik.
Področje gojenja gozdov, vključno z obnovo, ureja zakon o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98-odl.US in 56/99-ZON),
(v nadaljevanju: ZOG), ki določa, da:
ima lastnik gozda pravico v lastnem gozdu pridobivati seme
gozdnih dreves, če se s tem ne povzroči opustošenje (18.
čl.);
- Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljevanju: ZGS) zbira
podatke o stanju in razvoju gozdov, pripravlja programe
vlaganj v gozdove ter načrte za premeno in sanacijo gozdov,
skrbi za izobraževanje lastnikov gozdov ter zagotavlja sadike
gozdnih drevesnih in grmovnih vrst;
- Gozdarski inštitut Slovenije (v nadaljevanju: GIS) strokovno
usmerja gozdno semenarsko in drevesničarsko dejavnost
kot nalogo javne gozdarske službe;
GIS izdaja potrdila za gozdno seme in sadike ter izvaja
strokovni in zdravstveni nadzor nad gozdnim semenarstvom
in drevesničarstvom kot javno pooblastilo;
je gozdno semenarstvo vključno s pridelavo semena gozdnih
in drevesnih vrst na semenskih plantažah, hranjenjem
rezervnih količin semena gozdnih drevesnih in grmovnih vrst
in z ustanovitvijo in delovanjem semenske banke, dejavnost
javne gozdarske službe, katere posamezne naloge lahko
opravljajo tudi koncesionarji;
se iz sredstev proračuna Republike Slovenije zagotavljajo
sredstva za semenarsko in drevesničarsko dejavnost ter za
dela, za katera ZGS zagotavlja izvedbo.

Zaradi družbenih sprememb v Republiki Sloveniji (osamosvojitev
RS, tranzicija), neskladnosti z mednarodnimi normami in standardi
(OECD, EU) in spremenjene organiziranosti gozdarstva po letu
1994 (ustanovitev Zavoda za gozdove Slovenije), je potrebno
spremeniti predpise, ki urejajo področje pridelovanja in trženja
semena in sadik gozdnega drevja. V prepričanju, da je stičnih
točk s področjem kmetijstva premalo (različna so osnovna načela,
kategorije reprodukcijskega materiala in ostale strokovne vsebine,
organiziranost dejavnosti itn.) in zaradi uskladitve slovenske
zakonodaje z zakonodajo EU, je MKGP v okviru svojih pristojnosti
sprejelo odločitev, da področje gozdnega semena in sadik uredi v
samostojnem zakonu.
2.

Cilji in načela zakona

Namen gozdnega semenarstva in drevesničarstva je predvsem
obnavljanje ali snovanje novih gozdov. Nepravilnosti v zvezi s
tem vplivajo na rast in stabilnost gozda v njegovem celotnem
proizvodnem obdobju, ki traja tudi več kot 100 let. Te nepravilnosti
imajo lahko dolgotrajne posledice tudi za samo gozdno rastišče.
Sanacija tega pa je dolgotrajen in drag proces. V večini primerov
so prve posledice povzročenih nepravilnosti vidne šele po nekaj
desetletjih, s čimer je onemogočeno njihovo sprotno in učinkovito
odpravljanje in nadaljnje preprečevanje. Zato je izjemno
pomembno, da je področje gozdnega semenarstva in
drevesničarstva strokovno in učinkovito urejeno.

ZOG in predpisi, izdani na njegovi podlagi, določajo uporabo
reprodukcijskega materiala na način, da se:
ukrepi za gospodarjenje z gozdovi in usmeritve za potrebna
gojitvena dela določijo z gozdnogospodarskimi načrti;

poročevalec, št. 36

gozdnogojitvena dela določijo podrobneje z gozdnogojitvenimi
načrti;
na podlagi gozdnogojitvenega načrta lastniku gozda izda
odločba, s katero se določijo vsa potrebna dela za obnovo
gozda, vključno s količino sadik za sadnjo;
lastniku gozda prizna celoten strošek sadike, posajene v
gozdu na podlagi odločbe ZGS..
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S predlaganim zakonom o gozdnem reprodukcijskem materialu
se celovito urejajo področje pridelovanja in trženja gozdnega
reprodukcijskega materiala ter strokovne naloge, povezane s
tem.

b) Pravno urejanje v drugih evropskih državah
Države članice EU imajo svojo zakonodajo prilagojeno
smernicama 66/404/EEC in 71/161/EEC. Na podlagi teh smernic
so v državah članicah uveljavljena naslednja določila:

Gozdni reprodukcijski material zajema semenski material, dele
rastlin in sadilni material tistih drevesnih vrst, ki so pomembne za
gozdarstvo in se uporabljajo pri obnovi gozdov s sadnjo in setvijo,
pogozdovanju ter snovanju in vzdrževanju plantaž gozdnega
drevja ter trajnih zaščitnih ali protierozijskih pasov.
Z zakonom o gozdnem reprodukcijskem materialu se le usmerja
uporabo gozdnega reprodukcijskega materiala po posameznih
provenienčnih območjih ter omejuje uporaba kategorije »znano
poreklo« v gozdovih na najmanjšo možno mero. Dane so tudi
možnosti za prepoved uporabe neustreznega gozdnega
reprodukcijskega materiala, če se njegov škodljiv vpliv dokaže.

-

Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu ureja pridelovanje
in trženje gozdnega reprodukcijskega materiala, tako da:
se zagotovi obnova gozdov s sadnjo in setvijo na območju
Republike Slovenije z gozdnim reprodukcijskim materialom
ustrezne kvalitete in provenience, ki je genetsko in fenotipsko
kar najbolj prilagojen rastišču,
se upoštevajo drevesne vrste, pomembne za gozdarstvo,
- vzpostavlja register gozdnih semenskih objektov, uradno
odobrenih za pridelovanje gozdnega reprodukcijskega
materiala,
se prideluje in trži gozdni reprodukcijski material v eni od
štirih mednarodno priznanih kategorij,
omogoča prodajo semena in sadik slovenskih proizvajalcev
na tržišču EU pod enakimi pogoji, kot veljajo za ostale članice,
omogoča lastnikom gozdov, da sami pridelajo in tržijo svoje
seme v skladu z ZOG in zato pridobijo dodaten dohodek iz
svojega gozda,
zagotavlja ustrezen nadzor nad dobavitelji gozdnega
reprodukcijskega materiala in hkrati omogoči svobodno
trgovanje,
onemogoča trgovanje in uporabo gozdnega reprodukcijskega
materiala neustrezne provenience,
vzpostavlja učinkovit in mednarodno primerljiv sistem
certificiranja gozdnega reprodukcijskega materiala.
3.

-

-

pridelovanje in trženje gozdnega reprodukcijskega materiala
je dovoljeno le v kategorijah »izbran« (selected) in »testiran«
(tested)\
predpisi o gozdnem reprodukcijskem materialu veljajo za 13
drevesnih vrst;
osnovni material za proizvodnjo gozdnega reprodukcijskega
materiala (gozdni semenski objekti) so lahko semenski sestoji,
semenske plantaže ali kloni, vsi pa morajo biti pregledani,
uradno odobreni in vpisani v državni register, seznam tega
osnovnega materiala se javno objavlja;
država prek svojih organov izvaja nadzor nad pridelovanjem
in trženjem gozdnega reprodukcijskega materiala. Večinoma
so to organi, ki so pristojni za gozdarstvo, ne glede na
posebnosti v organizaciji gozdarstva v posameznih državah;
pooblaščene državne institucije izdajo za vsak gozdni
reprodukcijski material, ki se trži, potrdilo o izvoru, v primeru
semena pa tudi potrdilo o kvaliteti;
za potrebe kategorije »izbran« (selected) so območja držav
razmejena na t.i. provenienčna območja, vendar so kriteriji
od države do države različni;
predpisana je vsebina in barva dobaviteljeve deklaracije ter
kakovost za sadike, dele rastlin in seme, ki se tržijo;
uvoz iz tretjih držav je možen le, če je gozdni reprodukcijski
material pridelan pod enakimi pogoji, kot veljajo v državah
članicah EU, ali če je odobreno posebno dovoljenje za uvoz
gozdnega reprodukcijskega materiala, kadar pride do
problemov pri oskrbi;
določene pristojnosti so z državnih organov prenesene na
organe EU.

V Veliki Britaniji urejajo področje gozdnega reprodukcijskega
materiala naslednji predpisi:
Plant Varieties and Seeds Act, 1964,
The Forest Reproductive Material Regulations, 1977,
The Forest Reproductive Material (Amendment) Regulations
1977,
The Forest Reproductive Material Order (Northern Ireland),
1973.

Primerjalno-pravna ureditev

Odgovorni organ za izvajanje predpisov s področja gozdnega
reprodukcijskega materiala ter izvajanje nadzora je Forestry
Commission. To je vladna ustanova s sedežem v Edinburghu, ki
je odgovorna za gozdarstvo v celotni Veliki Britaniji. Njeno delo
nadzoruje odbor, sestavljen iz 11 komisarjev, ki jih imenuje kraljica.
Znotraj Forestry Commission delujeta dve agenciji, Forest Enterprise in Forest Research. V okviru slednje deluje tudi oddelek, ki
se ukvarja z genetiko gozdnega drevja, testiranjem semena,
preverjanjem kriterijev za odobritev semenskih sestojev,
raziskovalnim delom ipd. Forest Enterprise prideluje seme v
kategoriji »testiran« za trg in lastne potrebe v svojih semenskih
plantažah.

a) Pravno urejanje v EU
Področje trženja in proizvodnje gozdnega reprodukcijskega
materiala v EU urejata trenutno smernici 66/404/EEC (z izjemo
Švedske) in 71/161/EEC (z izjemo Finske), katerih določbe bo s
1.1.2003 nadomestila smernica 1999/105/EC, objavljena
15.1.2000 v Official Journal of the European Communities.
Države članice EU morajo uskladiti svojo zakonodajo s smernico
1999/105/EC dO 1.1.2003.
V smislu prostega pretoka blaga in storitev in varstva konkurence
je prepovedano dodatno omejevanje trženja gozdnega
reprodukcijskega materiala glede njegovih zunanjih značilnosti,
zahtev glede testiranja, kontrole, označevanja in pakiranja, ki
niso že predvidene s smernico 1999/105/EC. Država tudi ne sme
posegati v trženje na način, ki bi ustvarjal monopolen položaj za
domače dobavitelje oziroma jim dajal primerjalno prednost.
Institucije, odgovorne za izvedbo zakona, morajo biti pod
nadzorom države in ne smejo imeti lastnih koristi pri izvajanju
nalog, za katere so pooblaščene.

Lastniki gozdov, ki se odločijo za obnovo svojega gozda s sadnjo
ali za sadnjo gozdnega drevja na negozdnih površinah, so pri
tem upravičeni do državne pomoči (VVoodland Grant Scheme).
V Nemčiji urejajo to področje naslednji zvezni predpisi:
Gesetz uber forstliches Saat und Pflanzgut vom 29/10/1969,
Verordnung vom 13/08/1982,
Verordnung vom 22/11/1983, ter predpisi posameznih zveznih
dežel.

Predlagani zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu je v vseh
svojih določbah usklajen s smernico 1999/105/EC.
9. april 2002
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Razmejenih je 46 osnovnih ekoloških območij, ki so osnova za
določitev provenienčnih območij za posamezne drevesne vrste
ali skupine vrst. Skupna površina registriranih semenskih objektov
znaša skoraj 214 000 ha. 63 % jih je lociranih v državnih gozdovih,
24 % v občinskih in 13% v zasebnih. Seznam teh sestojev se
javno objavlja.

4.

Ocena finančnih in drugih posledic zakona

Sprejem novega zakona ne bo imel večjih posledic za proračun,
saj je večina novih nalog in pristojnosti, ki se uvajajo s tem
zakonom, porazdeljenih med obstoječe institucije v gozdarstvu.
Za izvedbo zakona se povprečno letno načrtuje cca 11 mio. SIT,
ki se delijo med MKGP, GIS terZGS (gl. preglednico). Ta sredstva
so namenjena opravljanju nalog javne gozdarske službe, izvajanju
javnih pooblastil, izvajanju nalog MKGP in delovanju semenske
hranilnice.

Odgovorni organ na nivoju zvezne republike je Zvezno ministrstvo
za prehrano, kmetijstvo in gozdarstvo s sedežem v Bonnu.
Odgovorna institucija za izdajanje uvoznih in ostalih dovoljenj za
seme in sadike je Zvezni urad za kmetijstvo in prehrano v
Frankfurtu.

Povečana sredstva, ki naj bi jih porabili v prvih letih po uveljavitvi
zakona, so namenjena pripravi strokovnih podlag za podzakonske
predpise, vzpostavitvi registrov in evidenc ter informacijskega
sistema, izobraževanju, usposobitvi laboratorijev.

V okviru Bavarske državne gozdarske službe deluje Bavarski
inštitut za semenarstvo in drevesnlčarstvo, ki je neposredno
odgovoren Bavarskemu ministrstvu za prehrano, kmetijstvo in
gozdarstvo. Ta opravlja vse strokovne naloge v zvezi z odobritvijo
semenskih sestojev in semenskih plantaž, testiranjem semena
in izvajanjem primerjalnih in genetskih testov, svetuje lastnikom
gozdov ter hkrati tudi prideluje sadilni material v lastnih
drevesnicah.

Naloge v zvezi z gozdnim reprodukcijskim materialom, ki jih bo
izvajal ZGS, se bodo izvajale s prerazporeditvijo v okviru
obstoječih nalog in ne bodo zahtevale dodatnih sredstev iz
proračuna.

V skladu z nemško ustavo so za nadzor nad izvajanjem predpisov
o gozdnem semenu in sadikah pristojni organi posameznih
zveznih dežel.
II. BESEDILO ČLENOV

V Avstriji urejata to področje dva zvezna predpisa:
Bundesgesetz uber forstliches Vermehrungsgut, 1996,
Verordnung des Bundesministers, 1996.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Razmejenih je 20 provenienčnih območij. Za odobritev semenskih
sestojev in semenskih plantaž v Avstriji je pristojen Zvezni
gozdarski raziskovalni center kot organ v sestavi Zveznega
ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo. Pridobivanje semenskega
materiala kontrolirajo pristojni organi posameznih zveznih dežel.
Nadzor nad njimi izvaja Zvezni inštitut, ki izdaja certifikate o kvaliteti
semena. Kontrole se izvajajo tudi vzorčno z biokemijskimi
metodami.

1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon določa pogoje za pridelovanje, trženje in uporabo
gozdnega reprodukcijskega materiala (v nadaljnjem besedilu:
reprodukcijski material); obveznosti oseb, ki se ukvarjajo s
pridelovanjem, trženjem in uvažanjem reprodukcijskega materiala;
strokovne naloge in postopke v zvezi z izvorom, kakovostjo in
istovetnostjo reprodukcijskega materiala; pridobivanje, uporabo
in izmenjavo podatkov in informacij; rezerve semenskega materiala
in gozdno gensko banko; takse in stroške; organe, ki izvajajo ta
zakon, ter inšpekcijski nadzor.

Na Danskem sta v veljavi naslednja predpisa:
- Landbrugsministeriets bekendtgoreise nr. 519 al 09/10/1974,
Bekendtgorelse nr. 519 af 09/10/1974, Landbrugsmin., J.nr.
426 SK/74.
Pristojnosti s področja gozdnega reprodukcijskega materiala so
podeljene Upravi za varstvo rastlin (Plantdirektoratet), organu v
sestavi danskega Ministrstva za kmetijstvo. Strokovne naloge s
tega področja izvaja Danski inštitut za gozdove in krajino. V okviru
tega inštituta deluje odbor, ki Upravi za varstvo rastlin v uradno
odobritev predlaga gozdne semenske objekte. Uprava za varstvo
rastlin vodi tudi register dobaviteljev gozdnega semena in sadik.
Gozdni reprodukcijski material pomeni tudi gozdno drevje, ki se
uporablja v okrasne namene. Inšpektorji izvajajo nadzor v vseh
fazah in prostorih pridelovanja in trženja ter lahko kaznujejo
dobavitelje, ki se ne držijo predpisanih zahtev. Registrirani
dobavitelji plačujejo fiksne letne takse ter variabilne takse, odvisne
od obsega proizvodnje in števila izdanih uradnih potrdil.
Pridobivanje reprodukcijskega materiala v gozdnih semenskih
objektih ni dovoljeno, če Uprava o tem ni bila vnaprej obveščena
na predpisanem obrazcu. To dejavnost lahko izvaja le lastnik
sam ali registrirani dobavitelj semena. Uprava za varstvo rastlin
izda tako dovoljenje za pridobivanje kot potrdilo o izvoru za
pridobljeni reprodukcijski material. Izjeme veljajo glede
reprodukcijskega materiala, če se ne uporablja v gozdarstvu, če
je namenjen izvozu (zunaj EU), če se prideluje za lastno uporabo
(ne za trženje) ali če je namenjen znanstvenemu delu.
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2. člen
(namen zakona)
Namen zakona je zagotoviti pridelovanje in trženje kakovostnega
in rastišču prilagojenega reprodukcijskega materiala, ki omogoča
trajno in optimalno delovanje gozdnih ekosistemov ter njihovo
obnavljanje v skladu z načeli varstva gozdnih genskih virov.
3. člen
(pomen izrazov)
V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. gozdni semenski objekt (v nadaljnjem besedilu: semenski
objekt) je izhodiščni material, iz katerega se pridobiva
reprodukcijski material;
2. pridelovanje pomeni katerokoli fazo pri pridobivanju
semenskega materiala, pri dodelavi le-tega v seme in pri
vzgoji sadilnega materiala iz semena, puljenk ali rastlinskih
delov;
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3. trženje reprodukcijskega materiala je prodaja ali dostava
reprodukcijskega materiala drugim osebam, razstavljanje ali
ponujanje z namenom prodaje, vključuje pa tudi dostavo po
pogodbi o storitvah;
4. dobavitelj reprodukcijskega materiala (v nadaljnjem besedilu:
dobavitelj) je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja
vsaj z eno od naslednjih dejavnosti: pridelovanje, trženje, uvoz
reprodukcijskega materiala;
5. uvoz reprodukcijskega materiala je vsak vnos
reprodukcijskega materiala na carinsko območje Republike
Slovenije ne glede na to, kakšna raba je bila v skladu s tem
zakonom in v skladu s carinskimi predpisi zanj dovoljena,
razen vnosa zaradi tranzita.

Za pridelovanje reprodukcijskega materiala, namenjenega trženju,
se uporabljajo samo tisti semenski objekti, ki jih v skladu z
določbami tega zakona odobri Gozdarski inštitut Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: inštitut) in so vpisani v register gozdnih
semenskih objektov (v nadaljnjem besedilu: register semenskih
objektov).

4. člen
(reprodukcijski material)

7. člen
(splošni pogoji za trženje)

Reprodukcijski material po tem zakonu obsega semenski material, dele rastlin in sadilni material tistih drevesnih vrst in umetnih
križancev, ki se uporabljajo zlasti za:
obnovo gozdov s sadnjo in setvijo,
pogozdovanje,
- snovanje in vzdrževanje trajnih zaščitnih ali protierozijskih
pasov gozdnega drevja,
snovanje in vzdrževanje plantaž gozdnega drevja.

Reprodukcijski material, ki se trži, mora izpolnjevati pogoje,
določene s tem zakonom, in pogoje, določene s predpisi o
zdravstvenem varstvu rastlin.

II. POGOJI ZA PRIDELOVANJE IN TRŽENJE
REPRODUKCIJSKEGA MATERIALA
6. člen
(splošni pogoji za pridelovanje)

Reprodukcijski material lahko trži le dobavitelj, ki je vpisan v register dobaviteljev v skladu s tem zakonom.
Reprodukcijski material se lahko trži, če izpolnjuje naslednje
splošne pogoje:
- ustreza kategorijam iz 8. člena tega zakona,
zanj je pridobljeno glavno spričevalo v skladu s 13. členom
tega zakona,
je ustrezne kakovosti, zlasti glede velikosti, zdravstvenega
stanja in drugih splošnih značilnosti reprodukcijskega
materiala,
,
spremlja ga dobaviteljev dokument, izdan v skladu s 15., 16.
oziroma tretjim odstavkom 48. člena tega zakona,
označen in pakiran je na način, ki omogoča preverjanje njegove
istovetnosti.

Semenski material so semena, storži, plodovi in soplodja,
namenjeni setvi oziroma vzgoji sadik.
Deli rastlin so potaknjenci, material za potaknjence, izsečki ali
embriji za mikropropagacijo, popki, grebenice, korenine, cepiči in
katerikoli deli rastlin, namenjeni za vzgojo sadilnega materiala.
Sadilni material so rastline, vzgojene iz semena (sadike),
rastlinskih delov (ukoreninjenci) in puljenk (rastlin iz naravnega
pomlajevanja) ter puljenke.
Seznam drevesnih vrst in umetnih križancev iz prvega odstavka
tega člena, za katere velja ta zakon, predpiše minister, pristojen
za gozdarstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), v soglasju z
ministrom, pristojnim za ohranjanje narave.

Kriterije za ustrezno kakovost ter način označevanja in pakiranja
reprodukcijskega materiala iz prejšnjega odstavka predpiše minister.
8. člen
(kategorije)

5. člen
(izjeme uporabe zakona)

Reprodukcijski material se razvršča v kategorije "znano poreklo",
"izbran", "kvalificiran" in "testiran".

Določbe tega zakona se ne uporabljajo za:
reprodukcijski material v obliki sadilnega materiala ali v obliki
delov rastlin, ki se ne uporablja za namene iz prvega odstavka
prejšnjega člena. Ko se trži ali uvaža tak reprodukcijski material, ga mora spremljati dokument', ki ga izda dobavitelj
reprodukcijskega materiala v skladu s predpisi o trženju
reprodukcijskega materiala za druge namene. Če taki
dokumenti niso predpisani, ga mora spremljati pisna navedba
dobavitelja: »Ni za uporabo v gozdarstvu«;
reprodukcijski material, ki je namenjen izvozu ali ponovnemu
izvozu;
reprodukcijski material, ki ga lastniki gozdov pridobijo iz
lastnega gozda in ga sami pridelujejo 2a uporabo v lastnem
gozdu, če ga uporabijo v istem ali sosednjem sestoju, iz
katerega je bil reprodukcijski material prvotno pridobljen.

9. april 2002

Kot reprodukcijski material "znanega porekla" je označen
reprodukcijski material, pridobljen iz semenskega objekta, ki se
nahaja znotraj enega samega provenienčnega območja in je
odobren v skladu s 33. ali 42. členom tega zakona.
Kot "izbran" reprodukcijski material je označen reprodukcijski
material, pridobljen iz semenskega objekta, ki se nahaja znotraj
enega samega provenienčnega območja, in ki je bil fenotipsko
izbran na nivoju populacije, in ki je odobren v skladu s 34. členom
tega zakona.
Kot "kvalificiran" reprodukcijski material je označen reprodukcijski
material, pridobljen iz semenskega objekta, katerega sestavni
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12. člen
(mešanje reprodukcijskega materiala)

deli so bili pridobljeni iz posamično izbranih dreves na podlagi
njihovega fenotipa, in ki je odobren v skladu s 35. členom tega
zakona. V kategoriji "kvalificiran" testiranje lastnosti
reprodukcijskega materiala ni obvezno.

Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena je dovoljeno mešanje
reprodukcijskega materiala, ki izhaja iz istega:

Kot "testiran" reprodukcijski material je označen reprodukcijski
material, pridobljen iz semenskega objekta, katerega
nadpovprečne lastnosti so dokazane s primerjalnim testiranjem
ali ocenjene z genetskim ovrednotenjem sestavin semenskega
objekta, in ki je odobren v skladu s 36. členom tega zakona.

provenienčnega območja iz dveh ali več različnih semenskih
objektov znotraj kategorije »znano poreklo« ali znotraj
kategorije »izbran«;
semenskega objekta, vendar v različnih letih obroda.

9. člen
(posebni pogoji za trženje)

13. člen
(glavno spričevalo o istovetnosti)

Reprodukcijski material drevesnih vrst se lahko trži, če ustreza
kategorijam »znano poreklo«, »izbran«, »kvalificiran« ali
»testiran«.

Za reprodukcijski material, pridobljen iz odobrenega semenskega
objekta, izda inštitut dobavitelju glavno spričevalo o istovetnosti
(v nadaljnjem besedilu: glavno spričevalo).

Reprodukcijski material umetnih križancev se lahko trži, če
ustreza kategorijam »izbran«, »kvalificiran« ali »testiran«.

V glavnem spričevalu se navedejo zlasti:
številka glavnega spričevala s kodo države,
ime države,
botanično ime drevesne vrste ali umetnega križanca,
ime in naslov dobavitelja,
oblika reprodukcijskega materiala,
količina reprodukcijskega materiala,
kategorija reprodukcijskega materiala,
namen uporabe reprodukcijskega materiala iz 30. člena tega
zakona,
- tip semenskega objekta,
- številka semenskega objekta iz registra semenskih objektov,
lokacija in izvor semenskega objekta,
provenienčno območjev.

Vegetativno razmnožen reprodukcijski material drevesnih vrst in
umetnih križancev se lahko trži v kategorijah »izbran«,
»kvalificiran« ali »testiran«. Vegetativno razmnožen reprodukcijski
material v kategoriji »izbran« se lahko trži samo, če je bil pridobljen
iz sadik. Za vegetativno razmnožen reprodukcijski material se
šteje sadilni material, vzgojen iz delov rastlin.
Reprodukcijski material drevesnih vrst in umetnih križancev, ki
izvira iz gensko spremenjenega semenskega objekta, se lahko
trži samo v kategoriji »testiran«.
10. člen
(izjeme glede trženja)

Glavno spričevalo za reprodukcijski material se izda. dobavitelju
po zaključeni dodelavi semena.

Ne glede na prejšnji člen je dovoljeno trženje omejenih količin:

-

Ne glede na prejšnji odstavek se glavno spričevalo v primeru, ko
dobavitelj namerava tržiti v semenskem objektu pridobljen
reprodukcijski material ali ga dodelati izven območja Republike
Slovenije, izda takoj po končanem pridobivanju reprodukcijskega
materiala v semenskem objektu.

reprodukcijskega materiala, namenjenega testiranju,
raziskovalnemu in znanstvenemu delu, selekciji oziroma
žlahtnjenju ali ohranjanju gozdnih genskih virov,
semenskega materiala, ki se ne uporablja za namene iz prvega
odstavka 4. člena tega zakona.

Kadar je reprodukcijski material posledica mešanja v skladu z 12.
členom tega zakona, se zanj izda novo glavno spričevalo.

Količine in pogoje za trženje reprodukcijskega materiala iz
prejšnjega odstavka predpiše minister.
11. člen
(partija)

Podrobnejšo vsebino in obliko glavnih spričeval za reprodukcijski
material, pridobljen iz posameznih tipov semenskih objektov, ter
postopek in stroške pridobitve glavnega spričevala predpiše minister.

V vseh fazah pridelovanja reprodukcijskega materiala mora biti
reprodukcijski material fizično ločen glede na:

14. člen
(postopek izdaje glavnega spričevala)

drevesno vrsto ali umetnega križanca,
kategorijo reprodukcijskega materiala,
številko glavnega spričevala iz 13. člena tega zakona,
semenski objekt, iz katerega izhaja reprodukcijski material,
namen uporabe,
leto obroda, ko gre za semenski material,
starost in obliko sadik ali potaknjencev, ko gre za sadilni
material,
obliko in trajanje vzgoje v drevesnici, ko gre za puljenke.

Dobavitelj mora najpozneje sedem dni pred začetkom pridobivanja
reprodukcijskega materiala sporočiti čas in kraj pridobivanja
instituciji, pristojni za nadzor iz 61. člena tega zakona (v nadaljnjem
besedilu: pristojna institucija).

Za partijo se šteje vsaka količina reprodukcijskega materiala, ki
je opredeljena na način iz prejšnjega odstavka.

Na podlagi zapisnika iz prejšnjega odstavka pristojna institucija
izda dobavitelju potrdilo o izvoru reprodukcijskega materiala (v
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V času pridobivanja reprodukcijskega materiala pristojna institucija
nadzira potek pridobivanja reprodukcijskega materiala v
semenskem objektu in o tem nadzoru sestavi zapisnik ter
odvzame vzorec reprodukcijskega materiala.
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nadaljnjem besedilu: potrdilo). Kopijo potrdila in odvzeti vzorec
reprodukcijskega materiala mora pristojna institucija nemudoma
posredovati inštitutu.

Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko na zahtevo prvega
kupca podatki iz druge in četrte alinee prvega odstavka tega
člena sporočijo šele takrat, ko so ugotovljeni.

Na podlagi potrdila inštitut izda dobavitelju glavno spričevalo.

Majhne količine semen se lahko tržijo tudi z dokumentom, ki ne
vsebuje podatkov iz druge in četrte alinee prvega odstavka tega
člena.

Če se glavno spričevalo izda za semenski material, pristojna
institucija pri dobavitelju odvzame vzorec dodelanega
semenskega materiala, namenjen gozdni genski banki iz 53. člena
tega zakona.

Količino semen in pogoje za trženje iz prejšnjega odstavka
predpiše minister.

Velikost vzorcev iz tega člena ter način odvzema vzorcev predpiše
minister.

Partije semen ali plodov, ki se tržijo, morajo vsebovati najmanj
99% semen oziroma plodov iste vrste. V primeru zelo sorodnih
vrst, razen umetnih križancev, je lahko delež posamezne vrste v
partiji manjši od 99%. V takem primeru se vrstna čistost v odstotkih
na dokumentu iz prejšnjega člena navede posebej.

15. člen
(dobaviteljev dokument)

Semenski material se lahko trži samo v plombiranih ali zapečatenih
pošiljkah. Način zapiranja pošiljke mora biti tak, da postane po
odpiranju neuporaben.

Vsako pošiljko reprodukcijskega materiala, ki se trži, mora
spremljati dokument, ki ga izda dobavitelj, in v katerem se
navedejo najmanj naslednji podatki:
-

-

Metode in pogoje za ugotavljanje ter trajanje veljavnosti
ugotovljenih podatkov iz prvega odstavka tega člena predpiše
minister.

številka glavnega spričevala,
ime dobavitelja,
količina reprodukcijskega materiala v pošiljki,
botanično ime drevesne vrste ali umetnega križanca,
kategorija,
namen,
identifikacijska številka semenskega objekta iz registra
semenskih objektov v skladu s tretjim odstavkom 41. člena
tega zakona,
leto obroda, ko gre za semenski material,
starost in obliko sadik ali potaknjencev, ko gre za sadilni
material,
obliko in trajanje vzgoje v drevesnici, ko gre za puljenke,
tip, lokacija, provenienčno območje in izvor semenskega
objekta, iz katerega izhaja reprodukcijski material,
kakovostni razred, če je predpisan.

17. člen
(evidenca trženja)
Ministrstvo, pristojno za gozdarstvo (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo) vodi evidenco trženja reprodukcijskega materiala za
Republiko Slovenijo.
Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o koledarskih
letih, dobaviteljih, količinah, oblikah reprodukcijskega materiala,
drevesnih vrstah oziroma umetnih križancev, kategorijah in
provenienčnih območjih za ves reprodukcijski material, ki se
prideluje, trži ali uvaža na območje Republike Slovenije.

Če se trži reprodukcijski material kategorije »testiran«, se na
dokumentu iz prejšnjega odstavka navede podatek o tem, ali je
reprodukcijski material gensko spremenjen in ali izhaja iz začasno
odobrenega semenskega objekta iz 37. člena tega zakona.

III. UPORABA REPRODUKCIJSKEGA MATERIALA

Če se trži vegetativno razmnožen reprodukcijski material, se na
dokumentu iz prvega odstavka tega člena navede tudi ta podatek.

18. člen
(splošni pogoji za uporabo)

Partija reprodukcijskega materiala, pridobljena v semenskem
objektu, za katero še ni izdano glavno spričevalo, se opremi z
dokumentom iz prvega odstavka tega člena, ki namesto številke
glavnega spričevala vsebuje številko potrdila.
»^
Podrobnejšo vsebino in obliko dokumenta iz prvega odstavka
tega člena ter razvrstitev reprodukcijskega materiala v kakovostne
razrede predpiše minister.

Reprodukcijski material se uporablja za namene iz 4. člena tega
zakona v skladu s predpisi o gozdovih in predpisi o ohranjanju
narave ter usmeritvami za uporabo po provenienčnih območjih iz
39. člena tega zakona.
Za namene iz prve in druge alinee prvega odstavka 4. člena tega
zakona se uporablja reprodukcijski material, ki ustreza kategorijam
»izbran«, »kvalificiran« ali »testiran«.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko v primeru
pomanjkanja reprodukcijskega materiala kategorij iz prejšnjega
odstavka uporablja reprodukcijski material kategorije »znano
poreklo«.

16. člen
(posebne zahteve za ceme)
Če se trži seme, mora dokument poleg podatkov iz prejšnjega
člena vsebovati še podatke o:
-

19. člen
(prepoved uporabe)

čistosti kot odstotku teže čistega semena,
kalivosti semena,
teži 1000 čistih semen,
številu kalivih ali vitalnih semen na kilogram partije, v slednjem
primeru se navede tudi metoda ugotavljanja vitalnosti.

Če se ugotovi, da bi določen reprodukcijski material zaradi svojih
fizičnih ali dednih lastnosti lahko imel škodljive vplive na gozd,
okolje, genske vire ali biodiverziteto, se trženje do končnega
uporabnika za ta reprodukcijski material prepove.

Podatki iz prejšnjega odstavka se ugotovijo z uporabo mednarodno
priznanih metod.
9. april 2002
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Za ugotavljanje oziroma dokazovanje škodljivih vplivov iz
prejšnjega odstavka minister določi izvajalca ter predpiše
postopek.

22. člen
(vsebina in vodenje registra dobaviteljev)
Register dobaviteljev vsebuje:

Prepoved trženja reprodukcijskega materiala iz prvega odstavka
tega člena odredi minister.
S prepovedjo trženja iz prejšnjega odstavka je uporaba
reprodukcijskega materiala iz prvega odstavka tega člena na
območju Republike Slovenije prepovedana.
Ne glede na določila drugega, tretjega in četrtega odstavka tega
člena se o prepovedi trženja in uporabe gensko spremenjenega
reprodukcijskega materiala odloča v skladu s predpisi o gensko
spremenjenih organizmih.
20. člen
(spremljanje uporabe reprodukcijskega materiala)
Zavod za gozdove Slovenije v zvezi z dejavnostjo spremljanja
stanja in razvoja gozdov ter dejavnostjo vodenja evidenc in baz
podatkov za gozdarstvo, ki se opravljata kot javna gozdarska
služba v skladu s predpisi o gozdovih, spremlja uporabo
reprodukcijskega materiala v gozdovih ter vodi evidenco o njegovi
uporabi glede na mesto uporabe, drevesno vrsto, količino,
kategorijo, izvor, provenienčno območje, leto sadnje ali setve ter
starost uporabljenega reprodukcijskega materiala.

-

IV. DOBAVITELJI REPRODUKCIJSKEGA MATERIALA

Podatki iz registra dobaviteljev so javni.

21. člen
(dobavitelji)

Ministrstvo hrani listine, na podlagi katerih se vodi register
dobaviteljev, v originalu ali kopijah najmanj pet let po izbrisu
dobavitelja iz registra dobaviteljev.

S pridelovanjem, trženjem ali uvozom reprodukcijskega materiala
po tem zakonu se lahko ukvarjajo le dobavitelji, ki so vpisani v
register dobaviteljev.

Podrobnejšo vsebino in način vodenja registra dobaviteljev
predpiše minister.

V register dobaviteljev se vpišejo dobavitelji, ki so:
-

-

pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti
dobavitelja, s sedežem na območju Republike Slovenije,
fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki
so dejavnost dobavitelja priglasile pri pristojnem davčnem
organu, in
tuja podjetja, ki opravljajo dejavnost dobavitelja na območju
Republike Slovenije preko podružnice.

23. člen
(vpis v register dobaviteljev)
Register dobaviteljev vzpostavi in vodi ministrstvo.
Vloga za vpis v register dobaviteljev vsebuje podatke iz druge,
tretje, četrte, pete in šeste alinee prvega odstavka prejšnjega
člena in jo dobavitelj vloži na ministrstvo na predpisanem obrazcu.
•
Vloga iz prejšnjega odstavka se lahko vloži tudi v elektronski
obliki.

Dobavitelji iz prejšnjega odstavka se vpišejo v register dobaviteljev,
če razpolagajo z zemljišči, objekti, stroji oziroma opremo,
potrebnimi za opravljanje dejavnosti dobavitelja, in če zagotovijo
strokovno usposobljeno osebo, ki bo odgovorna za izpolnjevanje
obveznosti dobavitelja iz 25. člena tega zakona (v nadaljnjem
besedilu: odgovorna strokovna oseba). Dobavitelj, ki je fizična
oseba, je lahko hkrati odgovorna strokovna oseba, če izpolnjuje
pogoje glede strokovne usposobljenosti.

Če dobavitelj, ki opravlja dejavnost trženja, dodelave oziroma
shranjevanja semenskega materiala ali vzgoje sadilnega materiala
na različnih mestih, mora v vlogi navesti podatke iz druge, tretje
in četrte alinee prveija odstavka prejšnjega člena za vsako
posamezno mesto.

Podrobnejše zahteve glede zemljišč, objektov, strojev oziroma
opreme ter pogoje glede strokovne usposobljenosti odgovorne
strokovne osebe iz prejšnjega odstavka predpiše minister.
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identifikacijsko številko dobavitelja;
identifikacijske podatke o dobavitelju:
a. za fizične osebe: ime in priimek, naslov, davčno številko,
enotno matično številko občana;
b. za pravne osebe: firmo, sedež, matično številko
poslovnega subjekta, davčno številko in pravno
organizacijsko obliko, ter za odgovorno osebo pravne
osebe: ime in priimek, naslov, davčno številko, enotno
matično številko občana;
podatke o dejavnosti dobavitelja: pridobivanje
reprodukcijskega materiala v semenskih objektih, dodelava
semenskega materiala, shranjevanje semenskega materiala,
vzgoja sadilnega materiala, trženje, uvoz;
podatke o mestu pridelovanja ali trženja reprodukcijskega
materiala: lastništvo, parcele in vrsta rabe zemljišča, mesta
objektov za pridelovanje ali trženje reprodukcijskega materiala;
o objektih, strojih oziroma opremi za pridelovanje;
identifikacijske podatke o odgovorni strokovni osebi: ime in
priimek, naslov, davčno številko, enotno matično številko
občana;
podatke o pravici do pridobivanja reprodukcijskega materiala
v semenskem objektu;
podatke o količinah, oblikah reprodukcijskega materiala,
drevesnih vrstah oziroma umetnih križancih, kategorijah in
provenienčnih območjih za ves reprodukcijski material, ki ga
dobavitelj prideluje, trži ali uvaža v posameznem koledarskem
letu.
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11. mora izvajati ukrepe, odrejene pri inšpekcijskem nadzoru;
12. mora na predpisan način voditi zapise in hraniti dokazila o
nabavi, skladiščenju, zalogah, prodaji ali dobavi
reprodukcijskega materiala najmanj sedem let od nastanka
teh dogodkov;
13. mora izdati za reprodukcijski material, ki se trži, dokument v
skladu s 15., 16. oziroma 48. členom tega zakona;
14. mora obvestiti inštitut ali pristojnega inšpektorja o pojavu ali
sumu na pojav škodljivih organizmov ali prepovedanih
rastlinskih vrst po predpisih o zdravstvenem varstvu rastlin;
15. mora na predpisan način in v predpisanem roku sporočiti
ministrstvu podatke o pridelovanju, trženju ali uvozu
reprodukcijskega materiala;
16. mora sporočiti ministrstvu vsako spremembo podatkov, ki
se vodijo v registru dobaviteljev, najpozneje v 30 dneh od
nastanka spremembe;
17. mora izpolnjevati druge predpisane obveznosti v skladu s
tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ter s
predpisi o zdravstvenem varstvu rastlin.

Ministrstvo odloči o vpisu dobavitelja v register dobaviteljev z
odločbo v splošnem upravnem postopku. Ministrstvo ob vpisu v
register dobaviteljev dodeli dobavitelju registrsko številko.
Obrazec iz drugega odstavka tega člena ter listine, ki morajo biti
priložene vlogi, predpiše minister.
Minister lahko po uradni dolžnosti vpiše v register dobaviteljev
tiste dobavitelje, ki so vpisani v register pridelovalcev,
predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih
proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki se vodi po predpisih o
varstvu rastlin, če izpolnjujejo pogoje za vpis v register dobaviteljev
iz 21. člena tega zakona.
24. člen
(izbris dobavitelja iz registra dobaviteljev)
Ministrstvo izbriše dobavitelja iz registra dobaviteljev:
na predlog dobavitelja ali gozdarskega inšpektorja, če
dobavitelj preneha opravljati dejavnost dobavitelja,
po uradni dolžnosti, če dobavitelj preneha opravljati dejavnost
dobavitelja ali če preneha izpolnjevati pogoje iz 21. člena tega
zakona.

Način vodenja zapisov iz 2., 5., 9. in 12. točke, obliko in vsebino
načrta pridelave iz 8. točke ter način sporočanja podatkov iz 15.
in 16. točke prejšnjega odstavka predpiše minister.
26. člen
(odstop pravice lastnika semenskega objekta)

Ministrstvo lahko po uradni dolžnosti ali na predlog gozdarskega
inšpektorja izbriše dobavitelja iz registra dobaviteljev tudi, če
dobavitelj ne izpolnjuje obveznosti dobavitelja iz 25. člena tega
zakona ali če ne izvršuje ukrepov, ki mu jih odredi gozdarski
inšpektor na podlagi 64. člena tega zakona.

Ne glede na 21. člen tega zakona vpis v register dobaviteljev ni
obvezen za lastnike tistih zemljišč, na katerih se nahajajo semenski
objekti (v nadaljnjem besedilu: lastnik semenskega objekta), ki
odstopijo pravico do:

O izbrisu dobavitelja iz registra dobaviteljev odloči ministrstvo z
odločbo.

enkratne pridobitve reprodukcijskega materiala v semenskem
objektu dobavitelju, ki je vpisan v register dobaviteljev;
pridobivanja reprodukcijskega materiala z notarsko overjeno
pisno izjavo za določen ali nedoločen čas dobavitelju
reprodukcijskega materiala, ki je vpisan v register dobaviteljev
in prevzame vse obveznosti in odgovornosti lastnika
semenskega objekta po tem zakonu in po predpisih o
gozdovih.

25. člen
(obveznosti dobaviteljev)
Dobavitelj, ki je vpisan v register dobaviteljev:
1. lahko pridobiva semenski material, dele rastlin in puljenke
samo v semenskih objektih, ki so vpisani v register semenskih
objektov;
2. mora zapisovati količino pridobljenega semenskega materiala,
delov rastlin in puljenk;
3. pridobiva semenski material v semenskih objektih samo v
skladu z usmeritvami za pridobivanje, izdelanimi v skladu z
38. členom tega zakona, v skladu z načrtom gospodarjenja s
semenskim objektom, izdelanim v skladu s 40. členom tega
zakona, in v skladu s predpisi o gozdovih;
4. mora shranjevati, tržiti ali pridelovati posamezne partije
reprodukcijskega materiala v skladu z 11. oziroma 12. členom
tega zakona;
5. mora zagotoviti stalno spremljanje pridobivanja
reprodukcijskega materiala v semenskem objektu oziroma
dodelavo semena ter o izvedenih ukrepih voditi zapise;
6. mora tržiti, pakirati in označiti reprodukcijski material na
predpisan način;
7. lahko uporablja za pridelovanje sadilnega materiala samo
semenski material, dele rastlin in puljenke, ki izhajajo iz
odobrenega semenskega objekta;
8. mora izdelati za vsako mesto pridelave sadilnega materiala
načrt pridelave in ga najmanj dvakrat letno dopolniti;
9. mora zagotoviti stalno spremljanje vzgoje sadilnega materiala
v skladu z načrtom pridelave ter o izvedenih ukrepih voditi
zapise;
10. mora pristojnim institucijam omogočiti izvajanje nadzora in jim
omogočiti odvzem vzorcev;
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Lastnik semenskega objekta mora kopijo notarsko overjene pisne
izjave iz druge alinee prejšnjega odstavka poslati ministrstvu.
Če dobavitelj iz druge alinee prvega odstavka tega člena odstopi
od pravice do pridobivanja reprodukcijskega materiala v
semenskem objektu, mora o tem pisno obvestiti ministrstvo in
lastnika semenskega objekta.

V. GOZDNI SEMENSKI OBJEKTI
27. člen
(tipi semenskih objektov)
Tipi semenskih objektov so: skupina semenjakov, semenski sestoj
(v nadaljnjem besedilu: sestoj), semenska plantaža, starši družine,
klon ali mešanica klonov.
Skupina semenjakov so drevesa znotraj določenega območja, s
katerih se pridobiva seme.
Sestoj je prostorsko omejena populacija dreves z enovito sestavo.
Semenska plantaža je nasad, osnovan z izbranimi sadikami ali
potaknjenci, ki je izoliran ali se z njim gospodari tako, da se prepreči
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ali zmanjša opraševanje iz zunanjih genskih virov, in v katerem
način gospodarjenja omogoča pogost in obilen obrod ter preprosto
pridobivanje semena.

Vloga za odobritev semenskega objekta vsebuje:

Starši družine so drevesa, namenjena pridobivanju potomcev s
kontroliranim ali prostim opraševanjem, z enim znanim staršem
kot materinskim drevesom in s pelodom drugega starša (sestrska
družina) ali skupine staršev (polsestrska družina).
Klon je skupina potomcev (v nadaljnjem besedilu: rameti),
pridobljenih iz enega osebka (v nadaljnjem besedilu: ortet) na
vegetativen način (s potaknjenci, z mikropropagacijo, s cepiči, z
grebenicami, z deljenjem itd.).

-

Mešanica klonov je mešanica znanih klonov v določenem
razmerju.
28. člen
(popis semenskih objektov)

Če vlagatelj ni lastnik semenskega objekta, priloži vlogi za
odobritev semenskega objekta tudi pooblastilo o zastopanju
lastnika semenskega objekta v postopku odobritve semenskega
objekta.

Gozdovi, ki ustrezajo pogojem za semenski objekt iz 34. člena
tega zakona, se v postopku izdelave gozdnogospodarskih načrtov
popišejo in kartirajo kot gozdovi s poudarjeno funkcijo pridobivanja
drugih gozdnih dobrin v skladu s predpisi o gozdovih.

K vlogi za odobritev semenskega objekta v kategoriji »kvalificiran«
se priloži tudi načrt gospodarjenja s semenskim objektom, izdelan
v skladu s 40. členom tega zakona.

Zavod za gozdove Slovenije v zvezi z dejavnostjo strokovnega
svetovarija in usposabljanja lastnikov gozdov, ki se opravlja kot
javna gozdarska služba v skladu s predpisi o gozdovih, lastnike
gozdov iz prejšnjega odstavka obvešča in jim svetuje v zvezi z
odobritvijo semenskih objektov za pridelovanje reprodukcijskega
materiala.

K vlogi za odobritev semenskega objekta v kategoriji »testiran«
se priloži tudi rezultate primerjalnih ali genetskih testov, v skladu
s 36. členom tega zakona.
Za semenski objekt, ki izvira iz gensko spremenjenih organizmov,
se k vlogi za odobritev semenskega objekta priloži tudi dovoljenje
za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v
okolje, v skladu s predpisi o gensko spremenjenih organizmih.

29. člen
(obveznosti lastnikov semenskih objektov)
Lastnik semenskega objekta:

Obrazec iz prvega odstavka tega člena ter druge listine, ki morajo
biti priložene vlogi, predpiše minister.

1. mora pred začetkom pridobivanja semenskega materiala,
delov rastlin ali puljenk v svojem semenskem objektu zagotoviti
odobritev semenskega objekta v skladu z 31. členom tega
zakona;
2. mora upoštevati usmeritve za nego sestoja oziroma skupine
semenjakov, izdelane v skladu z 38. členom tega zakona;
3. mora pred osnovanjem semenske plantaže, klona, klonske
mešanice ali staršev družine izdelati načrt gospodarjenja za
semenski objekt ter poskrbeti za njegovo uradno potrditev v
skladu s 40. členom tega zakona;
4. mora pri osnovanju in negi semenskega objekta upoštevati
potrjen načrt gospodarjenja v skladu s 40. členom tega
zakona;
5. mora vsako spremembo podatkov o semenskem objektu iz
načrta gospodarjenja s semenskim objektom najpozneje v
30 dneh od nastanka spremembe sporočiti inštitutu.

31. člen
(odobritev semenskega objekta)
Postopek odobritve semenskega objekta vodi inštitut.
V postopku odobritve semenskega objekta se ugotavlja:

-

30. člen
(vloga za odobritev semenskega objekta)

za kategoriji »znano poreklo« in »izbran«: ali semenski objekt
ustreza pogojem za odobritev iz 33. ali 34. člena tega zakona;
za kategorijo »kvalificiran«: ali je semenski objekt osnovan in
ali se z njim gospodari v skladu s potrjenim načrtom
gospodarjenja s semenskim objektom;
za kategorijo »testiran«: ali rezultati primerjalnih ali genetskih
testov dokazujejo nadpovprečne lastnosti najmanj ene od
proučevanih značilnosti reprodukcijskega materiala, ki izhaja
iz semenskega objekta, za katerega se vodi postopek
odobritve.

Inštitut z odločbo v splošnem upravnem postopku odloči o
odobritvi semenskega objekta.

Postopek odobritve semenskega objekta se začne na podlagi
popolne vloge za odobritev semenskega objekta, ki se vloži na
predpisanem obrazcu na inštitut.

32. člen
(opisni list za sestoj ali skupino semenjakov)

Vloga iz prejšnjega odstavka se lahko vloži tudi v elektronski
obliki.
•

V postopku odobritve semenskega objekta v kategorijah »znano
poreklo« in »izbran« inštitut od Zavoda za gozdove Slovenije
pridobi opisni list za sestoj ali skupino semenjakov.

Vlogo iz prvega odstavka tega člena lahko vloži lastnik zemljišča,
na katerem se nahaja semenski objekt, ali dobavitelj, kateremu je
bila odstopljena pravica do pridobivanja reprodukcijskega materiala
v skladu z drugo alineo prvega odstavka 26. člena tega zakona.
poročevalec, št. 36

identifikacijske podatke o lastniku semenskega objekta:
a. za fizične osebe: ime in priimek, naslov, davčno številko,
enotno matično številko občana;
b. za pravne osebe: firmo, sedež, matično številko
poslovnega subjekta, davčno številko in pravno
organizacijsko obliko, za odgovorno osebo pravne osebe:
ime in priimek, naslov, davčno številko, enotno matično
številko občana;
podatke o semenskem objektu: lastništvo, katastrsko občino,
parcelno številko, občino,
kategorijo, v kateri naj bi se tržil reprodukcijski material, pridelan
iz navedenega semenskega objekta,
namen uporabe reprodukcijskega materiala, če je specifičen.
Za specifičen namen uporabe se šteje tak namen uporabe
reprodukcijskega materiala, ki ni večnamenski oziroma
primeren za splošno uporabo v gozdarstvu.
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»testiran«, če se njegove nadpovprečne lastnosti dokažejo s
primerjalnimi ali z genetskimi testi.

Zavod za gozdove Slovenije v okviru naloge zbiranja podatkov o
stanju in razvoju gozdov, ki jo opravlja kot javno gozdarsko službo
v skladu s predpisi o gozdovih, pripravi opisni list iz prejšnjega
odstavka, ki vsebuje podatke o semenskem objektu, potrebne
za ugotavljanje pogojev iz 33. ali 34. člena tega zakona ter podatke
o semenskem objektu iz 45. člena tega zakona.

Rezultate testov iz prejšnjega odstavka ovrednoti inštitut.
Način izvedbe testov iz prvega odstavka tega člena ter
ovrednotenja rezultatov testov iz prejšnjega odstavka predpiše
minister.

Obliko in vsebino opisnih listov iz prvega odstavka tega člena
predpiše minister.

37. člen
(začasna odobritev)

33. člen
(pogoji za odobritev semenskega objekta v kategoriji
»znano poreklo«)

Semenski objekt v kategoriji »testiran« se lahko začasno odobri
za največ deset let, če se na podlagi predhodnih rezultatov
primerjalnih ali genetskih testov domneva, da bo semenski objekt
po končanih testih izpolnjeval pogoje za odobritev v tej kategoriji.

Pogojem za odobritev semenskega objekta v kategoriji »znano
poreklo« ustreza sestoj ali skupina semenjakov znotraj enega
provenienčnega območja, v katerem je glede na razvojno fazo
oziroma zgradbo sestoja, način gospodarjenja in stanje gozda
možno pridobivati semenski material, dele rastlin ali puljenke, ne
da bi se s tem povzročilo opustošenje gozda.

38. člen
(usmeritve za pridobivanje in nego)
Inštitut v okviru naloge strokovnega usmerjanja gozdnega
semenarstva in drevesničarstva, ki se opravlja kot javna
gozdarska služba v skladu s predpisi o gozdovih, izdela:

Minimalne pogoje glede najmanjšega števila semenjakov, starosti
in razvojne faze, prilagojenosti na rastiščne razmere,
zdravstvenega stanja in odpornosti, rastnosti, kakovosti ter oblike
in načina rasti drevja v semenskem objektu za semenske objekte
v kategoriji »znano poreklo« predpiše minister.

usmeritve za pridobivanje semenskega materiala, delov
rastlin ali puljenk za sestoje in skupine semenjakov v
kategorijah »znano poreklo«, »izbran« in »testiran«;
usmeritve za nego sestoja za sestoje v kategorijah »izbran«
in »testiran«.

34. člen
(pogoji za odobritev semenskega objekta v kategoriji
»izbran«)

Usmeritve iz prejšnjega odstavka se morajo upoštevati pri izdelavi
gozdnogojitvenih načrtov v skladu s predpisi o gozdovih.

Semenski objekt, ki je sestoj znotraj enega provenienčnega
območja, namenjen pridelovanju reprodukcijskega materiala v
kategoriji »izbran«, se lahko odobri, če glede na namen uporabe
reprodukcijskega materiala ustreza predpisanim pogojem glede
izvora, izoliranosti, starosti in razvojne faze sestoja, velikosti
populacije, enovitosti, prilagojenosti na rastiščne razmere,
zdravstvenega stanja in odpornosti, rastnosti, kakovosti lesa ter
oblike in načina rasti.

39. člen
(provenienčna območja)
Zaradi odobritve semenskih objektov, namenjenih pridelovanju in
trženju reprodukcijskega materiala v kategorijah »znano poreklo«
in »izbran«, ter zaradi usmerjanja uporabe reprodukcijskega
materiala se določijo in na karti prikažejo provenienčna območja.

Pogoje iz prejšnjega odstavka predpiše minister.
35. člen
(pogoji za odobritev semenskega objekta v kategoriji
»kvalificiran«)

Za posamezno drevesno vrsto ali podvrsto se kot provenienčno
območje določi površina ali skupina površin z enotnimi ekološkimi
razmerami, znotraj katerih imajo, ob upoštevanju nadmorskih
višin, sestoji ali skupine semenjakov podobne fenotipske ali
genetske značilnosti.

V kategoriji »kvalificiran« se lahko odobrijo semenske plantaže,
starši družin, kloni ali klonske mešanice, osnovani v skladu z
načrtom gospodarjenja s semenskim objektom iz 40. člena tega
zakona.

Provenienčna območja iz prvega odstavka tega člena določi minister, pri čemer je sestavni del predpisa karta provenienčnih
območij.

Družine ali kloni, ki sestavljajo semensko plantažo, starši, ki
sestavljajo starše družin, orteti, ki se uporabijo za vzgojo klonov
ali klonske mešanice, se izberejo na podlagi fizičnih značilnosti
vnaprej določenih dreves, ki ustrezajo predpisanim pogojem glede
starosti, prilagojenosti na rastiščne razmere, zdravstvenega stanja
in odpornosti, rastnosti, kakovosti lasa ter oblike in načina rasti.

40. člen
(načrt gospodarjenja s semenskim objektom)

36. člen
(pogoji za odobritev semenskega objekta v kategoriji
» testiran«)

Za semensko plantažo se izdela načrt gospodarjenja s
semenskim objektom, v katerem se določijo namen osnovanja,
načrt križanja, sestavine in njihov prostorski razpored, izoliranost,
način zasaditve, ki omogoča identifikacijo vseh sestavin
semenske plantaže, potrebna redčenja in usmeritve za njihovo
izvedbo, usmeritve za pridobivanje semenskega materiala in delov
rastlin ter način gospodarjenja s semensko plantažo in pridobivanja
semenskega materiala, s katerim bo namen osnovanja semenske
plantaže dosežen.

Semenski objekt, ki je odobren v kategoriji »izbran« ali
»kvalificiran«, ustreza tudi pogojem za odobritev v kategoriji

Za starše družin se izdela načrt gospodarjenja s semenskim
objektom, v katerem se določijo: namen osnovanja, načrt križanja,

Pogoje iz prejšnjega odstavka predpiše minister.
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sistem opraševanja, sestavine, izoliranost, lokacija, identiteta,
ter število in razmerje staršev v mešanici.

43. člen
(pregled semenskih objektov)

Za klone in klonske mešanice se izdela načrt gospodarjenja s
semenskim objektom, v katerem se določijo: rok, do katerega se
semenski objekt lahko uporablja za pridobivanje reprodukcijskega
materiala, ali največje število rametov, ki se lahko pridobijo iz
semenskega objekta, opis klonov, število in razmerje klonov v
mešanici, ter metoda za izbiro in osnovni izbor klonov v klonski
mešanici.

Semenski objekti, odobreni v skladu z 31. členom tega zakona,
se pregledujejo po uradni dolžnosti ali na zahtevo lastnika
semenskega objekta.
Pri pregledu semenskih objektov se ugotavlja:
ali semenski objekt še izpolnjuje pogoje za odobritev
semenskega objekta,
ali so upoštevane usmeritve, izdelane v skladu z 38. ali 40.
členom tega zakona.

Načrte gospodarjenja iz prvega, drugega in tretjega odstavka
tega člena potrdi inštitut.

Zavod za gozdove Slovenije v okviru nalog javne gozdarske
službe v skladu s predpisi o gozdovih enkrat letno pregleda
semenske objekte iz 33. in 34. člena tega zakona in o tem pisno
obvesti inštitut.

Spremembe načrtov gospodarjenja s semenskim objektom se
potrdijo po enakem postopku kot načrti gospodarjenja s
semenskim objektom.
Podrobnejšo vsebino ter postopek potrjevanja načrtov
gospodarjenja s semenskimi objekti predpiše minister.

Inštitut v okviru nalog javne gozdarske službe v skladu s predpisi
o gozdovih enkrat letno pregleda semenske objekte iz 35. in 36.
člena tega zakona.

41. člen
(register semenskih objektov)

44. čleri
(izbris iz registra semenskih objektov)

Register semenskih objektov je zbirka dokumentov o odobrenih
semenskih objektih, ki vsebuje zlasti:
-

Odobren semenski objekt se izbriše iz registra semenskih
objektov:

opisne liste za sestoje in skupine semenjakov,
načrte gospodarjenja s semenskimi objekti,
odločbe o odobritvi semenskih objektov,
evidenco o drevesnih vrstah in umetnih križancih, oblikah,
količinah in kakovosti v semenskih objektih pridobljenega
reprodukcijskega materiala,
podatke o pregledih semenskih objektov v skladu s 43.
členom tega zakona.

-

Inštitut o izbrisu semenskega objekta iz registra semenskih
objektov izda odločbo v splošnem upravnem postopku.

Register semenskih objektov vzpostavi in vodi inštitut.
Odobren semenski objekt inštitut po uradni dolžnosti vpiše kot
posamezno enoto odobritve v register semenskih objektov in mu
dodeli enotno identifikacijsko številko.

Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži njene
izvršitve.
Z izbrisom semenskega objekta iz registra semenskih objektov
se prekliče tudi odobritev semenskega objekta iz 31. člena tega
zakona.

Vse spremembe podatkov o semenskih objektih, ki so nastale po
vpisu semenskega objekta v register semenskih objektov, inštitut
vpiše v register semenskih objektov po uradni dolžnosti.
Inštitut mora trajno hraniti listine iz prvega odstavka tega člena.

45. člen
(seznam sem&nskih objektov)

42. člen
(izjema za vpis v register v kategoriji »znano
poreklo«)

Na podlagi podatkov iz registra semenskih objektov inštitut enkrat
letno izdela seznam semenskih objektov (v nadaljnjem besedilu:
seznam), ki vsebuje naslednje podatke o semenskem objektu:

Ne glede na 30., 31. in 33. člen tega zakona se v register
semenskih objektov v kategoriji »znano poreklo« ■za vsako
drevesno vrsto ali umetnega križanca in vsako provenienčno
območje vpišejo kot enota odobritve vsi gozdovi, skupine drevja
in posamično drevje, ki so primerni za pridobivanje
reprodukcijskega materiala, namenjenega uporabi izven
gozdarstva.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

botanično ime drevesne vrste ali umetnega križanca,
kategorijo, v kateri se lahko trži reprodukcijski material,
namen uporabe reprodukcijskega materiala,
tip semenskega objekta,
enotno identifikacijsko številko iz registra semenskih objektov,
provenienčno območje,
zemljepisno širino In dolžino,
občino,
katastrsko občino,
nadmorsko višino,
površino: velikost skupine semenjakov, sestoja ali semenske
plantaže,
12. izvor,

Šteje se, da je enota odobritve iz prejšnjega odstavka odobren
semenski objekt v skladu s tem zakonom.
V primeru iz prvega odstavka tega člena se v register semenskih
objektov kot tip semenskega objekta vpiše »skupina
semenjakov«, kot namen uporabe pa se navede »ni za uporabo
v gozdarstvu«.
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po uradni dolžnosti, če se s pregledom iz prejšnjega člena
ugotovi, da semenski objekt me izpolnjuje več pogojev za
odobritev semenskega objekta v skladu s tem zakonom,
oziroma da lastnik semenskega objekta ne izpolnjuje
obveznosti iz 29. člena tega zakona;
na zahtevo lastnika semenskega objekta.
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13. navedbo morebitne genske spremenjenosti v primeru
kategorije »testiran«,
14. kodo lastnika,
15. pristojno območno ali krajevno enoto Zavoda za gozdove
Slovenije.

Slovenije zaradi pomanjkanja ustreznega reprodukcijskega
materiala ogrožena oskrba končnih uporabnikov
reprodukcijskega materiala.
Minister lahko na predlog dobavitelja odloči o uvozu iz prejšnjega
odstavka z odločbo, v kateri se natančno navedejo drevesne
vrste oziroma umetni križanci, tip semenskega objekta, namen
uporabe, količina in izvor reprodukcijskega materiala, za katerega
se dovoljuje uvoz.

Podatki iz seznama semenskih objektov so javni.
Podrobnejšo vsebino, obliko, način izdelave in objave seznama
predpiše minister.

VI. UVOZ REPRODUKCIJSKEGA MATERIALA

Pri trženju reprodukcijskega materiala, ki je uvožen v skladu s
prejšnjim odstavkom, mora dobaviteljev dokument poleg podatkov
iz 15. oziroma 16. člena tega zakona vsebovati tudi navedbo: »ne
izpolnjuje predpisanih pogojev«.

46. člen
(splošni pogoji za uvoz)

49. člen
(postopek pri uvozu)

Reprodukcijski material lahko uvozi le dobavitelj, ki je registriran
za uvoz reprodukcijskega materiala.

Dobavitelj, ki uvaža reprodukcijski material, mora fitosanitarnemu
inšpektorju pred uvozom vsako pošiljko reprodukcijskega
materiala prijaviti v inšpekcijski pregled. Prijava se vloži na
predpisanem obrazcu in vsebuje zlasti podatke o:

Reprodukcijski material se lahko uvozi, če:
je enakovreden reprodukcijskemu materialu, pridelanemu na
območju Republike Slovenije, ali
pride do pomanjkanja reprodukcijskega materiala določenih
drevesnih vrst oziroma umetnih križancev, pridelanega na
območju Republike Slovenije.

uvozniku: ime, priimek in naslov oziroma firmo in sedež ter
identifikacijsko številko iz registra dobaviteljev,
reprodukcijskem materialu, ki se uvaža,
državi pridelave in državi izvoza.
Obrazec prijave iz prejšnjega odstavka predpiše minister.

Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena se
lahko uvaža reprodukcijski material, za katerega veljajo izjeme v
skladu s prvo alineo 5. člena ali 10. členom tega zakona.

Inšpekcijski pregled iz prvega odstavka tega člena se opravi na
prvem vstopnem mestu v Republiko Slovenijo, kjer se opravljajo
druge uvozne administrativne formalnosti vključno s carinskimi,
ali na uradno določenih mestih v notranjosti države, ki so pod
carinskim nadzorom.

47. člen
(priznavanje enakovrednosti reprodukcijskega
materiala)

Carinski delavci ne smejo začeti s postopkom za začetek carinsko
dovoljene rabe ali uporabe reprodukcijskega materiala, dokler
fitosanitarni inšpektor ne dovoli uvoza.

Reprodukcijski material, ki ni pridelan na območju Republike
Slovenije, je enakovreden reprodukcijskemu materialu,
pridelanemu na območju Republike Slovenije, če se ugotovi, da
so pogoji za pridelovanje in trženje reprodukcijskega materiala
ter postopki uradne odobritve izhodiščnega materiala ter nadzora
dobaviteljev, ki so predpisani v državi izvoznici, enakovredni
pogojem in postopkom, določenim s tem zakonom.

Če fitosanitarni inšpektor z inšpekcijskim pregledom ugotovi, da
so izpolnjeni pogoji za uvoz iz 46. člena tega zakona, dovoli uvoz
reprodukcijskega materiala z odločbo, ki se izda v obliki uradnega
zaznamka na prijavi.
Če fitosanitarni inšpektor dvomi v istovetnost vsebine pošiljke s
podatki, navedenimi na dobaviteljevem dokumentu, ali v skladnost
reprodukcijskega materiala s predpisanimi zahtevami za
reprodukcijski material, ki se uvaža, lahko odvzame vzorce
reprodukcijskega materiala in jih pošlje v analizo instituciji,
pooblaščeni za diagnostične preiskave in teste reprodukcijskega
materiala. Dokler istovetnost pošiljke ali skladnost
reprodukcijskega materiala s predpisanimi zahtevami ni
zagotovljena, fitosanitarni inšpektor ne dovoli uvoza.

Ko se uvaža reprodukcijski material iz prejšnjega odstavka, ga
morata spremljati dokument, ki ga je izdal pristojni državni organ
v državi izvoznici in izkazuje, da ie reprodukcijski material skladen
s predpisanimi pogoji za reprodukcijski material v državi izvoznici,
ter dokument dobavitelja iz države izvoznice.
Minister lahko po uradni dolžnosti ali na predlog dobavitelja preveri,
če so izpolnjeni pogoji za priznanje enakovrednosti
reprodukcijskega materiala iz prvega odstavka tega člena.
Podatke o državah, Iz katerih se lahko uvaža enakovreden
reprodukcijski material, njihovih veljavnih uradnih dokazilih ter o
njihovih uradnih organih, ki dokazila izdajajo, minister objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Če fitosanitarni inšpektor na podlagi opravljenega inšpekcijskega
pregleda oziroma rezultatov analiz odvzetih vzorcev ugotovi, da
pošiljka reprodukcijskega materiala ni istovetna ali da
reprodukcijski material ne izpolnjuje pogojev za uvoz iz 46. člena
tega zakona, z odločbo prepove uvoz takšnega reprodukcijskega
materiala.

48. člen
(uvoz v primeru pomanjkanja reprodukcijskega
materiala)

Kopijo odločbe iz petega in sedmega odstavka tega člena
fitosanitarni inšpektor pošlje ministrstvu.

Reprodukcijski material, ki ne ustreza pogojem za trženje v skladu
s tem zakonom, se lahko uvozi, kadar je na območju Republike
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V semenski banki shranjene količine semenskega materiala, s
katerimi upravlja inštitut, se lahko uporabljajo v raziskovalne
oziroma znanstvene namene.

VII. REZERVE SEMENSKEGA MATERIALA IN
GOZDNA GENSKA BANKA
50. člen
(semenska hranilnica)

VIII. PRIDOBIVANJE, UPORABA TER IZMENJAVA
PODATKOV IN INFORMACIJ

Semenska hranilnica je skladiščen semenski material, ki obsega
obvezne rezerve semenskega materiala za potrebe trajnostnega
gospodarjenja z gozdovi, da bi se preprečilo pomanjkanje
reprodukcijskega materiala, ki je nujen za normalno obnavljanje
gozdov in ohranjanje gozdnih genskih virov.

54. člen
(pridobivanje podatkov)

V semenski hranilnici skrbi za oblikovanje, shranjevanje in uporabo
rezerv semenskega materiala Zavod za gozdove Slovenije v
zvezi z dejavnostjo gozdnega semenarstva, ki se opravlja kot
javna gozdarska služba v skladu s predpisi o gozdovih.

Za vzpostavitev in vodenje registra dobaviteljev ter drugih evidenc
in baz podatkov, ki jih ministrstvo vodi v skladu s tem zakonom,
lahko ministrstvo pridobiva in uporablja podatke, ki jih v okviru
predpisanih zbirk vodijo državni organi, javni zavodi in agencije,
koncesionarji ter drugi pooblaščeni organi, iz:

V semenski hranilnici se hranijo tudi vzorci semenskega materiala
iz 14. člena tega zakona.

-

Inštitut v zvezi z dejavnostjo gozdnega semenarstva, ki se opravlja
kot javna gozdarska služba v skladu s predpisi o gozdovih, izvaja
strokovne naloge glede kakovosti in istovetnosti semenskega
materiala v semenski hranilnici.

-

51. člen
(program oblikovanja rezerv semenskega materiala)

-

Program vlaganj v gozdove, ki ga izdela Zavod za gozdove
Slovenije v skladu s predpisi o gozdovih, vsebuje tudi program
oblikovanja rezerv semenskega materiala, ki se oblikujejo v
semenski hranilnici.

-

Program oblikovanja rezerv semenskega materiala glede na
drevesne vrste, provenienčna območja, kategorije in količine
sprejme minister.

-

registra semenskih objektov,
registra kmetijskih gospodarstev in evidence subjektov,
registra pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in
distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov,
katastra dejanske rabe kmetijskih zemljišč,
registra prostorskih enot,
davčnega registra (davčna številka),
centralnega registra prebivalstva (ime in priimek, naslov,
enotna matična številka občana),
zemljiškega katastra (parcelna številka, meje parcele,
površina, lastnik, upravljavec, najemnik)
zemljiške knjige (lastninska in zakupna pravica na
posameznih parcelah),
poslovnega registra Republike Slovenije,
zbirk carinskih podatkov o uvozu in izvozu reprodukcijskega
materiala,
zbirk statističnih podatkov s področja kmetijstva in
gozdarstva.

52. člen
(uporaba rezerv)

Ministrstvo lahko uporablja tudi temeljne topografske načrte,
topografske karte, pregledne karte in digitalne ortofoto načrte.

Rezerve semenskega materiala iz semenske hranilnice se
uporabljajo za obnovo gozdov s sadnjo in setvijo.

Način povezovanja z drugimi zbirkami podatkov in način
pridobivanja podatkov iz drugih zbirk podatkov predpiše minister
v soglasju z ministrom, pristojnim za posamezno zbirko podatkov,
v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo podatkov.

Rezerve semenskega materiala so v lasti Republike Slovenije. Z
njimi upravlja Zavod za gozdove Slovenije v skladu s programom
vlaganj v gozdove.

Podatke iz prvega odstavka tega člena, ki imajo naravo osebnih
podatkov, posredujejo upravljavci zbirk podatkov v skladu s
predpisi o varstvu osebnih podatkov.

53. člen
(gozdna genska banka)

Upravljavci zbirk podatkov, kart in digitalnih ortofoto načrtov iz
prvega in drugega odstavka tega člena posredujejo ministrstvu
podatke brezplačno, zaračunavajo pa lahko neposredne
materialne stroške.

Gozdna genska banka je nadzorovana ali gojena populacija
gozdnih lesnih rastlin, ki se upravlja za namene ohranjanja vrst in
njihovih genskih skladov. Sestavljajo jo semenski objekti, posebni
osebki ali populacije gozdnega drevja, živi arhivi gozdnih drevesnih
vrst, testni nasadi, semenska banka in drugi biološki materiali.
Gozdna genska banka je del genske banke po predpisih o
ohranjanju narave.

55. člen
(povezovanje zbirk podatkov)

Semenska banka je dolgoročno shranjena zbirka vzorcev
semenskega materiala iz semenske hranilnice ter drugih virov.

Ministrstvo v skladu s svojimi pristojnostmi povezuje vse zbirke
podatkov, ki se vodijo na podlagi tega zakona, in omogoči
brezplačen dostop do teh zbirk vsem institucijam, ki te podatke
potrebujejo za izvajanje nalog, določenih s tem zakonom.

V semenski banki skrbi za oblikovanje, shranjevanje in uporabo
rezerv semenskega materiala inštitut v zvezi z dejavnostjo
gozdnega semenarstva, ki se opravlja kot javna gozdarska služba
v skladu s predpisi o gozdovih.

Način povezovanja zbirk podatkov, pogoje vodenja registrov,
evidenc in baz podatkov predpiše minister.
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Minister lahko glede na zagotovljene tehnične in kadrovske pogoje
odloči, da se evidence in registri, ki se vodijo po tem zakonu,
vodijo v računalniški obliki in da se kot taki povežejo v informacijski
sistem.

Nalogo iz 14. člena v zvezi z drugim odstavkom 61. člena tega
zakona izvaja Zavod za gozdove Slovenije kot javno pooblastilo.
Nosilci javnih pooblastil po tem zakonu so za izvajanje nalog, za
katere jim je dano pooblastilo, odgovorni ministrstvu.

Zbirke podatkov, ki se vzpostavijo in vodijo po tem zakonu, se
financirajo iz proračuna Republike Slovenije.

V upravnih stvareh, o katerih odločajo nosilci javnih pooblastil po
tem zakonu, je ministrstvo organ druge stopnje.

56. člen
(posredovanje podatkov)

Zagotavljanje pogojev za izvajanje ter izvajanje nalog po javnem
pooblastilu se financira iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

Podatki iz registrov in evidenc, ki se vodijo v skladu s tem
zakonom, se posredujejo proti plačilu stroškov posredovanja in
se smejo uporabljati samo za namene, za katere so bili dani, ne
sme pa se jih spreminjati ali posredovati drugim osebam.

X. STROŠKI
59. člen
(stroški)

Ministrstvo lahko brezplačno posreduje določene podatke iz
prejšnjega odstavka drugim državnim organom, nosilcem javnih
pooblastil, izvajalcem javnih služb in drugim pravnim in fizičnim
osebam, če te podatke potrebujejo za izvajanje zakonsko
določenih nalog.

Stroške, ki nastanejo inštitutu v postopku odobritve semenskega
objekta, nosi vlagatelj.
Stroške izdelave načrtov gospodarjenja s semenskim objektom
in izvedbe primerjalnih ali genetskih testov nosi lastnik semenskega
objekta.

Ministrstvo lahko brezplačno posreduje podatke, ki jih pridobi v
skladu s 54. členom tega zakona institucijam, ki te podatke
potrebujejo za izvajanje pooblastil in nalog, določenih s tem
zakonom.

Stroške preiskav reprodukcijskega materiala, ki so bile opravljene
na zahtevo pristojnega inšpektorja zaradi ugotovitve izvora,
kakovosti ali istovetnosti reprodukcijskega materiala, če je izvid
analize neugoden za dobavitelja, plača dobavitelj ali končni
uporabnik reprodukcijskega materiala, pri katerem je bil opravljen
inšpekcijski pregled.

57. člen
(mednarodna izmenjava podatkov in informacij)
Na mednarodni ravni ministrstvo izmenjuje zlasti naslednje
podatke in informacije o:
-

-

Stroške ukrepov, odrejenih pri inšpekcijskem nadzoru dobaviteljev
ali uporabnikov reprodukcijskega materiala, nosi dobavitelj
oziroma uporabnik.

uradnem organu, odgovornem za izvajanje tega zakona, ter
o institucijah, odgovornih za zagotavljanje istovetnosti
reprodukcijskega materiala,
dobaviteljih, vpisanih v register dobaviteljev,
pridelovanju in trženju reprodukcijskega materiala v Republiki
Sloveniji,
provenienčnih območjih,
pošiljkah reprodukcijskega materiala, ki potujejo iz ene države
v drugo,
prepovedi uporabe določenega reprodukcijskega materiala,
izjemah, ki veljajo glede pridelovanja in trženja
reprodukcijskega materiala določenih drevesnih vrst oziroma
umetnih križancev.

XI. PRISTOJNOSTI ORGANOV
1. MINISTRSTVO
60. člen
(ministrstvo)
Ministrstvo izvaja po tem zakonu naslednje naloge:

Na mednarodni ravni inštitut izmenjuje naslednje podatke in
informacije o:
-

a) vodi register dobaviteljev in evidenco o trženju
reprodukcijskega materiala,
b) izdaja uvozna dovoljenja za reprodukcijski material,
c) izvaja strokovni nadzor nad izvajalci javnih služb in nosilci
javnih pooblastil,
d) pripravlja poročila, analize, informacije in druga gradiva za
organe in mednarodne organizacije, ki jim Republika Slovenija
poroča, v skladu s predpisi in mednarodnimi pogodbami,
e) sodeluje pri pripravi mednarodnih sporazumov, ki jih sklepa
Vlada Republike Slovenije na področju reprodukcijskega
materiala, in skrbi za njihovo izvajanje,
f) vzpostavi in vodi informacijski sistem na področju pridelovanja
in trženja reprodukcijskega materiala.

semenskih objektih, vpisanih v register semenskih objektov,
izdanih glavnih spričevalih.

IX. JAVNA POOBLASTILA
58. člen
(javna pooblastila)
Naloge iz 13., 14. v zvezi s tretjim odstavkom 61. člena, 31., 36.,
40., 45. in 65. člena tega zakona opravlja inštitut kot javno
pooblastilo.
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najmanj enkrat letno preveriti, ali dobavitelj izpolnjuje
obveznosti iz 25. člena tega zakona;
pridobivati podatke iz zbirk podatkov, ki so potrebni za
izvajanje nadzora.

2. NADZOR
61. člen
(sistem nadzora)

Fitosanitarni inšpektor ima poleg pooblastil, ki jih ima po predpisih,
ki urejajo inšpekcijski nadzor, še naslednja pooblastila In
pristojnosti:

Zaradi zagotavljanja istovetnosti reprodukcijskega materiala v
vseh fazah pridelovanja in trženja se vzpostavi uradni sistem
nadzora nad celotnim procesom od pridobivanja reprodukcijskega
materiala v semenskem objektu do njegove dostave končnemu
uporabniku.

-

Nadzor nad pridobivanjem reprodukcijskega materiala v sestojih
in skupinah semenjakov izvaja Zavod za gozdove Slovenije.

pregledovati reprodukcijski material ter dokumentacijo pri
dobaviteljih ob uvozu;
jemati vzorce reprodukcijskega materiala, ki se uvaža, in jih
pošiljati v analizo pooblaščeni instituciji;
dovoliti uvoz reprodukcijskega materiala;
pridobivati podatke iz zbirk podatkov, ki so potrebni za
izvajanje nadzora.

•

Nadzor nad pridobivanjem reprodukcijskega materiala v
semenskih plantažah, starših družin, klonih in klonskih mešanicah
izvaja inštitut.

64. člen
(ukrepi)

Nadzor pri dobaviteljih v procesu pridelovanja in trženja
reprodukcijskega materiala, razen kadar dobavitelj pridobiva
reprodukcijski material v semenskem objektu, ter nad uporabo
reprodukcijskega materiala pri končnih uporabnikih izvajajo
gozdarski inšpektorji.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora lahko gozdarski inšpektor
poleg ukrepov, določenih s splošnimi predpisi o inšpekcijskem
nadzoru:

Nadzor pri uvozu reprodukcijskega materiala izvajajo fitosanitarni
inšpektorji.

-

Vsi organi, ki izvajajo nadzor nad pridelovanjem, trženjem,
uvažanjem ali uporabo reprodukcijskega materiala, med seboj
sodelujejo, izmenjujejo podatke in informacije ter o svojem delu
poročajo ministrstvu.
-

62. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanih
na njegovi podlagi, opravljajo gozdarski in fitosanitarni inšpektorji.
Kdor se ukvarja s pridelovanjem, trženjem ali uvažanjem
reprodukcijskega materiala in kdor ga uporablja v smislu prvega
odstavka 4. člena tega zakona mora gozdarskemu oziroma
fitosanitarnemu inšpektorju omogočiti nadzorstvo nad svojo
dejavnostjo ter nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzora in
ga pri tem ne sme ovirati ter mu mora dati zahtevane listine,
podatke, pojasnila ali potrebne predmete.

•

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora lahko fitosanitarni inšpektor
poleg ukrepov, določenih s splošnimi predpisi o inšpekcijskem
nadzoru:

Pravne osebe in posamezniki morajo v določenem roku ravnati v
skladu z izvršljivo odločbo, s katero je gozdarski ali fitosanitarni
inšpektor odredil izvršitev ukrepov, ki jih določa ta zakon.

odredi spremembo dobaviteljevega dokumenta in začasno
prepove uvoz, če se ugotovi, da reprodukcijski material ne
ustreza podatkom na dokumentu;
prepove uvoz reprodukcijskega materiala, če se z analizo ali
s pregledom ugotovi, da ne ustreza predpisanim zahtevam;
odredi druge ukrepe v skladu s tem zakonom ali na njegovi
podlagi izdanimi predpisi.

63. člen
(pooblastila)
Gozdarski inšpektor ima poleg pooblastil, ki jih ima po predpisih,
ki urejajo inšpekcijski nadzor, še naslednja pooblastila in
pristojnosti:

Ukrepe iz prvega in drugega odstavka tega člena odredi
gozdarski oziroma fitosanitarni inšpektor z odločbo v splošnem
upravnem postopku. Pritožba zoper odločbo iz prve, druge, tretje
ali pete alinee prvega odstavka tega člena oziroma prve ali druge
alinee prejšnjega odstavka ne zadrži njene izvršitve.

pregledovati reprodukcijski material, mesta, kjer se prideluje,
ter dokumentacijo pri dobaviteljih reprodukcijskega materiala
in končnih uporabnikih reprodukcijskega materiala;
ugotavljati, ali reprodukcijski material, ki ga dobavitelj prideluje
oziroma trži, izpolnjuje pogoje iz 7. člena tega zakona;
ugotavljati, ali dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev,
in dobavitelji, ki so zaprosili za vpis v register, izpolnjujejo
predpisane pogoje;
preverjati, ali nosilci javnih pooblastil oziroma izvajalci javne
gozdarske službe opravljajo svoje naloge v skladu s tem
zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi;
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odredi odpravo pomanjkljivosti glede pakiranja, označevanja
in kakovosti ter drugih pogojev, ki jih mora izpolnjevati
reprodukcijski material;
odredi spremembo dobaviteljevega dokumenta in začasno
prepove trženje, če se ugotovi, da reprodukcijski material ne
ustreza podatkom na dokumentu;
prepove trženje reprodukcijskega materiala, če se z analizo
ali s pregledom ugotovi, da ne ustreza predpisanim pogojem;
odredi uničenje reprodukcijskega materiala, če ugotovi, da ni
pridelan v skladu s tem zakonom in da ga ni mogoče porabiti
za druge namene;
ustavi pridelovanje in trženje reprodukcijskega materiala, ki
ne poteka v skladu s tem zakonom ali na njegovi podlagi
izdanimi predpisi;
v nujnih primerih, ko bi sicer nastala škoda za javni interes,
odredi začasne ukrepe, da se škoda prepreči;
odredi druge ukrepe v skladu s tem zakonom ali na njegovi
podlagi izdanimi predpisi.

65. člen
(določitev laboratorijev)
Izvajanje laboratorijskih diagnostičnih preiskav in drugih testov
reprodukcijskega materiala za potrebe inšpekcijskega nadzora
izvaja inštitut.
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Inštitut mora zagotoviti ustrezno strokovno, prostorsko in tehnično
usposobljenost za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se za prekršek iz
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.

XII. KAZENSKE DOLOČBE

67. člen
(mandatne kazni)

66. člen
(prekrški)

Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem,
se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje pravna oseba, če: •

1. trži reprodukcijski material v obliki sadilnega materiala ali delov
rastlin, ki ni namenjen gozdarstvu, in katerega rabe ne urejajo
drugi predpisi, brez navedbe »ni za uporabo v gozdarstvu«
(prva alinea 5. člena);
2. prideluje ali trži reprodukcijski material, pa ni vpisan v register
dobaviteljev (drugi odstavek 7. člena);
3. ne shranjuje, trži ali prideluje posamezne partije
reprodukcijskega materiala na primeren način (4. točka
prvega odstavka 25. člena);
4. ne vodi in hrani zapisov ter dokazil na predpisan način (2., 5.,
9. in 12. točka prvega odstavka 25. člena);
5. za posamezno mesto pridelave sadilnega materiala nima
izdelanega ali dopolnjenega načrta pridelave (8. točka prvega
odstavka 25. člena),
6. v roku ne sporoči ministrstvu posamezne spremembe
podatka, ki se vodi v registru dobaviteljev (16. točka prvega
odstavka 25. člena).

1. trži reprodukcijski material, ki ne izpolnjuje splošnih pogojev
za trženje (tretji odstavek 7. člena);
2. trži reprodukcijski material, ki ne ustreza posebnim pogojem
za trženje (9. in 10. člen);
3. trži reprodukcijski material, ki ne ustreza podatkom na
dokumentu (15. člen, prvi odstavek 16. člena in tretji odstavek
48. člena);
4. na dokumentu navede podatke za seme, ki niso bili ugotovljeni
s predpisano metodo (drugi odstavek 16. člena);
5. trži semenski material v pošiljkah, ki niso plombirane ali
zapečatene (sedmi odstavek 16. člena);
6. uporablja v gozdu reprodukcijski material, ki ne ustreza
predpisanim kategorijam (drugi in tretji odstavek 18. člena);
7. uporablja reprodukcijski material, katerega trženje in uporaba
je v Republiki Sloveniji prepovedana (19. člen);
8. se ukvarja s pridelovanjem, trženjem ali uvozom
reprodukcijskega materiala, pa ne izpolnjuje predpisanih
pogojev (21. člen);
9. pridobiva reprodukcijski material v semenskem objektu, ki ni
vpisan v register semenskih objektov (1. točka prvega
odstavka 25. člena);
10. ne upošteva usmeritev za pridobivanje ali načrta gospodarjenja
s semenskim objektom (3. točka prvega odstavka 25. člena);
11. za pridelovanje reprodukcijskega materiala uporablja
semenski material, dele rastlin ali puljenke, ki ne izhajajo iz
odobrenega semenskega objekta (7. točka prvega odstavka
25. člena);
12. pristojnim institucijam ne omogoči izvajanje nadzora ali
odvzema vzorcev (10. točka prvega odstavka 25. člena);
13. ne izvaja ukrepov, odrejenih pri inšpekcijskem nadzoru (11.
točka prvega odstavka 25. člena);
14. ne izda dokumenta za reprodukcijski material, ki se trži, ali ga
ne izda na predpisan način (13. točka prvega odstavka 25.
člena);
15. ne sporoči ministrstvu podatkov o pridelovanju, trženju ali
uvozu reprodukcijskega materiala v roku in na predpisan
način (15. točka prvega odstavka 25. člena);
16. ministrstva ne obvesti o odstopu pravice do pridobivanja
reprodukcijskega materiala v semenskem objektu (drugi in
tretji odstavek 26. člena);
17. ne zagotovi odobritve semenskega objekta pred začetkom
pridobivanja semenskega materiala, delov rastlin ali puljenk v
svojem semenskem objektu (1. točka 29. člena);
18. v roku ne sporoči spremembe podatkov iz načrta
gospodarjenja s semenskim objektom (5. točka 29. člena),
19. gozdarskemu inšpektorju ne omogoči nemotenega opravljanja
Inšpekcijskega nadzora, ga pri tem ovira ali mu ne da
zahtevanih listin, podatkov, pojasnil ali potrebnih predmetov
(drugi odstavek 62. člena).
20. v roku ne sporoči ministrstvu stanja zalog (71. člen).

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz
prejšnjega odstavka posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz
prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se za prekršek iz prvega
odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
68. člen
(roki za izdajo podzakonskih predpisov)
Minister izda predpis iz 4. člena tega zakona najpozneje v enem
mesecu, ostale predpise, predvidene s tem zakonom, pa
najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
69. člen
(register semenskih objektov)
Za semenske objekte, ki so na dan uveljavitve tega zakona vpisani
v register, ki ga vodi inštitut po predpisih o semenu in sadikah, se
postopek za vpis v register semenskih objektov začne po uradni
dolžnosti.
Najpozneje v 12 mesecih po uveljavitvi tega zakona mora inštitut
pridobiti pisno izjavo lastnikov semenskih objektov, ki so vpisani
v register po predpisih o semenu in sadikah, da soglašajo z
vpisom v register semenskih objektov v skladu s tem zakonom.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
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se šteje, da je dobavitelj vpisan v register dobaviteljev, če je
registriran kot dobavitelj v državi članici Evropske unije (prvi
odstavek 21. člena);
se v register dobaviteljev vpišejo dobavitelji, ki imajo sedež ali
stalno prebivališče v državi članici Evropske unije (drugi
odstavek 21. člena);
inštitut posreduje podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12.
in 13. točke 45. člena tega zakona kot Državni seznam
Republike Slovenije državam članicam Evropske unije ter
Evropski komisiji, v obliki in na način, ki ga predpiše Evropska
komisija;
se šteje, da je reprodukcijski material, pridelan izven območja
Republike Slovenije, enakovreden reprodukcijskemu
materialu, pridelanemu na območju Republike Slovenije, tudi
če o skladnosti postopkov odobritve izhodiščnega materiala
in izvajanja ukrepov pri pridelovanju in trženju reprodukcijskega
materiala s postopki iz predpisov Evropskih skupnosti (prvi
odstavek 47. člena), odloči Svet Evropske unije;
se enakovrednost reprodukcijskega materiala, pridelanega
v tretji državi, ugotavlja v skladu s postopki iz predpisov
Evropskih skupnosti (tretji odstavek 47. člena);
se lahko uvaža reprodukcijski material, ki ne ustreza pogojem
za trženje v skladu s tem zakonom, če o dovoljenju za trženje
reprodukcijskega materiala na območju Republike Slovenije,
ki ne ustreza pogojem za trženje na območju Evropske unije,
predhodno odloči Evropska komisija, oziroma če je dovoljenje
za uvoz izdala država članica Evropske unije (48. člen).
mora ministrstvo o vseh postopkih in ukrepih, ki se izvajajo v
skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi,
obveščati države članice Evropske unije in Evropsko komisijo;
mora Republika Slovenija organom Evropske komisije
omogočiti nadzor nad izvajanjem predpisov Evropskih
skupnosti s področja reprodukcijskega materiala;
se pristojnosti ministra iz drugega odstavka 10. člena, petega
odstavka 16. člena ter drugega in tretjega odstavka 19. člena
tega zakona prenesejo na Evropsko komisijo;
ima ministrstvo pravico pridobiti od držav članic Evropske
unije podatke o izhodiščnem materialu, odobrenem za
pridelovanje reprodukcijskega materiala na njihovem ozemlju,
informacije o pošiljkah reprodukcijskega materiala,
namenjenih trženju na območju Republike Slovenije, in karte
provenienčnih območij;
se določbe tega zakona, ki bi lahko omejevale prost pretok
blaga znotraj Evropske unije, ne uporabljajo za drevesne
vrste in umetne križance, ki niso zajete v predpisih Evropskih
skupnosti s področja reprodukcijskega materiala.

70. člen
(register dobaviteljev)
Ministrstvo vzpostavi register dobaviteljev v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.
Osebe iz 21. člena tega zakona, ki so na dan uveljavitve tega
zakona vpisane v register pridelovalcev oziroma dodelovalcev
semena in sadik v skladu z 18. členom zakona o semenu in
sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73,45/73-p in 29/86), razen oseb,
ki jih vpiše v register dobaviteljev ministrstvo po uradni dolžnosti,
se morajo vpisati v register dobaviteljev najpozneje v treh mesecih
po začetku veljavnosti predpisa iz 23. člena tega zakona.
Dobavitelji iz prejšnjega odstavka smejo opravljati dejavnosti, za
katere so bili vpisani v register pridelovalcev oziroma dodelovalcev
semena in sadik v skladu z 18. členom zakona o semenu in
sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73, 45/73-p in 29/86), še največ
eno leto po uveljavitvi tega zakona.
71. člen
(zaloge)
Reprodukcijski material, ki je bil ob uveljavitvi tega zakona oziroma
najpozneje do 31.12.2002 pridelan v skladu z zakonom o semenu
in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73, 45/73-p in 29/86), se lahko
trži do porabe zalog.

-

Dobavitelji morajo najpozneje do 31.1.2003 sporočiti ministrstvu
stanje zalog reprodukcijskega materiala na dan 31.12.2002 glede
na količino, drevesno vrsto oziroma umetnega križanca, izvor in
obliko reprodukcijskega materiala.
72. člen
(kategorija »testiran«)
Rezultati testov, ki se začnejo pred 1.1.2003 in ne izpolnjujejo
pogojev v skladu s tem zakonom, se lahko priznajo v postopku
za odobritev semenskega objekta v kategoriji »testiran« do
1.1.2013, če kažejo, da je reprodukcijski material, ki izhaja iz tega
semenskega objekta, nadpovprečen.
73. člen
(določbe, ki veljajo od dne pristopa Republike
Slovenije k Evropski uniji)
Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji:

-

-

74. člen
(predpisi, ki prenehajo veljati oziroma se prenehajo
uporabljati)

se za uvoz reprodukcijskega materiala v Republiko Slovenijo
šteje uvoz iz držav, ki niso države članice Evropske unije (5.
točka 3. člena);
se šteje, da je semenski objekt uradno odobren v skladu s
tem zakonom, če je vpisan v skupni seznam izhodiščnega
materiala Evropske unije ali v državni seznam članic Evropske
unije (6. člen);
se šteje, da reprodukcijski material izpolnjuje pogoje za trženje
po tem zakonu, če izpolnjuje pogoje za trženje
reprodukcijskega materiala na notranjem trgu Evropske unije,
določene s predpisi Evropskih skupnosti (7. in 9. člen);
se šteje, da je glavno spričevalo izdano v skladu s tem
zakonom, če ga izda uradni organ države članice Evropske
unije (13. člen);
se šteje, da je dobaviteljev dokument, ki spremlja pošiljko
reprodukcijskega materiala, izdan v skladu s tem zakonom,
če je izdan v skladu s predpisi Evropskih skupnosti (15. in 16.
člen);
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Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe zakona
o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73, 45/73-p in 29/
86), ki se nanašajo na gozdno seme in sadike.
Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati določbe,
ki se nanašajo na gozdno seme in sadike, v naslednjih predpisih:

-
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zakonu o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih
sort In o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list
SFRJ, št. 38/80, 82/90 in 86/98);
pravilniku o postopku za priznanje novega selekcioniranega
gozdnega semena (Uradni list SFRJ, št. 30/67);
pravilniku o metodi in postopku za priznanje novega
vzgojenega in domačega ter udomačenega tujega
selekcioniranega gozdnega sadilnega materiala ter o

9. april 2002

-

postopku za dovoljenje, da se vpelje v proizvodnjo tuj gozdni
sadilni material (Uradni list SFRJ, št. 14/68);
pravilniku o kakovostnih normah in drugih pogojih za promet
gozdnega semena ter o enotni metodi za njegovo analizo
(Uradni list SFRJ, št. 45/68);
pravilniku o pogojih za priznavanje gozdnega sadilnega
materiala (Uradni list SFRJ, št. 45/68);
pravilniku o kakovostnih normah in drugih pogojih za promet
gozdnega sadilnega materiala (Uradni list SFRJ, št. 45/68);
pravilniku o enotni metodi za preizkušanje sort topolov in vrb
na poskusnem polju in v laboratoriju in o enotni metodi za
obdelavo rezultatov preizkušanja, dobljenih na poskusnem
polju in v laboratoriju (Uradni list SFRJ, št. 9/89);
pravilniku o enotni metodi za preizkušanje sort gozdnih
listavcev na poskusnem polju in v laboratoriju in o enotni
metodi za obdelavo rezultatov preizkušanja, dobljenih na
poskusnem polju in v laboratoriju (Uradni list SFRJ, št. 9/89);
pravilniku o enotni metodi za preizkušanje sort gozdnih
iglavcev na poskusnem polju in v laboratoriju in o enotni metodi
za obdelavo rezultatov preizkušanja, dobljenih na poskusnem
polju in v laboratoriju (Uradni list SFRJ, št. 9/89);
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pravilniku o registru novih domačih sort oziroma evidenci
tujih sort kmetijskih in gozdnih rastlin, za katere je dovoljena
introdukcija (Uradni list SFRJ, št. 56/89);
pravilniku o vsebini in podatkih, ki jih mora vsebovati zahteva
za potrditev nove sorte (kultivarja) oziroma za dovolitev
introdukcije tuje sorte (kultivarja) kmetijskih in gozdnih rastlin,
in o imenu sorte (Uradni list SFRJ, št. 56/89);
odredbi o prometu gozdnega semena, ki ni selekcionirano ali
ni normalno (Uradni list SFRJ, št. 3/69);
odredbi o višini stroškov postopka za dovolitev introdukcije
tuje sorte kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št.
30/91).
75. člen
(veljavnost zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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III. OBRAZLOŽITEV

Predlog zakona celovito ureja področje trženja gozdnega
reprodukcijskega materiala in pridelovanja le-tega z namenom
trženja, določa usmeritve za njegovo uporabo v gozdovih, pogoje
za uvoz, razporeja strokovne in upravne naloge med organe in
institucije ter vzpostavlja sistem nadzora.

Pod pogoji, kijih bo določila Evropska komisija, bo možno uveljaviti
izjeme glede trženja določenih količin semenskega materiala, ki
ni namenjen gozdarstvu, ter reprodukcijskega materiala, ki je
namenjen raziskovalnemu delu, testom, ohranjanju genskih virov
ipd.

Predlog zakona je sistemsko razdeljen v trinajst zaključenih
poglavij.

S tretjim poglavjem predlog zakona določa usmeritve za uporabo
reprodukcijskega materiala ter primere, ko se njegova uporaba
prepove.

V prvem poglavju, ki vsebuje splošne določbe, so natančno
opredeljeni pojem in oblike reprodukcijskega materiala. Seznam
drevesnih vrst in umetnih križancev, ki se štejejo za gozdne po
tem zakonu, bo predpisan s podzakonskim aktom ministra. V
večji meri bo povzel seznam drevesnih vrst in umetnih križancev
iz priloge 1 smernice 1999/105/EC, na katerem se nahaja 47
imen.

Uporaba reprodukcijskega materiala v gozdovih ali za snovanje
novih gozdov (pogozdovanje) je možna le ob upoštevanju meja
provenienčnih območij, iz katerih material prvotno izhaja. Material
kategorije »znano poreklo« naj bi se v gozdovih uporabljal le
izjemoma.
Uporaba določenega reprodukcijskega materiala, ki bi lahko imel
škodljive vplive na gozd, okolje, genske vire ali biodiverziteto, se
bo v Republiki Sloveniji lahko prepovedala, ko bo o tem predhodno
odločila Evropska komisija.

V četrtem členu predlog zakona določa izjeme, za katere se
zakon ne bo uporabljal.
V petem členu so natančno definirani izrazi, pomembni za
razumevanje vsebine predloga zakona.

V četrtem poglavju je natančno opredeljeno, kdo je lahko dobavitelj
reprodukcijskega materiala ter njegove obveznosti.

V drugem poglavju so določeni splošni in posebni pogoji za
pridelovanje in trženje reprodukcijskega materiala.

S pridelovanjem in trženjem gozdnega reprodukcijskega materiala
se bodo lahko ukvarjali le registrirani dobavitelji. Zaradi
racionalnosti postopkov vpisa v register, ki ga vodi MKGP, predlog
zakona določa, da se po uradni dolžnosti v ta register vpiše tiste
dobavitelje, ki so vpisani v register pri Upravi za varstvo rastlin in
semenarstvo, ki je organ v sestavi MKGP, če izpolnjujejo pogoje
tudi po tem zakonu.

Reprodukcijski material, ki se prideluje, mora izhajati iz enega od
gozdnih semenskih objektov, ki so uradno odobreni in vpisani v
register semenskih objektov. Gozdni semenski objekt je izraz,
ekvivalenten izrazu izhodiščni material, ki se uporablja v smernici
1999/105/EC.
Reprodukcijski material se od odobritve semenskega objekta,
namenjenega pridobivanju reprodukcijskega materiala do trženja
uvršča v t.i. kategorije. Usklajene so s smernico 1999/105/EC, ki
jih je povzela po shemi OECD. Te 4 kategorije, ki razvrščajo
reprodukcijski material glede na zahtevnost kriterijev pri odobritvi
semenskih objektov, so:
- »znano poreklo« (source-identified),
»izbran« (selected),
»kvalificiran« (qualified) in
- »testiran« (tested).

Dobavitelji bodo morali ob vpisu imenovati strokovno osebo, ki bo
odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja po tem zakonu.
Predpisani bodo kriteriji glede strokovne usposobljenosti te osebe.
V petem poglavju je podrobneje opisano, kaj so gozdni semenski
objekti, kakšne so zahteve za njihovo uradno odobritev in postopek
za vpis v register gozdnih semenskih objektov ter obveznosti
lastnikov semenskih objektov.
Da bi pridobili informacije o tem, kje se taki ustrezni semenski
objekti nahajajo, je Zavod za gozdove Slovenije dolžan v okviru
svojih rednih nalog javne gozdarske službe, gozdove kartirati in
ovrednotiti tudi z vidika primernosti za pridobivanje gozdnega
reprodukcijskega materiala. Lastniki gozdov, ki teh kriterijev ne
poznajo, morajo biti zato o tem primemo obveščeni, da lahko
zaprosijo za vpis v register semenskih objektov, o čemer se
odloča v splošnem upravnem postopku. Ta določba je novost, saj
se po dosedanjih predpisih, ki so urejali vodenje tega registra,
lastnikov ni ustrezno upoštevalo.

Predlog zakona določa postopek za izdajo in vsebino t.i. glavnega
spričevala o istovetnosti gozdnega reprodukcijskega materiala,
v čemer povzema vsebino smernice 1999/105/EC.
Reprodukcijski material, ki se trži, mora spremljati dokument, ki
ga izda dobavitelj, na katerem so navedeni osnovni podatki o
partiji pridobljenega reprodukcijskega materiala (številka glavnega
spričevala, drevesna vrsta, kategorija, izvor, starost, količina ipd.).
Posamezne pošiljke morajo biti pakirane in označene tako, da
med njimi ne pride do mešanja in da je možno v vsakem trenutku
preveriti istovetnost podatkov na dobaviteljevem dokumentu z
vsebino pošiljke. Dodatne strožje zahteve glede kvalitete in
pakiranja so predpisane za seme. Trženje mešanih partij je
dovoljeno le izjemoma, pod pogoji, ki jih določa ta zakon.

Glede na različne namene uporabe reprodukcijskega materiala,
poleg večnamenskega gozdarstva, se lahko ob prijavi za
odobritev semenskega objekta tak specifičen namen vnaprej
navede (npr. za pridelovanje okrasnih dreves, za zaščitne pasove).
V takih primerih bodo kriteriji, po katerih se bo ocenjeval semenski
objekt v postopku odobritve, drugačni (prilagojeni).

Glede kakovosti reprodukcijskega materiala ta zakon ne določa
posebnih zahtev razen minimalne tržne kakovosti in ustreznega
zdravstvenega stanja. Podrobneje bo ustrezna kakovost ter
uvrstitev v kakovostne razrede predpisana s podzakonskim
aktom ministra, ki bo povzel minimalne zahteve iz smernice 1999/
105/EC.
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Predlog zakona določa izjemo, da se v kategoriji »znano poreklo«
po uradni dolžnosti v register semenskih objektov vpiše vse
gozdove in drevje znotraj enega provenienčnega območja, pri
tem pa se navede kot specifični namen uporabe »ni za uporabo
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V desetem poglavju so določeni zavezanci za plačevanje upravnih
taks in drugih stroškov. Kadar Zavod za gozdove Slovenije nastopa
kot zastopnik Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije, se upravne takse in stroški v postopku odobritve
semenskega objekta ne zaračunavajo, v skladu z zakonom o
upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00, 44/00 in 81/00)

v gozdarstvu«. Uporaba reprodukcijskega materiala, pridobljenega
iz teh semenskih objektov, v gozdovih ni dovoljena.
V šestem poglavju so opisani postopki in pogoji, pod katerimi je
možen uvoz. Uvoz reprodukcijskega materiala v Republiko
Slovenijo je možen, če je uvoznik registriran kot dobavitelj, če
uvaža reprodukcijski material iz države, kateri je priznana
ekvivalenca, ali če uvaža reprodukcijski material na podlagi
uvoznega dovoljenja, ki ga izda MKGP, ali če veljajo za uvoženi
reprodukcijski material izjeme glede trženja na območju Republike
Slovenije.

Enajsto poglavje ureja pristojnosti organov za izvedbo tega
zakona, zlasti ministrstva in inšpekcije. Z zakonom se vzpostavlja
uradni sistem nadzora nad celotnim procesom od pridelovanja in
trženja, od pridobivanja reprodukcijskega materiala v semenskem
objektu do njegove dostave končnemu uporabniku. Zakon določa,
da izvršujejo inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem določb tega
zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov gozdarski in
fitosanitarni inšpektorji. Določena so tudi pooblastila teh
inšpektorjev, ki jih imajo poleg pooblastil po splošnih predpisih, ter
ukrepi, ki jih lahko poleg ukrepov, določenih s splošnimi predpisi,
izrečejo pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva.

V sedmem poglavju se urejajo rezerve semenskega materiala in
gozdna genska banka. Namen oblikovanja rezerv je preprečiti
pomanjkanje reprodukcijskega materiala, ki je nujen za normalno
obnavljanje gozdov. Lastnik rezerv je Republika Slovenija, njihov
upravljavec pa Zavod za gozdove Slovenije. Gozdna genska
banka je del genske banke po predpisih o ohranjanju narave, s
katero upravlja Gozdarski inštitut Slovenije.

Predlog zakona v dvanajstem poglavju določa denarne kazni za
prekrške. Denarne kazni za prekrške so določene tako za fizične
kot pravne osebe oziroma za njihove odgovorne osebe ter za
posameznike, ki storijo prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti. Predvidene so tudi mandatne kazni, v
primerih, ko je možno in smiselno kazen izterjati na kraju samem.

Osmo poglavje ureja pridobivanje, uporabo ter izmenjavo podatkov
in informacij. MKGP s tem zakonom vzpostavlja register
semenskih objektov, ki vključuje tudi evidenco v semenskih
objektih pridobljenega reprodukcijskega materiala, seznam
semenskih objektov, register dobaviteljev, evidenco trženja
reprodukcijskega materiala ter evidenco uporabe
reprodukcijskega materiala v gozdovih na območju Republike
Slovenije, ki se vodijo v okviru enotnega informacijskega sistema.
Navedeni registri, evidence in seznam se financirajo iz proračuna
Republike Slovenije. Določila tega poglavja so v celoti usklajena z
določbami zakona o varstvu osebnih podatkov.

V poglavju prehodnih in končnih določb je določen rok za izdajo
predpisov za izvajanje tega zakona, postopno vzpostavitve
registrov, ki se vodijo v skladu s tem zakonom, možnost trženja
reprodukcijskega materiala, pridelanega v skladu z zakonom o
semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73, 45/73-p in 29/86)
do porabe zalog, možnost priznavanja rezultatov, začetih pred
1.1.2003, za odobritev v kategoriji »testiran«, ter prenehanje
veljavnosti republiških oziroma prenehanje uporabe predpisov
SFRJ, v delih, ki se nanašajo na gozdno seme in sadike.

V devetem poglavju je določeno, katere naloge se opravljajo kot
javno pooblastilo po tem zakonu. V skladu z zakonom o gozdovih
(Uradni list RS, št. 30/93, 13/98-odl.US in 56/99-ZON) ima
Gozdarski inštitut Slovenije javno pooblastilo za izdajanje glavnih
spričeval o istovetnosti ter vodenje registra semenskih objektov.
Zavodu za gozdove Slovenije je podeljeno javno pooblastilo za
izdajanje potrdil o izvoru reprodukcijskega materiala.

Navedene so tudi določbe, ki bodo veljale od dne polnopravnega
članstva v Evropski uniji, s čimer je omogočeno, da predlaganega
zakona ob vstopu v EU ne bo potrebno spreminjati ali dopolnjevati.

i
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaorai
navedenimi pravnimi viri ES (leto)

1) Naslov predloga aKta;
Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu

2002

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega
sporazuma o pridružitvi'a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki
se nanašajo na predloženo gradivo:

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?
Da.

21., 71., 79. člen
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
Izpolnjene:

6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri lezik?
Da, v angleški.

v celoti
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:/

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX.
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza., J
-

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):
- v celoti usklajeno s »Councll directlve 1999/105/EC of 22
December 1999 on the marketing of forest reproductlve
material«

TAIEX ekspert dr. Alan M.Fletcher Iz Velike Britanije,
svetovalec EC;
strokovnjaki Iz Avstrije, Danske, Švedske In Nemčije.

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev
Predvideni datum sprejema In uveljavitve zakona o gozdnem
reprodukcijskem materialu po Državnem programu za
prevzem pravnega reda ES je 30.6.2001.

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
Da.
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

Mojca Geč-Zvržlna
Vodja pravne službe

mag. Franc But
MINISTER

.1
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

VREDNOST

IN

DAVKU

DOPOLNITVAH

NA

DODANO

(ZDDV-B)

- druga obravnava - EPA 133 - III

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. 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 in
njegovih delovnih teles sodelovali:

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2001-1611-0198
Številka: 422-15/2001-5
Ljubljana, 14.03.2002
Vlada Republike Slovenije je na 69. redni seji dne 4.4.2002
določila besedilo:
j

- mag. Anton Rop, minister za finance,
- Darko Končan, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Marija Ferlež, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance,
- Mateja Vraničar, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za finance,
- Nevenka Beč, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za finance.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 9.
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 25.10.2002
in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati pošilja dodatno informacijo o možnostih uporabe nižje
davčne stopnje in uveljavljanju davčne oprostitve v sistemu
davka na dodano vrednost.

9. april 2002

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

33

poročevalec, št. 36

VLADA
REPUBLIKE SLOVENIJE

Druga obravnava
4.4. 2002

PREDLOG ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost

1. člen
V zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 17/00 - odločba US in
30/01) se za 2. členom črta naslov poglavja »II. PREDMET OBDAVČITVE«.

2. člen
Ime 3. člena se spremeni tako, da se glasi »(predmet obdavčitve)«.

3. člen
Za 3. členom se doda II. poglavje z naslovom:
»II.

OBDAVČLJIVE TRANSAKCIJE«.

4. člen
V 4. členu se v drugem odstavku v 4. točki črta besedilo:
»izročitev novozgrajenih objektov ter«.
Besedilo 7. točke se spremeni tako, da se glasi:
»uporaba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca«
Za 7. točko se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8.
uporaba blaga za namene opravljanja dejavnosti, sprememba namembnosti ter
zadržanje blaga ob prenehanju opravljanja dejavnosti;«
Dosedanja 8. točka postane nova 9. točka.

5. člen
V 5. členu se ime člena spremeni tako, da se glasi:
»(uporaba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca)«
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
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»(1)
Za uporabo blaga iz 7. točke drugega odstavka 4. člena tega zakona se šteje
uporaba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca za zasebne namene ali za
zasebne namene njegovih zaposlenih, brezplačna odtujitev tega blaga ali odtujitev blaga za
zmanjšano plačilo ali kakršnakoli uporaba blaga za druge namene, kot za namene
opravljanja njegove dejavnosti, če je bil od tega blaga oziroma dela blaga v celoti ali deloma
odbit vstopni DDV.«

6. člen
Ime in besedilo 6. člena se spremenita tako, da se glasita:
»6. člen
(uporaba blaga za namene opravljanja dejavnosti, sprememba namembnosti ter zadržanje
blaga ob prenehanju opravljanja dejavnosti)
Za uporabo blaga iz 8. točke drugega odstavka 4. člena tega zakona, se šteje:
1.
uporaba blaga, ki ga davčni zavezanec proizvede, zgradi, pridobi, predela ali uvozi v
okviru opravljanja dejavnosti za namene opravljanja svoje dejavnosti, če od takega blaga, če
bi ga nabavil od drugega davčnega zavezanca, ne bi imel pravice, da odbije celotni vstopni
DDV;
2.
uporaba blaga za namene transakcij davčnega zavezanca, od katerih se DDV ne
obračunava, če je ob nabavi ali uporabi blaga v skladu s prejšnjo točko odbil celoten vstopni
DDV ali delež vstopnega DDV, določen v skladu z dobitnim deležem,
3.
zadržanje blaga s strani davčnega zavezanca ali njegovih pravnih naslednikov (razen
v primerih iz 7. člena tega zakona), ko preneha opravljati dejavnost oziroma po prenehanju
registracije, če je ob nabavi ali uporabi blaga v skladu s 1. točko tega člena odbil celoten
vstopni DDV ali delež vstopnega DDV, določen v skladu z dobtnim deležem..«

7. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
"(1)
Pri prenosu podjetja ali dela podjetja na drugega davčnega zavezanca, ne glede na
to ali gre za odplačni ali neodplačni prenos, se šteje da promet blaga ni bil opravljen.
(2)
V primeru iz prejšnjega odstavka se za potrebe DDV prevzemnik šteje za pravnega
naslednika prenosnika podjetja ali dela podjetja.
(3)
Ne glede na prvi odstavek tega člena mora prevzemnik, ki uporablja prevzeta
sredstva za druge namene, kot za tiste, za katere ima pravico do odbitka vstopnega DDV,
plačati DDV v skladu z določbami ZDDV, ki veljajo za obračun DDV od uporabe blaga in
storitev za zasebne namene."

8. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1)
Davčni zavezanec je vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno (samostojno) opravlja
katerokolii dejavnost, ne glede na namen ali rezultat opravljanja dejavnosti.

9. april2002
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(2) Dejavnost po prejšnjem odstavku obsega vsako proizvodno, predelovalno, trgovsko in
storitveno dejavnost, vključno z rudarsko, kmetijsko in poklicno dejavnostjo. Dejavnost
obsega tudi izkoriščanje premoženja in premoženjskih pravic, če je namenjeno trajnemu
doseganju dohodka.
(3)
Državni organi in organizacije ter organi lokalnih skupnosti se ne štejejo za davčne
zavezance v skladu s prvim odstavkom tega člena, kadar opravljajo dejavnosti oziroma
transakcije v okviru svojih pristojnosti, javne agencije in druge osebe javnega prava pa,
kadar opravljajo upravne naloge na podlagi javnega pooblastila, četudi opravljajo te naloge
proti plačilu (takse, prispevki in druge dajatve). Ce ti organi ali osebe opravljajo katero od
dejavnosti iz drugega odstavka tega člena oziroma promet, pri katerem bi njihovo
obravnavanje kot davčnih nezavezancev za DDV, vodilo k izkrivljanju konkurence, se v teh
primerih le-ti štejejo za davčne zavezance.
(4) Davčni zavezanci so tudi organizatorji storitev po 3.a točki drugega odstavka 17. člena
tega zakona."

9. člen
V 16. členu se v drugem odstavku črta besedilo »2. točke«.

10. člen
V 17. členu se v 7. točki tretjega odstavka na koncu doda stavek: »Telekomunikacije
vključujejo tudi priključitev na globalno informacijsko mrežo.«

11. člen
V 19. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3)
Ne glede na prejšnji odstavek se, v primeru, ko je plačnik DDV v skladu z drugim
stavkom 2. točke oziroma 3. točko 12. člena tega zakona, prejemnik blaga oziroma storitev,
šteje, da je blago dobavljeno oziroma storitev opravljena, ko prejemnik prejme račun ali, ko
je izvršeno plačilo za dobavljeno blago ali opravljeno storitev, katera okoliščina nastopi prej.«
Dosedanji tretji do sedmi odstavek postanejo četrti do osmi odstavek.

12. člen
V 21. členu se v drugem odstavku črta 3. točka.
V devetem odstavku se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2.
zneski, ki jih davčni zavezanec prejme od svojega naročnika kot povračilo za izdatke,
ki jih je plačal v njegovem imenu in za njegov račun, in jih vodi v svojem knjigovodstvu kot
prehodne postavke. Davčni zavezanec mora zagotoviti dokazila o dejanskem znesku teh
izdatkov in ne sme odbiti morebiti zaračunanega DDV od teh transakcij.«
Za desetim odstavkom se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
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»(11) Ne glede na prejšnji odstavek lahko davčni zavezanec zaradi nezmožnosti poplačila
popravi (zmanjša) znesek DDV, če na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o
zaključenem stečajnem postopku, o uspešno zaključenem postopku prisilne poravnave ni bil
poplačan oziroma ni bil poplačan v celoti. Na enak način lahko postopa tudi davčni
zavezanec, če pridobi pravnomočni sklep sodišča o ustavitvi izvršilnega postopka oziroma
drugo listino, iz katere je razvidno, da v zaključenem izvršilnem postopku ni bii poplačan
oziroma ni bil poplačan v cleoti ter davčni zavezanec, ki ni bil poplačan oziroma ni bil
poplačan v celoti, ker je bil dolžnik izbrisan iz sodnega registra oziroma ustreznega registra
samostojnih podjetnikov. Če davčni zavezanec naknadno prejme plačilo ali delno plačilo za
opravljen promet blaga oziroma storitev, v zvezi s katerim je uveljavil popravek davčne
osnove v skladu s tem odstavkom, mora od prejetega zneska obračunati DDV.«
Dosedanji enajsti odstavek postane dvanajsti odstavek.
Dosedanji dvanajsti odstavek, ki postane trinajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
>»(13) V davčno osnovo se ne vštevajo stroški vračljive embalaže, ki se pri dobavitelju
blaga v vračljivi embalaži vodijo evidenčno.«
13. člen
V 22. členu se v drugem odstavku v 2. točki, na koncu doda nov stavek, ki se glasi:
»Če prvi namembni kraj na tovornem listu oziroma drugem dokumentu, s katerim se blago
uvozi v Slovenijo, ni naveden, se šteje, da je prvi namembni kraj v Sloveniji tam, kjer se
blago prvič po uvozu v Slovenijo pretovarja ali raztovarja.«
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4)
Pri ponovnem uvozu blaga, ki je bilo začasno izvoženo na oplemenitenje potem, ko
je bilo popravljeno, predelano, obdelano oziroma obnovljeno, je davčna osnova iz prvega
odstavka tega člena vrednost popravila, predelave, obdelave oziroma obnove, določena v
skladu s carinskimi predpisi.«

14. člen
V 24. členu se stopnja »19%« nadomesti s stopnjo »20%«

15. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1)

Po stopnji 8,5% se obračunava in plačuje DDV od:

1.

hrane (vključno s pijačo, razen alkoholnih pijač) za ljudi in živali; živih živali, semen,
rastlin in primesi, ki so (običajno) namenjene za pripravo hrane; izdelkov, ki se
(običajno) uporabljajo kot dodatki k hrani ali kot njen nadomestek; priprave jedi;
dobave vode;
zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje in preprečevanje bolezni v humani in
veterinarski medicini, vključno z izdelki za nadzorovanje rojstev in z izdelki za
higiensko zaščito;
medicinske opreme, pripomočkov in drugih sredstev, ki so namenjena za lajšanje ali

2.
3.

4.
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5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

zdravljenje okvare ali invalidnosti in so namenjena izključno za osebno uporabo,
vključno z njihovim vzdrževanjem;
prevoz oseb in njihove osebne prtljage;
knjig (vključno z brošurami, letaki in podobnim tiskanim materialom, otroškimi
slikanicami ter otroškimi knjigami za risanje in barvanje, tiskanimi notami ter notnimi
rokopisi, zemljevidi ter hidrografskimi in podobnimi kartami), časopisov in periodičnih
publikacij (vključno s knjižnično izposojo teh gradiv, če le-ta ni oproščena plačila DDV
v skladu s 26. členom tega zakona) razen tistih, ki v celoti ali v večini vključujejo
reklamne vsebine;
vstopnin za razstave, gledališča, muzeje, za ogled naravnih znamenitosti,
kinematografske in glasbene prireditve, cirkuse, sejme, zabaviščne parke, živalske
vrtove in podobne kulturne prireditve ter športne prireditve;
avtorskih honorarjev književnikov, skladateljev in izvajalskih umetnikov ter njihovih
storitev s področja književnosti in umetnosti;
uvoza umetniških predmetov, zbirk in starin iz četrtega, petega in šestega odstavka
48. člena tega zakona;
umetniških predmetov iz četrtega odstavka 48. člena tega zakona, če jih proda:
avtor ali njegovi zakoniti oziroma pravni nasledniki ali
davčni zavezanec, ki ni preprodajalec, če prodajo opravi priložnostno in, če je
te predmete uvozil sam ali so mu jih prodali avtorji ali njegovi zakoniti oziroma
pravni nasledniki ali, če je imel pri nabavi pravico do popolnega odbitka
vstopnega DDV;
stanovanj, stanovanjskih in drugih objektov, namenjenih za trajno bivanje ter delov
teh objektov, če so del socialne politike, vključno z gradnjo, obnovo in popravili leteh;
živali za pitanje, semen, sadik, gnojil, fitofarmacevtskih sredstev ter storitev, ki so
namenjene izključno uporabi v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu;
dajanja nastanitvenih zmogljivosti v najem v hotelih in podobnih nastanitvenih
obratih, vključno z nastanitvenimi zmogljivostmi v domovih in drugih nastanitvenih
obratih ter oddajanjem prostorov za šotore, prikolice in podobne premične objekte;
uporabe športnih objektov;
storitev pokopa in upepelitev skupaj s prometom blaga, ki je neposredno povezan s
pokopom ali upepelitvijo in ga opravi izvajalec pogrebnih storitev;
storitev javne higiene."

16. člen
Ime in besedilo 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
"26. člen
(oprostitve za določene dejavnosti, ki so v javnem interesu)
(1)

Plačila DDV je oproščena:

1. bolnišnična in izvenbolnišnična zdravstvena oskrba in z njo neposredno povezane
dejavnosti, ki jih kot javno službo opravljajo javni zdravstveni zavodi ali druge osebe na
podlagi koncesije;
2. zdravstvena oskrba, ki jo zdravstveni delavci opravljajo v okviru samostojne zdravstvene
dejavnosti;
3. oskrba s krvjo in krvnimi pripravki, materinim mlekom ter človeškimi organi za presajanje;
4. storitve zobnih tehnikov in zobna protetika, ki jo izdela zobni tehnik in/ali zobozdravnik;
5. storitve, ki jih za svoje člane opravljajo neodvisne skupine oseb, katerih dejavnosti so
oproščene plačila DDV ali so neobdavčljive, in so neposredno namenjene za opravljanje
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njihove dejavnosti, če te skupine od svojih članov zahtevajo le plačilo njihovega deleža
skupnih stroškov in ni verjetno, da takšna oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence;
6. socialno varstvene storitve, vključno s storitvami domov za starejše, in promet blaga, ki
je z njimi neposredno povezan, ki jih kot javno službo opravljajo javni socialno varstveni
zavodi ali druge osebe na podlagi koncesije ali, ki jih opravljajo druge nepridobitne
organizacije, ki se po predpisih štejejo za dobrodelne, invalidske organizacije ali
organizacije za samopomoč;
7. storitve in blago, ki je neposredno povezano z varstvom otrok in mladostnikov, ki jih kot
javno službo opravljajo javni zavodi ali druge osebe na podlagi koncesije ali druge
organizacije, ki se po predpisih štejejo za dobrodelne organizacije;
8. predšolska vzgoja, šolsko in univerzitetno izobraževanje in usposabljanje, vključno s
prometom blaga in storitev, ki so neposredno povezane z vzgojo in izobraževanjem ter
usposabljanjem, ki jih v skladu s predpisi opravljajo javni zavodi ali druge organizacije,
pod pogoji predpisanimi za opravljanje teh storitev, če ni verjetno, da takšna oprostitev
vodi k izkrivljanju konkurence;
9. zasebno poučevanje s strani oseb, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za učitelja vjavni
šoli, in se nanaša na šolsko ali univerzitetno izobraževanje;
10. zagotavljanje osebja s strani verskih skupnosti ali filozofskih združenj za namene iz 1.,
6., 7. in 8. točke tega člena, z namenom zadovoljevanja duhovnih potreb;
11. storitve in promet blaga, ki je neposredno povezan s temi storitvami, ki ga opravijo
nepridobitne organizacije s cilji politične, sindikalne, verske, rodoljubne, filozofske,
humanitarne ali državljanske narave svojim članom kot povračilo za članarino, določeno
v skladu z njihovimi pravili, če ni verjetno, da takšna oprostitev vodi k izkrivljanju
konkurence;
12. storitve, neposredno povezane s športom ali športno vzgojo, ki jih nepridobitne
organizacije nudijo osebam, ki se ukvarjajo s športom ali se udeležujejo športne vzgoje;
13. kulturne storitve in z njimi neposredno povezano blago, ki jih opravljajo javni zavodi in
druge s strani države priznane kulturne institucije;
14. promet storitev in blaga, ki ga opravljajo organizacije, katerih dejavnosti so oproščene
plačila DDV v skladu s 1., 6., 7., 8., 11., 12. in 13. točko tega člena, v zvezi z dogodki za
zbiranje denarnih sredstev, ki jih te organizacije organizirajo priložnostno ter izključno v
svojo lastno korist, in ni verjetno, da takšna oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence;
15. reševalni prevozi bolnih ali poškodovanih oseb v za te namene posebej prirejenih vozilih
in plovilih;
16. prispevek za programe RTV Slovenija.
(2)
Promet storitev ali blaga po 1., 6., 7., 8., 11., 12. in 13. točki prejšnjega odstavka, ki
ga opravijo davčni zavezanci, ki niso omenjeni v prejšnjem odstavku, je oproščen plačila
DDV, če:
njihov cilj ni doseganje dobička, če pa dobiček vseeno dosežejo, ga ne smejo
razdeliti, temveč ga morajo nameniti za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje
storitev;
jih upravljajo in vodijo - večinoma prostovoljci, ki sami ali preko drugih oseb niso
posredno ali neposredno udeleženi v rezultatih teh dejavnosti;
zaračunavajo cene, ki jih odobrijo pristojni organi ali cene, ki niso višje od takšnih
odobrenih cen ali za storitve, za katere ni potrebna odobritev cen, cene, ki so
nižje, kot jih za podobne storitve zaračunavajo davčni zavezanci, ki obračunavajo
DDV;
ni verjetno, da oprostitev DDV za te storitve izkrivlja konkurenco, na primer
postavlja v slabši položaj davčne zavezance za DDV.
(3) Promet storitev ali blaga ni oproščen plačila DDV v skladu s 1., 6., 7., 8., 11., 12. in 13.
točko prvega odstavka tega člena, če:
ni nujen za oproščene transakcije oziroma je oproščene dejavnosti mogoče
opravljati brez tega prometa;
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je osnovni namen prometa, da organizacija pridobi dodatni prihodek z
opravljanjem transakcij, ki neposredno konkurirajo transakcijam, davčnih
zavezancev, ki obračunavajo DDV.
(4) Osebe iz drugega odstavka tega člena lahko uveljavljajo oprostitev plačila DDV po tem
členu na podlagi predhodne priglasitve davčnemu organu.

17. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Plačila DDV so oproščeni tudi:
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

zavarovalni in pozavarovalni posli, vključno s povezanimi storitvami zavarovalnih
posrednikov in zastopnikov;
najem oziroma zakup nepremičnin (vključno z leasingom) razen:
- nastanitev v hotelih ali podobnih nastanitvenih zmogljivostih, vključno z nastanitvijo
v počitniških domovih, počitniških kampih ali na prostorih, namenjenih kampiranju;
- dajanja v najem parkirnih prostorov, garaž in parkirišč;
- dajanja v najem trajno instalirane opreme in strojev;
- najema šefov.
promet blaga, ki se je v celoti uporabljalo za namene oproščenih dejavnosti oziroma
transakcij iz 26. člena tega zakona in tega člena, če davčni zavezanec ni imel pravice
do odbitka vstopnega DDV za to blago, ali blaga, pri pridobitvi oziroma proizvodnji
katerega ni imel pravice do odbitka vstopnega DDV v skladu s petim odstavkom 40.
člena tega zakona;
finančne storitve, in sicer:
a) dajanje kreditov oziroma posojil v denarni obliki in posredovanje pri sklepanju teh
poslov ter upravljanje kreditov oziroma posojil v denarni obliki, ko te storitve
opravlja kreditodajalec oziroma posojilodajalec;
b) izdajanje kreditnih garancij in drugih denarnih jamstev ter upravljanje kreditnih
garancij s strani kreditodajalca;
c) transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z depoziti in tekočimi oziroma
transakcijskimi računi, plačili, nakazili, dolgovi, čeki in drugimi plačilnimi
instrumenti, razen izterjave dolgov in factoringa;
d) transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z valuto, bankovci in kovanci, ki so
zakonito plačilno sredstvo, razen bankovcev in kovancev, katerih prodajna cena je
določena na podlagi njihove vrednosti kot zbirateljskega predmeta ali na podlagi
vrednosti kovine, iz katere so izdelani;
e) transakcije (razen upravljanja,
hrambe in pomožnih storitev), vključno s
posredovanjem, z delnicami, deleži v podjetjih ali združenjih, obveznicami in
drugimi vrednostnimi papirji, razen z dokumenti o lastninski pravici na blagu in
pravicami in deleži iz 4. točke drugega odstavka 4. člena tega zakona;
f) upravljanje investicijskih skladov;
kolki in druge podobne znamke;
igre na srečo;
promet objektov ali delov objektov in zemljišč na katerih so postavljeni, razen če je
promet opravljen preden so objekti ali deli objektov prvič vseljeni oziroma uporabljeni
ali, če je promet opravljen preden poteče dve leti od začetka prve uporabe oziroma
prve vselitve;
promet zemljišč, razen stavbnih zemljišč;
dobava zlata Banki Slovenije.

(2)
Ne glede na določbe 2., 7. in 8. točke prejšnjega odstavka se lahko davčni
zavezanec dogovori z najemnikom, zakupnikom, leasingojemalcem oziroma. kupcem
nepremičnine - davčnim zavezancem, ki ima pravico do odbitka celotnega vstopnega DDV,
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da bo od prometa, ki bi moral biti oproščen plačila DDV v skladu z 2., 7. oziroma 8. točko
prejšnjega odstavka, obračunal DDV po predpisani stopnji.
(3)
Davčni zavezanec obračuna DDV v skladu s prejšnjim odstavkom, če sta z
najemnikom oziroma kupcem nepremičnine pred opravljenim prometom podala skupno
izjavo pristojnemu davčnemu organu.
18. člen
V 28. členu se črtata 2. in 4. točka.
Dosedanja 3. točka postane 2. točka.
V 5. točki, ki postane nova 3. točka, se podtočka a) spremeni tako, da se glasi:
»a)

za službene potrebe diplomatskih in konzularnih predstavništev ter posebnih misij,
akreditiranih v Sloveniji. Za konzularna predstavništva, ki jih vodijo častni konzularni
funkcionarji oprostitev v skladu s to podtočko velja le za blago, ki ga pošilja država
pošiljateljica, razen prevoznih sredstev, če za to blago ministrstvo, pristojno za zunanje
zadeve, izda soglasje;«

V podtočki c) se za besedo »predstavništev« doda besede »ter posebnih misij«.
Za podtočko d) se v pododstavku doda nov prvi stavek, ki se glasi: »Oprostitve iz podtočk c)
in d) te točke ne morejo uveljaviti državljani Slovenije oziroma tuji državljani s stalnim
prebivališčem v Sloveniji.«
Doda se nov pododstavek, ki se glasi:
»Minister, pristojen za finance predpiše natančnejše pogoje in način za uveljavljanje
oprostitve DDV ter določi količinske omejitve za posamezne vrste blaga, za katero
upravičenci iz prvega pododstavka te točke lahko uveljavijo oprostitev DDV.«
t
V 6. točki, ki postane nova 4. točka, se za besedo »ladij« doda besedilo, ki se glasi: »in
ribiških čolnov, s katerimi se opravlja dejavnost ribištva«
Dosedanja 7. in 8. točka postaneta novi 5. in 6. točka.
19. člen
29. Člen se spremeni tako, da se glasi:
"Pri sprostitvi uvoženega blaga v prost promet se, v skladu s pogoji in roki, določenimi v
predpisu iz 66. člena tega zakona, plačila DDV oprosti:
1. pošiljke neznatne vrednosti poslane neposredno iz tujine. Oprostitev se ne nanaša na
tobak in tobačne izdelke, alkohol in alkoholne pijače ter parfume in toaletne vode.
Skupna vrednost blaga v posamezni pošiljki, ki se šteje za neznatno, ne sme presegati
zneska, ki ga določi minister pristojen za finance.
2. rabljeno osebno premoženje, ki pripada fizični osebi, ki je prebivala v tujini neprekinjeno
najmanj 12 mesecev, in ki se seli v Slovenijo. Oprostitev se ne nanaša na alkoholne
pijače, tobak in tobačne izdelke, motoma vozila ter opremo za opravljanje dejavnosti;
3. predmete, ki pripadajo osebi, ki je prebivala v tujini neprekinjeno najmanj 12 mesecev in
ki se seli v Slovenijo zaradi sklenitve zakonske zveze. Oprostitev se ne nanaša na
alkoholne pijače, tobak in tobačne izdelke, motoma vozila ter opremo za opravljanje
dejavnosti;
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4. predmete, ki jih fizična oseba, ki stalno živi v Sloveniji pridobi z dedovanjem. Oprostitev
se ne nanaša na alkoholne pijače, tobak in tobačne izdelke, prevozna sredstva, opremo,
zaloge surovin, polizdelkov in končnih izdelkov, živino in kmetijske pridelke, ki presegajo
običajne družinske potrebe;
5. učne pripomočke, ki jih za lastne potrebe prinesejo s seboj dijaki in študenti, ki prihajajo
v Slovenijo z namenom šolanja;
6. blago v osebni prtljagi potnika, ki se uvaža v nekomercialne namene in je v skladu s
carinskimi predpisi oproščeno plačila carine;
7. nekomercialno blago v pošiljkah, ki jih fizična oseba s prebivališčem v tujini brezplačno
pošilja fizični osebi na carinskem območju do vrednosti, za tobak in tobačne izdelke,
alkohol in alkoholne pijače ter parfume in toaletne vode pa do količin, ki jih predpiše
minister pristojen za finance;
8. častna odlikovanja in nagrade, če njihova narava ali posamična vrednost kaže na to, da
niso uvožene za komercialne namene; priložnostna darila, prejeta v okviru mednarodnih
odnosov, če ne odražajo komercialnega namena; ob pogoju vzajemnosti predmete,
namenjene šefom tujih držav oziroma njihovim predstavnikom za njihove potrebe v času
uradnega obiska v Sloveniji. Oprostitev se ne nanaša na alkoholne pijače ter tobak in
tobačne izdelke;
9. terapevtske substance človeškega izvora in reagente za določanje krvnih skupin ter tipov
tkiv, ki se uporabljajo za nekomercialne medicinske ali znanstvene namene;
farmacevtske izdelke za zdravstveno oziroma veterinarsko uporabo na mednarodnih
športnih prireditvah; laboratorijske živali, živalske, biološke in kemične substance
poslane brezplačno, ki so namenjene znanstvenim raziskavam, ter vzorci referenčnih
substanc namenjenih kontroli kvalitete medicinskih proizvodov, ki jih je odobrila
Svetovna zdravstvena organizacija;
10. blago, ki ga brezplačno pridobijo državni organi, dobrodelne in človekoljubne
organizacije, namenjeno pa je za brezplačno razdelitev osebam potrebnim pomoči ali
blago poslano brezplačno in brez vsakih komercialnih namenov, z namenom, da se
uporabi izključno zaradi zadovoljitve njihovih delovnih potreb ali izvrševanja njihovih
nalog. Oprostitev se ne nanaša na alkoholne pijače, tobak in tobačne izdelke, kavo in
pravi čaj ter motorna vozila (razen reševalna vozila). Oprostitev se nanaša le na
organizacije, ki vodijo ustrezno knjigovodstvo in pristojnim organom omogočajo nadzor
nad njihovim delovanjem in ki po potrebi nudijo zavarovanje plačila DDV;
11. blago, ki ga uvozijo državni organi in organizacije, dobrodelne in človekoljubne
organizacije, namenjeno pa je za brezplačno razdelitev med žrtve naravnih in drugih
nesreč in vojn ali blago, ki ostane last teh organizacij, dano pa je na razpolago prej
omenjenim žrtvam. Oprostitev se ne nanaša na material in opremo, namenjeno za
obnovo območij, ki jih je prizadela naravna in druga nesreča. Oprostitev se nanaša le na
organizacije, ki vodijo ustrezno knjigovodstvo in pristojnim organom omogočajo nadzor
nad njihovim delovanjem in ki po potrebi nudijo zavarovanje plačila DDV;
12. predmete, ki so posebej izdelani za izobraževanje, usposobljanje ali zaposlovanje slepih
in gluhih oziroma drugih fizično ali duševno prizadetih oseb, če so bili pridobljeni
brezplačno ter uvoženi s strani ustanov oziroma organizacij, katerih dejavnost je
izobraževanje oziroma nudenje pomoči tem osebam in če s strani donatorjev ni izražen
komercialni namen;
13. opremo, ki jo imetnik uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, pa le-to preseli v
Slovenijo. Oprostitev se ne nanaša na prevozna sredstva, gorivo, zaloge blaga, izdelkov
in polizdelkov ter živino, katere imetniki so trgovci;
14. rastlinske in živinorejske proizvode, ki jih pridobijo kmetje - državljani Republike
Slovenije na svojih posestvih v obmejnem območju sosednje države ter naraščaj in
druge proizvode, pridobljene od živine, ki jo imajo na teh posestvih zaradi poljskih del,
paše ali prezimovdnja; semena, gnoijva in podobni izdelki za obdelavo tal, ki jo
uporabljajo kmetje - tuji državljani na svojih posestvih v Sloveniji;
15. vzorce blaga neznatne vrednosti, ki so namenjeni za pridobivanje naročil tovrstnega
blaga, in ki so glede izgleda in količine neuporabni za kakršnekoli druge namene;
16. tiskovine in reklamni material, ki ga pošilja oseba s sedežem poslovanja izven Slovenije;
17. blago, namenjeno uporabi na sejmu, razstavi ali podobni prireditvi. Oprostitev se ne
nanaša na alkoholne pijače, tobak in tobačne izdelke ter goriva in kuriva;
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18. blago, ki je zaradi določitve njihove sestave, kvalitete ali drugih tehničnih značilnosti,
namenjeno preizkušanju, preiskovanju ali testiranju, ki se v celoti porabi oziroma uniči.
Oprostitev se ne nanaša na blago, uporabljeno pri preizkušanju, analiziranju ali testiranju
zaradi pospeševanja prodaje;
19. predmete in spremljajoče dokumente, ki se v zvezi s pridobitvijo ali varstvom blagovnih
znamk, patentov in modelov pošiljajo organizacijam za varstvo pravic intelektualne
lastnine;
20. turistično informativno dokumentacijo, ki je namenjena za brezplačno razdelitev in katere
glavni namen je predstaviti tujo turistično ponudbo;
21. dokumente, ki se pošiljajo državnim organom; publikacije tujih državnih organov in
mednarodnih organov in organizacij; obrazce za izvajanje pooblastil državnih organov;
dokazni predmeti v sodnih postopkih; tiskane okrožnice, ki se pošiljajo kot del običajne
izmenjave informacij med javnimi službami ali bančnimi ustanovami; uradne tiskovine, ki
jih prejema Banka Slovenije; dokumente, arhive, ter obrazce za uporabo na
mednarodnih srečanjih, konferencah ali kongresih; načrte, tehnične slike, modele in
podobne dokumente za namene sodelovanja na mednarodnem natečaju, ki se
organizira v Sloveniji; tiskane obrazce, ki se v skladu z mednarodnimi konvencijami
uporabljajo kot uradni dokumenti v mednarodnem prometu vozil in blaga; fotografije in
diapozitive, ki se pošiljajo tiskovnim agencijam ali časopisnim hišam; zbirateljske
predmete in umetniška dela, ki niso namenjena prodaji in so uvožena brezplačno s strani
muzejev, galerij in drugih inštitucij ter so namenjeni za brezplačne oglede; zidni
zemljevidi, filmi (razen kinematografskih) in drugi avdiovizuelni izdelki vzgojno
izobraževalnega značaja, ki jih izdela OZN ali njene specializirane agencije;
22. material, potreben za natovarjanje ter zavarovanje blaga med transportom; stelja in krma
za živali med transportom, naložena na prevozno sredstvo, ki se uporablja za prevoz
živali iz tuje države v Slovenijo ali preko Slovenije;
23. goriva in maziva v rezervoarjih, ki so tovarniško vdelani v motoma vozila;
24. material za postavitev, vzdrževanje ali okrasitev spominskih obeležij, grobov ali
pokopališč vojnih žrtev iz drugih držav; krste s posmrtnimi ostanki in žare s pepelom
pokojnika ter pogrebni artikli, ki običajno spremljajo krste in žare."
20. člen
30. člen se črta.

21. člen
V 31. členu se ime člena spremeni tako, da se glasi:
»(Oprostitve pri izvozu blaga in podobnih transakcijah ter mednarodnem prevozu)«
V prvem odstavku se v 2. točki črta besedilo »oziroma 1. točko prvega odstavka 32. člena«.
3., 4., 5. in 6. točka se spremenijo tako, da se glasijo:
»3.
blago, ki ga iz Slovenije izvozi kupec, ki nima sedeža ali stalnega prebivališča v
Sloveniji, ali druga oseba za njegov račun, razen blaga, ki ga kupec sam prevaža in je
namenjeno opremljanju, oskrbovanju ali oskrbovanju z gorivom zasebnih čolnov,
zrakoplovov ali katerih koli drugih prevoznih sredstev za zasebno rabo. Če gre za blago, ki
ga potnik prenaša v svoji osebni prtljagi, se oprostitev plačila davka v skladu s to točko
uveljavlja na način vračila DDV, če so izpolnjeni pogoji, določeni v skladu s 55. členom tega
zakona;
4.
promet storitev dodelave blaga (premičnin^, ki ga je izvajalec ali naročnik storitev
pridobil oziroma uvozil z namenom, da se na območju Slovenije na tem blagu opravi takšna
dodelava, vendar le v primeru, če naročnik storitve nima sedeža ali stalnega prebivališča v
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Sloveniji in če biago izvozi iz Slovenije izvajalec ali naročnik storitev ali druga oseba za
račun izvajalca oziroma naročnika storitev;
5.
promet blaga pooblaščenim organizacijam, ki ga le-te izvozijo iz Slovenije kot del
svojih človekoljubnih, dobrodelnih ali prosvetnih aktivnosti, ki jih izvajajo izven
Slovenije.Pooblastilo se izda organizaciji, ki izpolnjuje predpisane pogoje in sicer za vsak
promet blaga posebej ali pa za določeno obdobje. Oprostitev po tej točki se izvede tako, da
se pooblaščenim organizacijam, vrne plačani D"DV, ki ga niso mogle uveljaviti kot odbitek
vstopnega davka v skladu s 40. členom tega zakona;
6.
promet storitev, ki ga opravijo agenti in drugi posredniki, ko delujejo v imenu in za
račun druge osebe, če so te storitve del prometa storitev, navedenih v tem členu ali del
prometa blaga ali storitev, kije opravljen izven Slovenije;«
V drugem odstavku se v 2. točki beseda »nabava« nadomesti z besedo »dobava« ter črta
beseda »pomorskih«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3.
dobava, popravilo, vzdrževanje, zakup in najem zrakoplovov, ki jih uporabljajo letalski
prevozniki za zračne prevoze na mednarodnih zračnih progah za plačilo ter promet, najem,
popravilo in vzdrževanje opreme, ki je vgrajena v zrakoplov ali se v/na njem uporablja;"
V 5. točki se črta beseda »pomorskih«.
V 4. in 6. točki se beseda »letal« nadomesti z besedo »zrakoplovov«.
V tretjem odstavku se besedilo 1. točke spremeni tako, da se glasi:
»1.
službene potrebe diplomatskih in konzularnih predstavništev ter posebnih misij,
akreditiranih v Sloveniji razen konzularnih predstavništev, ki jih vodijo častni konzularni
funkcionarji;«
V 3. točki se za besedo »predstavništev« doda besedilo »ter posebnih misij«.
Za 4. točko se doda nov pododstavek, ki se glasi: »Oprostitve DDV iz 3. in 4. točke tega
odstavka ne morejo uveljaviti državljani Slovenije oziroma tuji državljani s stalnim
prebivališčem v Sloveniji. »
Dosedanji prvi do tretji pododstavek postanejo drugi do četrti pododstavek.
Na koncu se doda nov peti pododstavek, ki se glasi:
»Minister, pristojen za finance predpiše natančnejše pogoje in način za uveljavljanje
oprostitve plačila DDV ter določi vrednostne in količinske omejitve za posamezne vrste blaga
oziroma storitev, za katere upravičenci lahko uveljavijo oprostitev DDV.«

22. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
"(1)

Plačila DDV je oproščen uvoz blaga, ki je namenjeno, da:
a) se predloži carinskemu organu in, kadar je to dovoljeno v skladu s carinskimi
predpisi da v začasno hrambo;
b) se vnese v prosto carinsko cono;
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c)

se zanj začne postopek carinskega skladiščenja ali postopek uvoza zaradi izvoza
po sistemu odloga.

(2)
Oprostitev plačila DDV v skladu s tem členom se lahko uveljavi le, če blago ni
sproščeno v prost promet oziroma ni namenjeno končni potrošnji in če je znesek DDV, ki se
zaračuna ob zaključku transakcij, omenjenih v tem členu, enak znesku DDV, ki bi ga bilo
treba obračunati, če bi bila vsaka od teh transakcij obdavčena v Sloveniji.
(3)
Plačila DDV je oproščeno tudi blago, namenjeno prodaji v prostih carinskih
prodajalnah na letališču, odprtem za mednarodni zračni promet oziroma v pristanišču,
odprtem za mednarodni promet pod pogojem, da ga potniki v dovoljenih količinah kot
osebno prtljago odnesejo v drugo državo z zrakoplovom oziroma z ladjo.
(4) Za potnika iz prejšnjega odstavka se šteje potnik, ki ima vozovnico, na kateri je
navedeno namembno letališče oziroma pristanišče druge države."
23. člen
V 33. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
"(6)
Minister za finance lahko s predpisom iz 66. člena tega zakona določi izjeme od
obveznosti izdajanja računov, če se podatki o prodaji blaga oziroma storitev lahko zagotovijo
na drug način in ni ogrožen nadzor nad izvajanjem tega zakona."

24. člen
V 35. členu se v prvem odstavku za številko »4.« doda vejica in številka »5.«.
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3)
če davčni zavezanec opravi promet blaga oziroma storitev, za katerega je
predpisana oprostitev plačila DDV, mora na računu navesti, da DDV ni bil obračunan.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko prejemnik blaga oziroma storitev, ki ni
zavezanec za DDV, zahteva, da mu davčni zavezanec izda račun v skladu s 34. členom, če
prejemnik potrebuje takšen račun zaradi uveljavljanja ugodnosti v skladu s tem zakonom
(kot na primer: tretji odstavek 31. člena in 55. člen tega zakona).«

25. člen
V 36. členu se v tretjem odstavku besede » do 10.000.000 tolarjev« nadomestijo z besedami
»do vključno 10.000.000 tolarjev«, pred številko »20.000.000« pa doda beseda »vključno«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4)
Za davčnega zavezanca, nad katerim se začne likvidacijski ali stečajni postopek, se
davčno obdobje zaključi z dnem začetka likvidacijskega ali stečajnega postopka. Ob
zaključku likvidacijskega ali stečajnega postopka se davčno obdobje zaključi z datumom
sklepa o zaključku likvidacijskega ali stečajnega postopka.
(5)
Za davčnega zavezanca, ki nima sedeža v Sloveniji ter za' prejemnika blaga oziroma
storitev, ki ni registriran kot zavezanec za DDV in je plačnik DDV na podlagi drugega stavka
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2. točke ali na podlagi 3. točke 12. člena tega zakona, je davčno obdobje za pačilo DDV
koledarski mesec.«
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta nova šesti in sedmi odstavek.

26. člen
V 38. členu se za tretjim odstavkom dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4)
V primeru prenehanja registracije za DDV je davčni zavezanec dolžan predložiti
obračun do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku meseca, v katerem je
prenehala registracija za DDV.
(5)
Davčni zavezanec, nad katerim se začne likvidacijski ali stečajni postopek, je dolžan
predložiti obračun v 20 dneh od dneva začetka likvidacijskega ali stečajnega postopka.Ob
zaključku likvidacijskega ali stečajnega postopka pa je davčni zavezanec dolžan predložiti
obračun do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku meseca v katerem je
izdan sklep o zaključku likvidacijskega ali steočajnega postopka.«
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta nova šesti in sedmi odstavek.

27. člen
Ime 40. člena se spremeni, tako da se glasi: »(pravica do odbitka vstopnega davka)«.
V prvem odstavku se za besedo »prejemnik« dodata besedi »blaga oziroma«. Na koncu
drugega stavka pa se pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo »če s tem
zakonom ni drugače določeno.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2)
Davčni zavezanec sme odbiti DDV iz prejšnjega odstavka tudi, če je blago in storitve
uporabil za namene transakcij, ki jih je v zvezi z dejavnostjo iz drugega odstavka 13. člena
tega zakona, opravil izven Slovenije, ob pogoju, da bi bil upravičen do odbitka vstopnega
davka, če bi bile opravljene v Sloveniji.«
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4)
Davčni zavezanec sme odbiti DDV iz prvega odstavka tega člena tudi, če je blago in
storitve uporabil za namene transakcij, ki so oproščene plačila DDV v skladu s:
1.
5. točko 28. člena, 31. členom, prvim in tretjim odstavkom 32. člena tega zakona;
2.
1. in 4.a do 4.e točko 27. člena tega zakona, če ima naročnik sedež izven Slovenije
ali, če so te transakcije neposredno povezane z blagom, ki je namenjeno izvozu.«
V petem odstavku se v 1. točki:
besedi "zasebnih letal" nadomestita z besedami "zasebnih zrakoplovov" ter
pred podpičjem doda naslednje besedilo: »ter vozil, ki se uporabljajo v avtošolah
za izvajanje programa usposabljanja iz vožnje v skladu s predpisi«
Besedilo 2. točke se spremeni tako, da se glasi:
»2. stroškov za reprezentanco (pri čemer se kot stroški za reprezentanco štejejo zgolj stroški
za pogostitev iri zabavo ob poslovnih ali družabnih stikih), stroškov za prehrano (vključno s
pijačo) ter stroškov za nastanitev.«
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V šestem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. če je izkazan na računih, izdanih v skladu s 34. členom tega zakona.«
V sedmem odstavku se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: "Če davčni zavezanec ne
odbije vstopnega davka v davčnem obdobju, ko je prejel račun, lahko odbije ta znesek
vstopnega davka kadar koli po tem davčnem obdobju, vendar ne kasneje kot v zadnjem
davčnem obdobju koledarskega leta, ki sledi letu v katerem je pridobil pravico do odbitka
vstopnega davka."

28. člen
V 41. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1)
Davčni zavezanec, ki opravlja obdavčeno in oproščeno dejavnost, določi znesek
vstopnega DDV, ki se nanaša na obdavčeno dejavnost in oproščeno dejavnost, v zvezi s
katero ima pravico do odbitka vstopnega DDV v skladu s četrtim odstavkom 40. člena tega
zakona, z odbitnim deležem, razen če v svojem knjigovodstvu ali izvenknjigovodski evidenci
zagotovi podatke o vstopnem DDV in znesku vstopnega DDV, za katerega mu je priznana
pravica do odbitka vstopnega davka.«
V drugem odstavku se besedilo 1. točke spremeni tako, da se glasi:
»1.
v števcu: celotni znesek letnega prometa, ki se nanaša na promet, od katerega ima
davčni zavezanec pravico do odbitka vstopnega DDV, brez DDV;«.
Besedilo petega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
»(5)
Odbitni delež za tekoče leto se začasno določi na podlagi podatkov o prometu
preteklega leta (v nadaljevanju začasni odbitni delež). Če podatkov o prometu preteklega
leta ni ali, če so v znesku neznatni, začasni odbitni delež določi davčni organ na podlagi
napovedi davčnega zavezanca. Odbitni delež se dokončno določi, ko so znani podatki o
dejanskem obsegu prometa v letu, za katero se določa odbitni delež (v nadaljevanju:
dejanski odbitni delež). Če se ugotovi, da je bil odbitek vstopnega DDV na podlagi
začasnega odbitnega deleža obračunan v višjem ali nižjem znesku, kot bi smel biti glede na
dejanske podatke o obsegu prometa v tekočem letu, se odbitek vstopnega DDV ustrezno
popravi v davčnem obdobju, v katerem se ugotovi dejanski odbitni delež.«

29. člen
44. čJen se črta.

30. člen
Ime in besedilo 45. člen se spremenita tako, da se glasita:
"45. člen
(oprostitev obračunavanja DDV)
»(1)
Davčni zavezanec, ki v obdobju zadnjih 12 mesecev ne preseže oziroma ni-verjetno,
da bo presegel 5.000.000 tolarjev obdavčljivega prometa in nima odločbe o zavezanosti za
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DDV iz tretjega odstavka tega člena ne sme obračunavati DDV, na izdanih računih ne sme
izkazovati DDV, nima pravice do odbitka vstopnega DDV v skladu s 40. členom tega
zakona in mu za potrebe tega zakona ni treba voditi knjigovodstva v skladu s 56. členom
tega zakona.
(2)
Davčni zavezanec, predstavnik gospodinjstva, ki opravlja dejavnost kmetijstva in
gozdarstva, za katero se plačuje davek od dohodka po katastrskem dohodku kmetijskih in
gozdnih zemljišč ne obračunava DDV, če skupni katarstski dohodek vseh članov
gospodinjstva za zadnje koledarsko leto ne presega 1.500.000 tolarjev in nima odločbe o
zavezanosti za DDV iz tretjega odstavka tega člena. Tak davčni zavezanec ne sme
obračunavati DDV, na izdanih računih ne sme izkazovati DDV, nima pravice do odbitka
vstopnega DDV v skladu s 40. členom tega zakona in mu za potrebe tega zakona ni treba
voditi knjigovodstva v skladu s 56. členom tega zakona. Z gospodinjstvom je mišljena
skupnost življenja, pridobivanja in trošenja sredstev.
(3)
Davčni zavezanec iz prvega ali drugega odstavka tega člena lahko, ne glede na
določbe prvega oziroma drugega odstavka tega člena, obračunava DDV, na izdanih računih
izkazuje DDV in ima pravico do odbitka vstopnega DDV v skladu s 40. členom tega zakona,
če na podlagi pisnega zahtevka pridobi odločbo davčnega organa o zavezanosti za DDV.
(4) Davčni organ izda davčnemu zavezancu iz prvega oziroma drugega odstavka tega
člena odločbo o zavezanosti za DDV za obdobje, ki ne sme biti krajše od 60 mesecev.
Davčni organ ne izda odločbe o zavezanosti za DDV če ugotovi, da davčni zavezanec, ki je
predložil zahtevek za registracijo, ne opravlja dejavnosti oziroma ne izkaže, da namerava
opravljati dejavnost iz drugega odstavka 13. člena tega zakona.
(5) Če povezane osebe opravljajo promet blaga iste vrste oziroma promet storitev iste
narave, se za namene tega člena, skupni znesek vrednosti opravljenega prometa povezanih
oseb v obdobju 12 mesecev šteje kot znesek, ki ga vsaka povezana oseba doseže sama.
Za povezane osebe se štejejo osebe, ki so kot take določene v predpisih o obdavčitvi
dohodkov pravnih in fizičnih oseb.
(6)
Določbe prvega odstavka tega člena se ne nanašajo na davčne zavezance, ki v
Sloveniji nimajo sedeža."
31. člen
Ime in besedilo 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
-46. člen
(pavšalno nadomestilo)
(1) Davčni zavezanec iz drugega odstavka 45. člena tega zakona ima ob dobavi
kmetijskih in gozdarskih pridelkov ter kmetijskih in gozdarskih storitev, ki so rezultat
dejavnosti, za katero se plačuje davek od dohodka po katastrskem dohodku kmetijskih in
gozdnih zemljišč, pravico do pavšalnega nadomestila vstopnega DDV (v nadaljnjem
besedilu: pavšalno nadomestilo), pod pogoji in na način, določen s tem členom.
(2)
Pravico do pavšalnega nadomestila imajo le tisti davčni zavezanci iz drugega
odstavka 45. člena tega zakona, ki opravijo promet blaga in storitev iz prejšnjega odstavka
davčnim zavezancem, ki morajo obračunavati in plačevati DDV v skladu s tem zakonom.
(3)
Davčni zavezanci - kupci blaga oziroma naročniki storitev iz prvega odstavka tega
člena, so dolžni plačilu za ta promet prišteti znesek pavšalnega nadomestila v višini 4% od
odkupne vrednosti.

poročevalec, št. 36

48

9. april 2002

(4) Davčni zavezanci iz prejšnjega odstavka imajo pravico, da pavšalno nadomestilo
odbijejo kot vstopni DDV pod pogoji, določenimi s tem zakonom.
(5)
Davčni zavezanci iz drugega odstavka 45. člena tega zakona imajo pravico do
pavšalnega nadomestila, če so predhodno pridobili dovoljenje davčnega organa. Imetnik
dovoljenja mora za obdobje veljavnosti dovoljenja sestaviti obračun pavšalnega nadomestila
in ga predložiti davčnemu organu do 31. januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
(6)
Podrobnejše določbe o pogojih in načinu izvajanja tega člena izda minister, pristojen
za finance."

32. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Potovalna agencija in organizator potovanja (v nadaljnjem besedilu: potovalna
agencija), ki deluje v svojem imenu, pri zagotavljanju ponudbe pa določene storitve,
povezane z izvedbo potovanja, zaupa v izvedbo drugim davčnim zavezancem, obračunava
in plačuje DDV v skladu s tem členom. Določbe tega člena se ne nanašajo na potovalno
agencijo, ki deluje kot posrednik (v imenu in za račun potnika) in pri obračunavanju DDV
upošteva 2. točko devetega odstavka 21. člena tega zakona.
(2) Vse storitve, ki jih opravi potovalna agencija v zvezi s potovanjem, se štejejo za eno
storitev potovalne agencije potniku. Šteje se, da je ta storitev opravljena v kraju, kjer ima
potovalna agencija sedež ali poslovno enoto, če je storitev opravila iz poslovne enote.
(3) Potovalna agencija obračuna DDV od zneska, ki predstavlja razliko med celotnim
zneskom, ki ga plača potnik, v katerega ni vključen DDV, in dejanskimi stroški potovalne
agencije za storitve, ki jih opravijo drugi davčni zavezanci, če je neposredni uporabnik teh
storitev potnik.
(4) Če storitve, ki jih potovalna agencija zaupa drugim davčnim zavezancem, ti zavezanci
opravijo izven Slovenije, se šteje, da je potovalna agencija opravila storitev, oproščeno
plačila DDV v skladu s 6. točko prvega odstavka 31. člena tega zakona. Če so te storitve
deloma opravljene v Sloveniji in deloma izven Slovenije, je plačila DDV oproščen le tisti del
storitve potovalne agencije, ki se nanaša na storitve, opravljene izven Slovenije.
(5) Potovalna agencija nima pravice do odbitka vstopnega DDV niti do vračila DDV, ki ji
ga zaračunajo drugi davčni zavezanci od storitev, ki so jih nudili neposredno potniku."

33. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1)
Davčni zavezanec, ki v svojem imenu ali v imenu druge osebe v skladu s pogodbo,
na podlagi katere se plača provizija na nakup ali prodajo, opravi promet rabljenega blaga
in/ali umetniških predmetov, zbirk in/ali starin (preprodajalec), obračunava DDV od dosežene
razlike v ceni v skladu s tem ter 49. členom tega zakona.
(2) Rabljeno blago je premična stvar, ki je primerna za nadaljnjo uporabo takšna kot je ali
po popravilu, razen: umetniških predmetov, zbirk ali starin ter plemenitih kovin in dragega
kamenja.
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(3) Plemenite kovine so: platina, zlato, paladij in srebro ter zlitine plemenite kovine z
drugo plemenito kovino. Drago kamenje je: diamanti, rubini, safirji in smaragdi, bodisi
obdelani ali neobdelani, če niso vdelani oziroma nanizani.
(4)

Umetniški predmeti so:

1.

slike, risbe in pasteli, kolaži in podobne dekorativne plošče, ki se uvrščajo v tarifno
oznako 9701 kombinirane nomenklature carinske tarife (v nadaljnjem besedilu: tarifna
oznaka), če so jih avtorji izdelali v celoti ročno, razen: načrti in risbe za arhitekturo,
strojegradnjo, industrijo, topografijo ali podobne namene; ročno slikani ali okrašeni
izdelki: gledališke kulise in podobno iz pobarvanega ali poslikanega platna;
izvirna grafična dela, odtisi in litografije iz tarifne oznake 9702 00 00, če jih avtor izdela
ročno v omejenem številu v čmobeli barvi ali v barvi ene ali več plošč, ne glede na
postopek in material, ki je bil uporabljen, razen če je bil uporabljen mehanični ali
fotomehanični postopek;
izvirne plastike in kipi iz kakršnegakoli materiala iz tarifne oznake 9703 00 00, če jih
izdela avtor ter skulpturni odlitki, katerih izdelava je omejena na osem kopij, če jo
nadzoruje avtor ali njegov naslednik;
tapiserije iz tarifne oznake 5805 00 00 in ročno izdelani tekstilni stenski predmeti iz
tarifne oznake 6304 00 00 na podlagi izvirnega umetniškega dela pod pogojem, da ni
več kot osem kopij vsakega;
unikatni keramični predmeti, izdelani izključno s strani avtorja in z njegovim podpisom;
poslikave na baker, izdelane izključno ročno, omejene na osem oštevilčenih kopij, na
katerih je podpis avtorja ali studia, razen izdelkov draguljarjev (dragotine, nakit),
zlatarjev in srebrarjev;
umetniške fotografije, ki jih posname oziroma natisne avtor, ali so posnete pod
njegovim nadzorstvom, če so podpisane in oštevilčene ter omejene na 30 kopij, v vseh
velikostih.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

(5)

Zbirke so:

1.

poštne znamke in kolki, priložnostni pisemski ovitki prvega dne, natisnjene frankirane
pisemske pošiljke in podobno iz tarifne oznake 9704 00 00, rabljene, ali če niso
rabljene, take, ki niso v obtoku oziroma niso namenjene za uporabo;
zbirke in zbirateljski predmeti iz tarifne oznake 9705 00 00, ki imajo zoološki, botanični,
mineraloški, anatomski, zgodovinski, arheološki, paleontološki, etnografski ali
numizmatični pomen.

2.

(6) Starine so predmeti iz tarifne oznake 9706 00 00, ki so stari več kot 100 let, razen
umetniških predmetov ali zbirk.
(7) Preprodajalec obračunava DDV od ustvarjene razlike v ceni v skladu s tem ter 49.
členom tega zakona le, če je blago iz prvega odstavka tega člena, na davčnem območju
Slovenije pridobil od:
1.
osebe, ki ni davčni zavezanec ali
2.
drugega davčnega zavezanca, ki v skladu s tem zakonom za to blago ni imel pravice
do odbitka vstopnega DDV ali
3.
davčnega zavezanca iz prvega in drugega odstavka 45. člena tega zakona, če gre za
poslovna sredstva ali
4.
drugega preprodajalca, ki je od opravljenega prometa blaga obračunal DDV od razlike
v ceni."

34. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
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"(1) Davčna osnova za promet blaga iz prvega odstavka 48. člena tega zakona je razlika v
ceni, ki jo doseže preprodajalec, zmanjšana za znesek DDV, ki se nanaša na razliko v ceni.
Razlika v ceni je enaka razliki med prodajno ceno, ki jo zaračuna preprodajalec za navedeno
blago in nabavno ceno.
(2) Prodajna cena pomeni vse, kar predstavlja plačilo, ki ga je ali ga bo davčni zavezanec
- preprodajalec prejel od kupca ali tretje osebe, vključno s subvencijami, neposredno
povezanimi s tem prometom, davki in vsemi drugimi dajatvami, posrednimi stroški nabave,
kot so provizije, stroški embaliranja, prevoza in zavarovanja, ki jih preprodajalec zaračuna
kupcu, vključno z DDV, razen zneskov iz devetega odstavka 21. člena tega zakona.
(3) Nabavna cena pomeni vse, kar predstavlja plačilo, definirano v prejšnjem odstavku, ki
ga je ali ga bo prejela oseba iz sedmega odstavka 48. člena tega zakona od davčnega
zavezanca - preprodajalca.
(4) Če je nabavna cena večja od prodajne cene zadevnega blaga, se šteje, da je davčna
osnova enaka 0."

35. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Ne glede na šesti odstavek 48. člena tega zakona, lahko davčni zavezanecpreprodajalec obračunava DDV od dosežene razlike v ceni,«tudi od prometa:
1.
2.

umetniških predmetov, zbirk ali starin, ki jih uvozi sam;
umetniških predmetov, ki jih pridobi neposredno od avtorjev ali njihovih zakonitih
naslednikov;

(2) Oseba iz prejšnjega odstavka lahko kadarkoli pristojnemu davčnemu organu predloži
prijavo, da bo obračunavala DDV po tem členu. DDV po tem členu začne obračunavati
prvega dne prvega naslednjega meseca po vložitvi prijave. Obdobje obračunavanja DDV po
tem členu ne sme biti krajše od 24 mesecev.
(3) Davčni zavezanec obračunava DDV od prometa blaga po tem členu od davčne
osnove, ki jo določi v skladu z 49. členom tega zakona. Od prometa umetniških predmetov,
zbirk oziroma starin, ki jih je davčni zavezanec uvozil sam, je nabavna cena, ki se mora
upoštevati pri izračunu razlike v ceni, enaka davčni osnovi pri uvozu, določeni v skladu z 22.
členom tega zakona, povečani za obračunani (ali plačani) DDV pri uvozu.
(4) Če preprodajalec obračunava DDV po splošni ureditvi in po posebnem postopku, mora
v svojem knjigovodstvu zagotoviti ločeno izkazovanje prometa za vsako ureditev posebej."
36. člen
Za 50. členom se dodajo novi 50.a do 50.c členi, ki se glasijo:
»50.a člen
(oprostitev plačila DDV)
Če so izpolnjeni pogoji iz 31. člena tega zakona, je promet rabljenega blaga, umetniških
predmetov, zbirk in starin, od katerega se obračunava DDV od dosežene razlike v ceni,
oproščen plačila DDV.
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50.b člen
(odbitek vstopnega DDV)
Preprodajalec, ki obračunava DDV od dosežene razlike v ceni v skladu z 49. in s 50. členom
tega zakona, nima pravice do odbitka vstopnega DDV od tega blaga.
50.c člen
(izkazovanje DDV na računih)
Preprodajalec, ki obračunava DDV od dosežene razlike v ceni, na računih, ki jih izdaja, ne
sme izkazovati DDV.«

37. člen
V 51. členu se v petem odstavku beseda »tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«.
V šestem odstavku se beseda »četrtega« nadomesti z besedo »petega«.
V sedmem odstavku se beseda »petega« nadomesti z besedo »šestega«.

38. člen
i
54. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1)
Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, ima ob pogojih, določenih s tem
zakonom, pravico do vračila DDV, zaračunanega za storitve ali za premičnine, ki so mu jih
dobavili drugi davčni zavezanci na ozemlju Slovenije, ali zaračunanega ob uvozu blaga v
Slovenijo.
(2)

Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, ima pravico do vračila DDV, če:

a) v predpisanem obdobju ni opravil prometa blaga oziroma storitev, za katerega se šteje,
da je bil opravljen v Sloveniji, razen:
prevoznih in s prevozom povezanih storitev, za katere velja oprostitev v skladu s 5.
točko 28. člena, 31. členom ali prvim odstavkom 32. člena tega zakona;
storitev, od katerih mora v skladu s 3. točko 12. člena tega zakona, DDV plačati
izključno oseba, kateri so bile storitve opravljene;
b) če se blago oziroma storitve iz prvega odstavka tega člena uporabljajo za namene:
transakcij iz drugega odstavka 40. člena tega zakona;
transakcij, ki so oproščene plačila DDV v skladu s 5. točko 28. člena, 31. členom, ali
prvim odstavkom 32. člena tega zakona;
opravljanja storitev, od katerih mora v skladu s 3. točko 12. člena tega zakona, DDV
plačati izključno oseba, kateri so bile storitve opravljene;
c) če so izpolnjeni drugi pogoji, določeni v 40. členu tega zakona, ki se nanašajo na pravico
do odbitka vstopnega DDV.
(3)
Ta člen se ne uporablja za dobave blaga in storitev, ki so oproščene po 3. točki
prvega odstavka 31. člena tega zakona.
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(4)

Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, je upravičen do vračila DDV, če:

1.

pri pristojnem davčnem organu vloži zahtevek za vračilo DDV na predpisanem
obrazcu;
zahtevku predloži izvirnike računov oziroma uvoznih dokumentov;
predloži potrdilo pristojnega organa države, kjer ima sedež, da je dolžan
obračunavati DDV v tej državi;
v obdobju, za katero prosi za vračilo DDV, ni opravil prometa blaga oziroma storitev,
ki bi se štel za promet, opravljen v Sloveniji, razen prometa storitev iz podtočke a)
drugega odstavka tega člena;
se zaveže, da bo povrnil katerikoli neupravičeno pridobljen (vrnjen) znesek DDV.

2.
3.
4.

5.

(5)
Minister, pristojen za finance predpiše natančnejše pogoje za uveljavljanje vračila
DDV, zlasti pa: rok za predložitev zahtevka za vračilo, obdobje, na katerega se lahko nanaša
zahtevek, davčni organ, kije pristojen za obravnavanje in odločanje o zahtevku, minimalni
znesek, na katerega se lahko glasi zahtevek ter rok, v katerem mora davčni organ odločiti o
zahtevku in vrniti DDV, če so izpolnjeni predpisani pogoji za vračilo.«

39. člen
V 55. členu se v prvem odstavku za besedami: »in ki ga« doda naslednje besedilo:
»v roku treh mesecev od dneva nakupa«

40. člen
V 57. členu se besedilo tretjega odstavka spremeni, tako da se glasi:
"Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena so davčni zavezanci iz prvega in drugega
odstavka 45. člena tega zakona v obdobju iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena
dolžni hraniti vse dokumente, ki so jim bili izdani v povezavi s prometom blaga oziroma
storitev, ki jim je bil opravljen ter uvozom blaga."
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4)
Davčni zavezanec lahko dokumentacijo iz tega člena hrani tudi v elektronski obliki,
če je v obdobju iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena davčnemu organu
zagotovljen dostop do tako shranjenih podatkov brez povzročanja neupravičenih dodatnih
stroškov in če so izpolnjeni naslednji pogoji:
podatki, vsebovani v elektronskem dokumentu ali zapisu, so dosegljivi in primerni za
kasnejšo uporabo, in
podatki so shranjeni v obliki, v kateri so bili oblikovani, poslani ali prejeti, in
iz shranjenega elektronskega sporočila je mogoče ugotoviti, od kod izvira, komu je bilo
poslano ter čas in kraj njegovega pošiljanja ali prejema, in
uporabljena tehnologija in postopki v zadostni meri onemogočajo spremembo ali izbris
podatkov, oziroma obstaja zanesljivo jamstvo glede nespremenljivosti podatkov
oziroma sporočil."

41. člen
V 59. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:

9. april 2002

53

poročevalec, št. 36

»(2)
Davčni organ odloči o prenehanju registracije za DDV po uradni dolžnosti, če davčni
zavezanec:
preneha opravljati dejavnost;
ni predložil obračuna DDV v zadnjih 12 mesecih.«
V tretjem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »DDV se obračuna v skladu s
3. točko 6. člena tega zakona.«
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4)
Davčni zavezanec se izbriše iz registra zavezancev za DDV z dnem, ki ga določi
davčni organ v odločbi.«

42. člen
V 60. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi:
»Obračunavanje in plačevanje DDV od prevoznih storitev v mednarodnem prometu lahko v
skladu s predpisom iz drugega odstavka 66. člena tega zakona nadzoruje tudi carinski
organ.«

43. člen
V 61. členu se v prvem odstavku črta 3. točka.
Dosedanje 4. do 9. točka postanejo 3. do 8. točka.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3)
Oseba iz petega odstavka 46. člena tega zakona se kaznuje za prekršek z denarno
kaznijo od 50.000 do 450.000 tolarjev, če ne sestavi obračuna pavšalnega nadomestila in ga
ne predloži davčnemu organu v predpisanem roku.«
44. člen
V 62. členu se v prvem odstavku v 6. točki besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi:
»(40., 41., 42. in 43. člen)«
V 11. točki se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi:
»(50.c člen, peti odstavek 52. člena)«.
V 12. točki se beseda »neposredne« nadomesti z besedo »posredne«.
45. člen
V 65. členu se v prvem odstavku kratica »ECU« nadomesti s kratico »EVRO«.

46. člen
V 70. členu se ime člena spremeni tako, da se glasi:
»(proste carinske prodajalne in nižja stopnja DDV v prehodnem obdobju)«
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Drugi odstavek se spremeni tako da se glasi:
"(2) Ne glede na določbe 25. člena tega zakona se do 1. januarja 2003 od vina obračunava
in plačuje DDV po stopnji iz 25. člena tega zakona."
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3)
Ne glede na določbe 6. točke 25. člena tega zakona se do članstva Slovenije v
Evropski uniji obračunava in plačuje DDV po stopnji 8,5% tudi od drugih nosilcev besede,
slike in zvoka.
(4)
Ne glede na določbo 11. točke 25. člena tega zakona se do 31.12. 2007 obračunava
in plačuje DDV po stopnji 8,5% od stanovanj, stanovanjskih in drugih objektov, namenjenih
za trajno bivanje ter delov teh objektov, ki niso del socialne politike, vključno z gradnjo in
popravili le-teh.«

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
47. člen
Davčni zavezanec, katerega davčno obdobje, določeno v skladu s tretjim odstavkom 36.
člena zakona, ne poteče na dan pred dnevom, ko se začne uporabljati ta zakon, vloži
obračun DDV po poteku davčnega obdobja v skladu z 38. členom zakona, mora pa
obračunu priložiti ločene podatke o davčni obveznosti, ki se nanaša na del davčnega
obdobja do začetka uporabe tega zakona ter na del davčnega obdobja po začetku uporabe
tega zakona.

48. člen
(1)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 41. člen zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 103/01).
(2)
Če je davčni zavezanec opravil del prometa blaga ali storitve pred 1. janarjem 2002,
del pa po tem datumu, obračuna DDV za celoten promet blaga ali storitve po stopnjah, ki so
v veljavi na dan 1. januarja 2002, razen če je na dan 31. decembra 2001 opravil obračun že
dobavljenega blaga in opralvjenih storitev ter obračunal DDV po stopnjah, ki veljajo 31.
decembra 2001.
(3)
Računi, ki so bili izdani pred 1. januarjem 2002, nanašajo pa se na promet blaga in
storitev, ki bo opravljen 1. januarja ali kasneje, se razveljavijo.

49. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporablja pa se od prvega dne drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je zakon
uveljavljen, razen 14. in 15. člen tega zakona, v delu, ki se nanaša na višino stopnje, ki se
začneta uporabljati z dnem uveljavitve tega zakona.
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OBRAZLOŽITEV

Državni zbor Republike Slovenije je na 9. seji dne 25. 10. 2001 ob obravnavi predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-B) - prva
obravnava sklenil, da je predlog zakona primerna podlaga za pripravo predloga zakona za
drugo obravnavo. Predlagatelju je naložil, da predlog zakona pripravi za drugo obravnavo v
skladu z naslednjimi stališči:
1.

ustrezno naj upošteva pripombe Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in
pravne zadeve;

2.

prouči naj pripombe Obrtne zbornice Slovenije in pripombe iz razprave na seji
Odbora za finance in monetarno politiko;

3.

v delu, kjer se spreminjajo določbe, ki določajo izjeme, ki so oproščene plačila
davka na dodano vrednost naj dopolni z naslednjo izjemo - plačila davka naj bo
oproščen tudi promet blaga in storitev v carinskih skladiščih, prostih carinskih
conah ter promet blaga in storitev v zvezi s carinskim blagom, ki ima status
začasno hranjenega blaga, oziroma v zvezi s carinskim blagom, ki je v postopku
uvoza zaradi izvoza in drugega še neocarinjenega blaga;

4.

prouči naj možnost znižanja davčne stopnje za dietetične prehranske izdelke s
terapevtsko indikacijo - izdelke z odstranjenimi specifičnimi aminokislinami,
brezglutenske in druge dietetične izdelke za zdravljenje presnovnih motenj.

ad1)
V zvezi z mnenjem Sekretariata k 9. členu predloga zakona, da je prvi odstavek, ki določa,
da je davčni zavezanec oseba, ki neodvisno opravlja dejavnost, ne glede na namen ali
rezultat opravljanja dejavnosti, v neskladju z drugim odstavkom, ki opredeljuje dejavnost in
določa namen opravljanja dejavnosti, to je trajno doseganje dohodka predlagatelj pojasnjuje,
da se določba v drugem odstavku (glede namena) nanaša le na primere izkoriščanja
premoženja in premoženjskih pravic. Pripombo je predlagatelj ustrezno upošteval tako, da je
redakcijsko popravil besedilo drugega odstavka navedenega člena.
V zvezi s pripombo, da v 9. in drugih členih (13. člen) predlagatelj na novo uvaja tudi
sintagmo "bi njihovo obravnavanje vodilo k izkrivljanju konkurence" ter da bi ta pojem kazalo
precizirati, še zlasti pa vnesti subjekt in postopek, ki bo o tem odločil, predlagatelj pojasnjuje,
da je ta pojem že vključen v veljavnem ZDDV (npr. v 8. in 10. točki 26. člena) ter da
dosedanja praksa ni pokazala težav pri izvajanju teh določb. Poleg tega predlagatelj meni,
da predmetna zadeva ne sodi v predpise o DDV temveč predpise, ki opredeljujejo varstvo
konkurence oziroma preprečevanje omejevanja konkurence, kjer je že določeno, da Urad za
varstvo konkurence spremlja in analizira razmere na trgu, kolikor so pomembne za razvijanje
poštene in svobodne konkurence, vodi postopke in izdaja odločbe v skladu z zakonom.
Predlagatelj nadalje ni nadomestil pojmov "transakcije" in "factoring" v 14. členu predloga s
primernimi slovenskimi izrazi glede na to, da sta oba pojma splošno znana in že uporabljena
v slovenski zakonodaji (factoring na primer v zakonu o bančništvu). Pojem "transakcija" pa je
predlagatelj pojasnil že s spremembo naslova II. poglavja zakona, kjer pojem "transakcija"
prvič uporabi kot skupen pojem za "promet blaga" in "promet storitev". Poleg tega je pojem
"transakcija" vključen tudi v slovar slovenskega knjižnega jezika (t.j. poslovno dejanje pri
kupoprodajnih odnosih, pri katerem dobi vsaka stran določeno vrednost).

poročevalec, št. 36

56

9. april 2002

V zvezi s pooblastilom za izdajo podzakonskega akta, ki je v 15. in 18. členu predloga
zakona dano ministru, pristojnemu za finance, predlagatelj pojasnjuje:
V 15. in 18. členu (28. in 31. člen 2DDV) predloga zakona je ministru za finance dano
pooblastilo, da predpiše natančnejše pogoje in način za uveljavljanje oprostitve DDV za
blago in storitve, ki so namenjene za potrebe diplomatskih in konzularnih predstavništev,
posebnih misij, akreditiranih v Sloveniji in mednarodnih organizacij ter, da določi vrednostne
in količinske omejitve za posamezne vrste blaga oziroma storitev, za katere lahko uveljavijo
oprostitev DDV. Predlagatelj meni, da opisana tematika ne sodi v zakon, poleg tega pa je s
predlogom le natančneje opredeljeno, kaj lahko minister določi s tem podzakonskim
predpisom. Sedanji pozakonski akt, to je odredba o pogojih in načinu oprostitve davka na
dodano vrednost oziroma trošarin za diplomatska in konzularna predstavništva ter
mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki veljajo za Republiko
Slovenijo (Uradni list RS, št. 47/99, 96/99 in 57/00), je minister za finance izdal na podlagi
drugega odstavka 66. člena ZDDV in petega odstavka 31. člena zakona o trošarinah.
Drugi odstavek 66. člena ZDDV sicer daje ministru za finance splošno pooblastilo, da
predpiše podrobnejše predpise o izvajanju ZDDV, vključno z natančnejšimi kriteriji in načini
uveljavljanja opostitev, vendar predlagatelj meni, da je primerneje, glede na specifičnost
obravnavane problematike, dati pooblastilo že v samem členu, ki določa to oprostitev.
Podoben pristop je predlagatelj zavzel tudi pri obravnavanju nekaterih drugih specifičnih
rešitev, npr. posebna shema - pavšalno nadomestilo (predlog za novo besedilo 46. člena
zakona).
Predlagatelj nadalje meni, da je dopolnitev 60. člena ZDDV, na podlagi katere bo carinski
organ nadzoroval obračunavanje in plačevanje DDV od prevoznih storitev v mednarodnem
prometu, utemeljena. Prevozne storitve v mednarodnem prometu se v Sloveniji
obračunavajo v skladu s 17. členom ZDDV glede na pot, ki jo prevoznik opravi po
slovenskem davčnem območju. Stroški prevozne storitve pri mednarodnem prevozu blaga
se praviloma vključujejo v davčno osnovo pri uvozu blaga. Davek od prevoznih storitev pri
prevozu potnikov pa bi se načeloma moral obračunavati kot vsaka druga davčna obveznost.
To je mogoče doseči pri prevoznikih, ki v Sloveniji opravljajo dejavnost, težje pa je pravilnost
obračunavanja DDV od prevoznih storitev nadzorovati pri tujih prevoznikih, ki v Sloveniji niso
registrirani kot davčni zavezanci. S tem lahko tuji prevozniki predstavljajo domačim
avtoprevoznikom nelojalno konkurenco, saj jim za del poti, ki ga opravijo po Sloveniji ni treba
obračunati DDV, oziroma se tej obveznosti lažje izognejo. Tudi druge države se srečujejo s
podobnim problemom, ki ga praviloma rešujejo tako, da so pooblastile carinske organe, da
obračunajo in poberejo DDV od tujih avtoprevoznikov ob vstopu v državo, ob izstopu iz
države pa preverijo, ali je bil plačan pravilen znesek DDV (npr. Nemčija, Avstrija je že lani
sprejela podoben ukrep, vendar je začetek njegove uporabe za sedaj odložila). S
predlagano dopolnitvijo 60. člena bi tudi slovenski carinski organi pridobili pooblastilo za
takšno (poenostavljeno) obračunavanje davka od prevoznih storitev.
Pooblastilo dano carinski službi po mnenju predlagatelja ne presega zakonsko določenih
pristojnosti carinske službe, saj že zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev
(Uradni list RS; št. 71/94,47/97,60/99, 119/00, 30/01) v tretjem odstavku 5. člena določa, da
Carinska uprava med drugim opravlja tudi druge "zadeve pri kontroli prometa potnikov, blaga
in storitev s tujino
V zvezi z uveljavitveno določbo predloga zakona predlagatelj ocenjuje, da mora zakon začeti
veljati za vse davčne zavezance hkrati, ocenjuje pa, da je upravičeno opozorilo Sekretariata
za zakonodajo, da je treba predvideti ustrezno prehodno določbo za davčne zavezance,
katerih davčno obdobje ne bo poteklo na dan pred dnevom, ko se začne uporabljati ta
zakon, zato je v novem 47. členu predloga zakona predvidel ustrezno določbo.
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Ad2).
Predlagatelj je preučil predloge in pripombe iz razprave na seji Odbora za finance in
monetarno politiko in smiselno upošteval tiste predloge, ki so skladni z osnovnimi izhodišči
predloga zakona in sistema obračunavanja davka na dodano vrednost na splošno. Pri
preučevanju podanih predlogov je predlagatelj izhajal tudi iz rešitev smernic Evropske unije,
ki urejajo sistem davka na dodano vrednost. V skladu s temi usmeritvami predlagatelj ni
mogel podpreti večine predlogov za dopolnitev seznama blaga in storitev od katerih se
obračunava DDV po nižji stopnji oziroma predlogov za oprostitev plačila DDV v javnem
interesu, kot na primer za otroško obutev in obleko, za osnovna sredstva in gasilsko opremo
prostovoljnih gasilcev ipd.
»
V zvezi s predlogom za črtanje 44. člena zakona (odbitek vstopnega davka pri prometu
rabljenih prevoznih sredstev) predlagatelj opozarja, da se obdavčevanje rabljenih prevoznih
sredstev obdavčuje po posebni shemi, ki je določena v predlogu novih 48. do 50.c členu,
zato se položaj preprodajalcev oziroma posrednikov pri prodaji rabljenih vozil ne bo
poslabšal. V zvezi z opozorilom glede črtanja 2. točke 32. člena zakona pa predlagatelj
opozarja, da gre le za redakcijski popravek, saj so davčne oprostitve, zajete v tej točki,
opredeljene že v 2. točki prvega odstavka 31. člena. Dvojno navajanje tovrstnih oprostitev je
v praksi povzročalo dvome, ali gre za različne primere davčnih oprostitev, kar ni bil namen
predlagatelja zakona.
V zvezi z vprašanji glede davčnega obravnavanja blaga in storitev, ki se plačujejo s sredstvi,
zbranimi s prostovoljnimi prispevki, predlagatelj opozarja, da načela delovanja sistema
davka na dodano vrednost ne dopuščajo različnega davčnega obravnavanja blaga in
storitev glede na to, s kakšnimi sredstvi se to blago oziroma storitve plačujejo, ampak je
davčni "status" blaga oziroma storitev vezan na njihovo naravo oziroma na status osebe, ki
je dobavitelj blaga oziroma izvajalec storitve. Predlagatelj ponovno poudarja, da donacije,
darila ipd. niso predmet davka na dodano vrednost, kar izhaja iz osnovne definicije 3. člena
zakona. Poraba teh sredstev pa je že naslednja okoliščina oziroma dogodek, katere davčne
posledice je treba določati samostojno.
Predlagatelj ni upošteval predloga Obrtne zbornice Slovenije, da se v 1. točki 25. člena
zakona točno opredeli dejavnost priprave jedi. V skladu z zakonom o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95) obsega gostinska dejavnost pripravo in strežbo jedi in pijač ter nastanitev
gostov, ki jo opravljajo osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti
(gostinci). Brez posebne registracije pa lahko gostinci v svojem gostinskem obratu gostom
nudijo posamezne izdelke, katerih ponudba je v gostinstvu običajna (tobačni izdelki,
spominki, turistične publikacije, slaščice, slane palčke, žvečilni gumi ipd.). Po mnenju
predlagatelja je že iz določb zakona o gostinstvu jasno razvidna ločnica med pripravo jedi v
gostinstvu in drugimi gostinskimi storitvami, kot je na primer strežba pijač in "nudenje" drugih
izdelkov, ki so v gostinstvu običajni.
Predlagatelj nadalje ni upošteval predloga Obrtne zbornice Slovenije, da se v 12. točko 25.
člena zakona vključi cvetje, brste, liste vej in druge dele okrasnih rastlin in s tem povezane
spremembe 15. točke navedenega člena. Uvrstitev cvetja, brstov in delov okrasnih rastlin
med izdelke, obdavčene z nižjo stopnjo DDV naj bi zagotovila enako obravnavanje
cvetličarske dejavnosti pri prodaji žalne floristike (ob nespremenjenem predlogu besedila 15.
točke 25. člena zakona). Predlagatelj meni, da uvrstitev navedenih izdelkov v nižjo stopnjo
obdavčitve ni utemeljena niti iz ekonomskih niti iz socialnih razlogov, saj gre v veliki meri za
izdelke, ki niso proizvedeni v Sloveniji ampak se uvažajo. Temeljne določbe o obsegu
uporabe nižje davčne stopnje so zajete v 12. členu Šeste direktive in prilogi H k Šesti
direktivi. Poleg tega je Evropska komisija sprejela celo vrsto začasnih rešitev, ki so nekatere
uveljavljene za vse države članice, druge pa omogočajo izjemne rešitve le za posamezne
države članice. Tako je npr. vsem državam članicam dana možnost, da nižjo davčno stopnjo
v prehodnem obdobju do uveljavitve dokončnega sistema obdavčevanja blaga v prometu
med državami članicami, uporabljajo tudi za rezano cvetje ali za posamezne, izrecno
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navedene delovno intenzivne panoge (vendar le do 31. 12. 2002). Posamezne države
članice pa so si npr. pridobile možnost uveljavljanja nižje davčne stopnje za pripravo jedi.
Predlagatelj tudi opozarja, da bi predlagana uvrstitev okrasnih rastlin med izdelke,
obdavčene z nižjo stopnjo DDV zahtevale od Slovenije prijavo izjeme na Evropsko komisijo.
Hkrati predlagatelj opozarja tudi na spremembo 15. točke 25. člena zakona, s čimer
odpravlja vsak dvom v morebitno različno obravnavanje tovrstnih izdelkov v različne
namene.
Med izdelke, obdavčene po nižji stopnji DDV, predlagatelj tudi ni vključil izdelkov domače in
umetnostne obrti. Uvajanje novih primerov uporabe nižje davčne stopnje je v nasprotju z
načelno usmeritvijo Slovenije, da bo pri oblikovanju davčnih rešitev upoštevala evropske
davčne predpise, kot tudi z vsebinsko ureditvijo obdavčitve prometa blaga in storitev z
davkom na dodano vrednost. Nenazadnje predlagane rešitve ne upoštevajo zavez, ki jih je
Republika Slovenija že dala v pogajanjih z Evropsko unijo in jih je potrdil tudi Državni zbor. V
skladu z zavezo, ki jo je Slovenija dala v pogajanjih z Evropsko unijo, bo s prvo vsebinsko
novelo zakona uskladila z evropskimi standardi vse tiste določbe zakona o davku na dodano
vrednost, ki jih je primerno uskladiti še pred članstvom. Mednje med drugim sodi tudi
uskladitev obsega uporabe nižje davčne stopnje in obsega oprostitev s tistimi, ki smo jih
dolžni upoštevati oziroma jih lahko upoštevamo glede na določbe Šeste direktive. V skladu z
evropskimi smernicami na področju obdavčevanja prometa blaga z davkom na dodano
vrednost (predvsem t. im. Šesto direktivo) je mogoče nižjo stopnjo DDV predvideti le za
blago in storitve, ki so izrecno navedene v prilogi H k Šesti direktivi. Med temi primeri Šesta
direktiva ne navaja izdelkov domače in umetnostne obrti. Uveljavitev nižje stopnje za te
izdelke bi bila zato v popolnem nasprotju z mednarodnimi obveznostmi, ki jih je Slovenija
doslej prevzela in načeli, na katerih temelji zakon o davku na dodano vrednost kot celota.
Poleg tega je treba tudi z vsebinskega vidika opozoriti, da bi se z uvedbo takšne kategorije
blaga v obseg nižje davčne stopnje spremenil načelni pristop do določanja le-tega. Nižja
davčna stopnja je v skladu z veljavnim sistemom določena za določene kategorije blaga,
opredeljene s pomočjo kombinirane nomenklature carinske tarife. Izdelki umetnostne obrti
se ne uvrščajo v posebno šifro nomenklature, ampak se razvrščajo glede na vrsto izdelka in
njegovo sestavo. Tako med izdelki umetnostne obrti najdemo najrazličnejše izdelke od
prehrambenih izdelkov, alkoholnih pijač, steklarskih izdelkov, oblačil, modnih dodatkov itd.
Tako nižja davčna stopnja že velja za tiste izdelke umetnostne obrti, ki se razvrščajo v
kategorije blaga, za katere je nižja davčna stopnja dopustna (npr. prehrambeni izdelki), ni pa
mogoče sprejeti ideje o uporabi nižje davčne stopnje za celotno paleto izdelkov umetnostne
obrti, saj bi to vodilo k izkrivljanju konkurence na trgu in neupravičenemu določanju različnih
pogojev gospodarjenja za subjekte, ki na trgu prodajajo enakovrstne izdelke.
Predlagatelj meni, da omejitev pri proračunskem financiranju izdelovalcev navedenih
izdelkov ni mogoče reševati s tem, da se za te dejavnosti določajo nižje davčne stopnje,
ampak je treba pri oblikovanju davčnega sistema izhajati predvsem iz načel nevtralnosti
davčne obremenitve, enakopravnega obravnavanja zavezancev in enakomerne
porazdelitve davčnega bremena.
Predlagatelj je upošteval razloge, zaradi katerih je OZS predlagala vključitev obveznosti
sestave in predložitve dokončnega obračuna DDV in v skladu s tem dopolnil predlog
spremembe 40 člena zakona.
Predlagatelj ocenjuje, da je na področju uveljavljanja odbitka vstopnega davka pri nabavi
osebnih avtomobilov za opravljanje taksi dejavnosti možniih preveč zlorab, zato ni upošteval
predloga Obrtne zbornice Slovenije glede tega vprašanja, je pa uvrstil taksi prevoze med
dejavnosti od katerih se plačuje DDV po nižji stopnji.
Predlagatelj je ob pripravi predloga zakona za drugo obravnavo preučil in primemo
upošteval tudi predloge drugih zainteresiranih subjektov - zavzancev za DDV in njihovih
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interesnih združenj, s katerimi je bil seznanjen tudi Odbor za finance in monetarno politiko. V
skladu s temi predlogi je predlagatelj v predlog zakona za drugo obravnavo vključil predlog
spremembe 17., 19., 33. člena osnovnega zakona (glej 10., 11., 23 člen predloga zakona),
dopolnil predlog sprememb 26., 27., 35., 40, 41., 45. in 57. člena zakona (glej 16., 17., 24.,
27., 28., 30. in 40. člen predloga zakona),
Ad3)
Predlagatelj pri pripravi zakona ni mogel upoštevati predloga, da naj med oprostitve plačila
DDV vključi tudi promet blaga in storitev v carinskih skladiščih, prostih carinskih conah ter
promet blaga in storitev v zvezi s carinskim blagom, ki ima status začasno hranjenega blaga,
oziroma v zvezi s carinskim blagom, ki je v postopku uvoza zaradi izvoza in drugega še
neocarinjenega blaga. S takšno rešitvijo bi bil vsak promet uvoženega blaga, ki v Sloveniji ni
sproščen v prost promet ter vsak promet storitev v zvezi s tem blagom, oproščen plačila
DDV. To bi pomenilo bistveno razliko v davčnem obravnavanju enakovrstnega domačega
blaga (četudi je namenjeno izvozu) ter enakovrstnih storitev, opravljenih na domačem blagu.
Predlagatelj ocenjuje, da takšno različno obravnavanje domačega in uvoženega blaga ter
storitev opravljenih na njih ni primerno in bi lahko vodilo k slabšanju gospodarskega položaja
domačih proizvajalcev enakovrstnega blaga oziroma izvajalcev storitev na domačem blagu.
Ad4)
V zvezi s predlogom, da se zniža davčna stopnja za dietetične prehranske izdelke s
terapevtsko indikacijo predlagateljica pojasnjuje, da se navedeni izdelki uvrščajo med
izdelke iz 1. točke 25. člena ZDDV, za katere je že po veljanem zakonu predpisana nižja
stopnja DDV.
Poleg zgoraj opisanih sprememb predloga zakona je predlagatelj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo upošteval tudi, da je Državni zbor decembra 2001 ob obravnavi
predloga zakona o izvrševanju proračuna za leto 2002 in 2003 sprejel predlog vlade, da se
stopnji DDV povišata iz 19 na 20 % oziroma iz 8 na 8,5 %. Predlagatelj je zato predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost uskladil z že
sprejetimi predpisi.
Predlagatelj nadalje predlaga, da se splošna stopnja za vino uvede že s 1. januarjem 2003.
S trenutno veljavnim zakonom je uporaba nižje davčne stopnje za vino omogočena do 1. 1.
2005. Vlada povezuje predlog z rešitvami, ki jih je Državni zbor sprejel že konec leta 2001
ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona trošarinah, s katerim so
se povečale trošarine na pivo in alkoholne pijače. Ker uvedba trošarin na vino, glede na
primerljivost obremenitev tega blaga z drugimi vinorodnimi evropskimi državami, ne bi bila
primerna, hkrati pa je treba zagotoviti enakomernejšo davčno obremenitev različnih vrst
pijač, ki vsebujejo alkohol, vlada ocenjuje, da bi bilo primerno uvesti splošno stopnjo DDV za
vino prej, kot pa to predvideva veljavni zakon.
Predlagatelj je besedilo predloga zakona ponovno pregledal in redakcijsko popravil 3., 4., 5.,
8., 12., 15., 16, 17., 19., 21., 26., 31., 33., 38. in 46. člen.

poročevalec, št. 36

60

9. april 2002

PRILOGA

DODATNA INFORMACIJA
O MOŽNOSTIH UPORABE NIŽJE DAVČNE STOPNJE TER UVELJAVLJANJU DAVČNE
OPROSTITVE V SISTEMU DAVKA NA DODANO VREDNOST

I.

UVOD

Gradivu, pripravljenem za prvo obravnavo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o davku na dodano vrednost, je Vlada Republike Slovenije priložila tudi obsežno
Informacijo o možnostih uporabe nižje davčne stopnje ter uveljavljanju davčne oprostitve v
sistemu davka na dodano vrednost.
V Državnem zboru je bila v razpravi ob prvi obravnavi predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost izražena tudi zahteva, da vlada podrobneje
pojasni razloge, zaradi katerih zavrača ob dosedanjih razpravah o sistemu davka na dodano
vrednost v Sloveniji že izpostavljene zahteve po uporabi nižje davčne stopnje oziroma
zahteve po dodatnih primerih davčnih oprostitev v sistemu davka na dodano vrednost.
Vlada je že v gradivu, ki ga je pripravila za prvo obravnavo predloga zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost, opozorila na osnovne značilnosti in
zakonitosti delovanja sistema te davčne oblike. Pri tem je treba ponovno poudariti, da je
davek na dodano vrednost davek na potrošnjo, ki se pobira v vsaki fazi proizvodno-prodajne
verige, vendar pa to ne pomeni, da je promet blaga in storitev, ki ga opravijo poslovni
subjekti za druge poslovne subjekte, obremenjen z davkom na dodano vrednost, saj ga le-ti
preko uveljavljanja pravice do odbitka vstopnega davka in preko zaračunavanja davka
drugemu subjektu v verigi, prevalijo na svoje kupce. Davek na dodano vrednost tako
obremenjuje le končno potrošnjo. V prometu med poslovnimi subjekti, davek na dodano
vrednost ne vpliva na konkurenčnost le-teh, razen v kolikor se z neprimerno določitvijo
davčnih stopenj neenakomerno porazdeli likvidnostno breme. Kolikšno je to breme, zavisi od
davčnih stopenj, ki jih davčnemu zavezancu zaračunavajo njegovi dobavitelji in stopenj, ki jih
zaračunava sam, pa tudi od njegovega ekonomskega položaja na trgu (pogodbeno
dogovorjeni plačilni roki, način plačila ipd.).
Kot je bilo pojasnjeno že v osnovni informaciji je Vlada pri oceni posameznih predlogov za
uporabo nižje davčne stopnje oziroma za uvedbo novih davčnih oprostitev v sistemu davka
na dodano vrednost upoštevala naslednje kriterije:
1. ali je predlog skladen z osnovnimi izhodišči in načeli sistema DDV in zato tudi izvedljiv,
2. ali je s predlaganimi rešitvami mogoče doseči ekonomske in druge učinke oziroma
namene, ki jih zagovornik predlogov želi doseči in jih zatrjuje v obrazložitvah svojih
predlogov;
3. ali je predlog usklajen z načelno usmeritvijo Republike Slovenije, da bo postopno v celoti
uskladila slovenski sistem DDV z evropsko zakonodajo na tem področju;
4. ali je predlog skladen z obveznostmi, ki jih je Republika Slovenija že sprejela, predvsem
v okviru mednarodnih institucij in pogajanj (predvsem ali je predlog skladen s pravili
Svetovne trgovinske organizacije; sprejetimi mednarodnimi pogodbami in obveznostmi,
sprejetimi v okviru pogajanj z Evropsko unijo) ter
5. ali je predlog, ob upoštevanju veljavne zakonodaje, pravno-tehnično izvedljiv. -
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Ob upoštevanju teh izhodišč so v nadaljevanju podrobneje predstavljene utemeljitve za
zavrnitev doslej izpostavljenih predlogov za uporabo nižje davčne stopnje oziroma za
uveljavitev davčne oprostitve v sistemu davka na dodano vrednost. Pri utemeljevanju
razlogov, s katerimi je vlada zavračala posamezne predloge se v nadaljevanju Informacija
omejuje predvsem na vsebinske kriterije iz 1. do 4. točke in manj poudarja formalne pravne
zadržke, kar pa ne pomeni, da je pravno-tehnična presoja vsakega konkretnega besedila
predloga nepomembna.

II.

NAČELNO IZHODIŠČE GLEDE SKLADNOSTI PREDLOGOV Z EVROPSKIM
PRAVNIM REDOM

Čeprav je Vlada RS obširno pojasnila izhodišča evropskih smernic pri določanju davčnih
oprostitev in primerov, ko je dopustna uporaba nižje davčne stopnje že v gradivu za prvo
obravnavo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost, želi
vlada ponovno opozoriti na obveznosti, ki jih je Republika Slovenija doslej sprejela v
pogajanjih z Evropsko unijo na področju prilagajanja slovenske davčne zakonodaje
evropskim smernicam.
Republika Slovenija je v pogajanjih z Evropsko unijo sprejela obveznost, da bo postopno
usklajevala pravni red na področju obdavčitve tako, da bo najpozneje do 31. 12. 2002 letega v celoti uskladila z evropskimi direktivami. Slovenija se je odločila, da bo ta cilj dosegla
v treh korakih, pri čemer je prvi korak storila z uvedbo zakona o davku na dodano vrednost
leta 1999, drugega načrtuje v letošnjem letu z uveljavitvijo prve vsebinske novele zakona o
davku na dodano vrednost in tretjega načrtuje v letu 2002 z uveljavitvijo tistih določb
evropske zakonodaje, ki so pomembne zaradi poslovanja davčnih zavezancev v pogojih
skupnega evropskega trga (t. im. intrakomunitarni promet). V skladu z zavezo, ki jo je
Slovenija dala v pogajanjih z Evropsko unijo, bo s prvo vsebinsko novelo zakona, ki je
trenutno v obravnavi, uskladila z evropskimi standardi vse tiste določbe zakona o davku na
dodano vrednost, ki jih je primerno uskladiti še pred polnopravnim članstvom. Mednje med
drugim sodi tudi uskladitev obsega uporabe nižje davčne stopnje in obsega oprostitev s
tistimi, ki smo jih dolžni upoštevati oziroma jih lahko upoštevamo glede na določbe Šeste
direktive.
V dosedanjih pogajanjih na tem področju je Republika Slovenija dosegla soglasje glede
naslednjih izjem in prehodnih obdobij, ki so vsa upoštevana v predlogu zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost za drugo obravnavo:
1. trajna izjema glede obsega letnega prometa, ki ga mora davčni zavezanec
doseči, da se obvezno vključi v sistem DDV;
2. prehodno obdobje do 31. 12. 2007 za uporabo nižje davčne stopnje za pripravo
jedi;
3. prehodno obdobje do 31. 12. 2007 za uporabo nižje davčne stopnje za gradnjo
vseh stanovanj in stanovanjskih objektov, ne le tistih, ki so sestavni del socialne
politike države.
Pogajanja z Evropsko unijo na področju obdavčevanja so bila decembra 2001 začasno
zaključena in vsako dodatno odstopanje od evropskih smernic na področju sistema davka na
dodano vrednost bi zahtevalo ponovno odpiranje pogajanj na tem področju, kar bi lahko
ogrozilo sedanji časovni plan zaključevanja pogajanj kot celote.
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III.

OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH PREDLOGOV ZA UPORABO NIŽJE DAVČNE
STOPNJE

1. uporaba nižie davčne stopnje za reševalno in zaščitno opremo ža gasilske
organizacije, kupljeno s prostovoljnimi prispevki
V skladu z veljavnim 25. členom zakona o davku na dodano vrednost se uporaba nižje
davčne stopnje določa za določene vrste blaga ali storitev, pri čemer ni pomembno, kdo je
prejemnik blaga oziroma storitev niti ni pomembno, kakšen vir sredstev je uporabljen za
plačilo. V konkretnem primeru predlagatelj veže uporabo nižje davčne stopnje na status
oziroma dejavnost osebe - prejemnika blaga. To pomeni, da bi bili enakovrstni izdelki na
trgu enkrat obdavčeni s splošno, drugič pa z nižjo davčno stopnjo ter, da drugi subjekti na
trgu ne bi mogli nabavljati opreme za opravljanje podobnih dejavnosti kot gasilske
organizacije z nižjo davčno stopnjo. Navedeno pa je z vidika sistema DDV diskriminatomo
do različnih uporabnikov enakovrstne opreme, ki opravljajo enakovrstne ali podobne
dejavnosti. Hkrati bi takšno določanje nižje davčne stopnje lahko vodilo k izkrivljanju
konkurence in prevelikim zlorabam.
Tudi drugega kriterija, ki ga navajajo predlagatelji - uporaba nižje davčne stopnje naj se
zagotovi le za blago, ki se kupuje iz prostovoljnih prispevkov, v sistemu DDV ni mogoče
izpeljati, saj nasprotuje osnovnemu načelu nediskriminatornosti in nevtralnosti davka na
dodano vrednost. Hkrati vlada opozarja, da uveljavljanje nižje davčne stopnje s tem
kriterijem praktično ni izvedljivo, saj (po informacijah samih predlagateljev), za nakup
posamezne opreme uporabijo sredstva, ki jih gasilska organizacija pridobi iz več virov.
Med primeri uporabe nižje davčne stopnje Šesta direktiva v prilogi H ne navaja primerov, ki
jih uvaja obravnavani predlog. Predlog ni skladen z evropskimi smernicami na področju
davka na dodano vrednost. Po razpoložljivih podatkih nobena država članica EU ne
uveljavlja takšne posebne ureditve. Problematiko spodbujanja oziroma pomoči tovrstnim
dejavnostim rešujejo na odhodkovni strani proračuna.

2.

uporaba nižie davčne stopnje za avtorske pravice in storitve s področja znanosti

Uporaba nižje davčne stopnje za avtorske pravice in storitve s področja znanosti je
nesprejemljiva tako z vidika splošne usmeritve, ki jo Slovenija zasleduje pri oblikovanju
davčne zakonodaje, t.j. skladnosti z evropskimi davčnimi predpisi, kot tudi z vidika vsebinske
ureditve obdavčitve prometa blaga in storitev z davkom na dodano vrednost.
Z vsebinskega vidika je potrebno opozoriti, da se storitve s področja znanosti praviloma
naročajo v okviru opravljanja dejavnosti, kjer so naročniki praviloma davčni zavezanci. Nižja
davčna stopnja za znanstvene storitve bi zato pomenila le, da bi imeli naročniki znanstvenih
storitev večjo davčno obveznost, saj bi lahko odbijali vstopni davek le v višini 8,5 %, ne pa v
višini 20 % kot po doslej veljavni ureditvi. To torej pomeni, da uporaba nižje davčne stopnje
za storitve in avtorske pravice na področju znanstvenih dejavnosti ne bi doprinesla k večji
»konkurenčnosti« te dejavnosti ampak bi le neenakomerno porazdelila likvidnostno breme
med davčnimi zavezanci - izvajala znanstvenih storitev in davčnimi zavezanci - prejemniki
teh storitev.
V skladu s Šesto direktivo je mogoče nižjo stopnjo DDV predvideti le za blago in storitve, ki
so izrecno navedene v prilogi H k Šesti direktivi. Med temi primeri Šeste direktiva navaja le
»promet storitev oziroma avtorski honorarji piscem, skladateljem in nastopajočim
umetnikom«. Zato mora Republika Slovenija, v skladu s sprejetimi pogajalskimi zavezami,
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spremeniti obravnavano določbo tako, da bo obseg uporabe nižje davčne stopnje na
področju avtorskih pravic usklajen z obsegom, ki ga določa Šesta direktiva.
Po razpoložljivih podatkih nobena država članica Evropske unije ne uporablja nižje davčne
stopnje za storitve s področja znanosti.

3.

uporaba nižie davčne stopnje za otroška oblačila in obutev

V skladu z evropskimi smernicami na področju obdavčevanja prometa blaga in storitev z
davkom na dodano vrednost je mogoče nižjo stopnjo DDV predvideti le za blago in storitve,
ki so izrecno navedene v prilogi H k šesti direktivi. Šesta direktiva ne omogoča uporabe
nižje davčne stopnje za otroška oblačila in obutev.
Vlada ugotavlja, da je bil ta predlog obravnavan že ob sprejemanju zakona o davku na
dodano vrednost leta 1998. Že ob takratni obravnavi je bilo ugotovljeno, da uvajanje nižje
davčne stopnje za otroška oblačila in obutev ni ustrezen instrument za odpravljanje socialnih
razlik in vodenje družinske politike, saj gre za splošen ukrep, ki ni (in glede na sistem DDV
tudi ne more biti) usmerjen na tiste potrošnike, ki bi z vidika vodenja družinske in socialne
politike bili upravičeni do tovrstne pomoči. Vlada meni, da je politika dodatnih transferjev iz
proračuna primernejši instrument za doseganje zastavljenih ciljev. V skladu s tem
izhodiščem so bile po uveljavitvi zakona o davku na dodano vrednost že sprejete potrebne
spremembe zakona o socialnem varstvu in zakona o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih.

4.

uporaba nižie davčne stopnie za proizvode, namenjene ekološko čistejšemu
pridobivanju električne energije

Temeljno izhodišče sistema davka na dodano vrednost in hkrati celotnega davčnega
sistema je uresničevanje načel nevtralnosti davčne obremenitve, enakopravnega
obravnavanja zavezancev in enakomerne porazdelitve davčnega bremena. Ta načela bi bila
z uveljavitvijo predlagane rešitve kršena oziroma ogrožena.
Z vsebinskega vidika je potrebno opozoriti, da znižanje davčne stopnje za proizvode,
namenjene ekološko čistejšemu pridobivanju električne energije, ne bi izboljšalo položaja
davčnih zavezancev, ki na ta način proizvajajo električno energijo. Nižja davčna stopnja za
omenjene proizvode bi dejansko pomenila le, da bi imeli davčni zavezanci, ki na ta način
proizvajajo električno energijo, večjo davčno obveznost kot po doslej veljavni ureditvi, saj bi
lahko namesto vstopnega DDV v višini 20%, odbijali le vstopni DDV v višini 8,5%. Nižji
odbitek vstopnega DDV bi lahko (zaradi povečanih likvidnostnih stroškov podjetij za
proizvodnjo električne energije) podražil električno energijo, pridobljeno na ekološko čistejši
način in jo napravil nekonkurenčno v primerjavi z ostalimi viri električne energije. Zaradi
potencialno višje cene na ekološko čistejši način pridobljene električne energije, bi se
posledično poslabšal tudi položaj končnih potrošnikov.
Predlagane rešitve ni mogoče podpreti tudi z vidika splošne usmeritve, ki jo Slovenija
zasleduje pri oblikovanju davčne zakonodaje, t.j. skladnosti z evropskimi davčnimi predpisi.
Hkrati predlagana sprememba ne upošteva zavez, ki jih je Republika Slovenija že dala v
pogajanjih z Evropsko unijo in jih je potrdil Državni zbor ter se nanašajo tudi na uskladitev
obsega uporabe nižje davčne stopnje in obsega oprostitev s tistimi, ki smo jih dolžni
upoštevati oziroma jih lahko upoštevamo glede na določbe Šeste direktive. Proizvodi,
namenjeni ekološko čistejšemu pridobivanju električne energije, v Šesti direktivi niso
navedeni med proizvodi, glede katerih je dopustna uporaba nižje stopnje DDV.
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Nenazadnje je treba opozoriti tudi na nedorečenost predlagane rešitve. Iz predloga namreč
ni razvidno, kaj naj bi bili proizvodi, ki so namenjeni ekološko čistejšemu pridobivanju
energije. Je to samo gorivo, ali so to tudi proizvodi, namenjeni npr. izgradnji naprav za
ekološko čistejše pridobivanje električne energije? Nejasna je tudi opredelitev pojma
»ekološko čistejše pridobivanje električne energije«.
5.

uporaba nižie davčne stopnje za okrasno cvetje

Z obdavčitvijo okrasnih rastlin s splošno davčno stopnjo se zagotavlja enakopravno
obravnavo vseh pridelkov, ki niso primerni za hrano ljudi in živali ali za reprodukcijo v
kmetijstvu, ki se praviloma obdavčujejo s splošno stopnjo DDV.
Pri pripravi določb ZDDV je Slovenija dolžna slediti določbam in vsebinskim izhodiščem
Šeste direktive in drugih direktiv, ki jo dopolnjujejo. Pri določitvi seznama blaga in storitev,
obdavčenih z nižjo stopnjo DDV je osnovno izhodišče direktive, da je uporaba nižje stopnje
namenjena predvsem prometu blaga in storitev, namenjenih zadovoljevanju osnovnih
življenjskih potreb kot so prehrana, zdravstvo, stanovanje itd. in v primeru, ko so dobavljene
končnemu porabniku, ki jih uporabi za lastne potrebe in zato nima pravice do odbitka
vstopnega davka. Seznam takega blaga in storitev, ki jih države članice EU lahko obdavčijo
z nižjo stopnjo DDV je podan v Aneksu H k Šesti direktivi. Navedeni seznam je za čas t. im.
prehodnega obdobja (do prehoda na sistem obdavčitve blaga in storitev glede na državo
izvora) dopolnjen z direktivo, ki državam članicam dovoljuje, da z nižjo stopnjo DDV
obdavčijo tudi promet z okrasnimi rastlinami in lesom za kurjavo oz. drvmi (direktiva EU št.
96/42/EC).
Ta začasna rešitev je bila sprejeta leta na podlagi strokovnih analiz, ki so ugotavljale, da na
področju okrasnega vrtnarstva zaradi razlik v obdavčitvi med državami EU prihaja do sivega
trga oziroma prikritih nakupov s strani trgovcev v državah z nižjo stopnjo DDV. Rešitev je
bila sprejeta predvsem kot ukrep za zmanjšanje ilegalnega trga z okrasnimi rastlinami v
prometu med državami EU.
V Sloveniji se večina okrasnega rezanega cvetja uvozi, le manjši del se proizvede v
Sloveniji. Glede na to, da ni mogoče uveljaviti različnih davčnih stopenj za okrasno cvetje
glede na njegovo poreklo, bi torej uvedba nižje davčne stopnje pomenila predvsem
spodbudo tujim proizvajalcem okrasnega cvetja, nikakor pa s tem ukrepom ne bi bilo
mogoče spodbuditi domače proizvodnje okrasnega cvetja.

6.

uporaba nižie davčne stopnje za vse veterinarske storitve

Po določbah Šeste direktive so veterinarske storitve načeloma predmet obdavčitve s
splošno stopnjo DDV. Pred sprejemom usklajenih izhodišč za sistem DDV v državah EU
(šesta direktiva) so nekatere države veterinarske storitve, enako kot zdravstvene storitve,
izvzemale iz obdavčitve. Tem državam je bila s sprejetjem Osemnajste smernice EU
(89/465/EEC) izjemoma podeljena možnost, da veterinarske storitve tako obravnavajo še do
1. januarja 1992. Izrecno je bilo določeno, da jih morajo po preteku določenega datuma
vključiti v sistem DDV, v skladu z osnovnimi izhodišči, torej obdavčiti s splošno stopnjo DDV.
Skozi reševanje različnih pobud v zvezi z obdavčevanjem veterinarskih storitev v sistemu
DDV pa je Evropska Komisija leta 1993 sprejela stališče, da so načeloma veterinarske
storitve predmet obdavčevanja s splošno stopnjo DDV, izjemoma pa bi se lahko z nižjo
stopnjo DDV obdavčevale samo veterinarske storitve kot storitve v kmetijstvu.
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Predlagana razširitev obsega veterinarskih storitev na vse storitve, obdavčenih z nižjo
stopnjo DDV, bi bila v nasprotju z zakonodajo EU in bi pomenila odpiranje novega
pogajalskega izhodišča v pogajanjih z EU.
Rešitev, kot je predvidena s Šesto direktivo je vključena tudi v veljavni zakon o davku na
dodano vrednost, v skladu s katero se veterinarske storitve kot storitve v kmetijstvu
obdavčujejo po nižji stopnji DDV, medtem ko se ostale veterinarske storitve (za male živali)
obdavčujejo po splošni stopnji.

IV.

OBRAZLOŽITEV
OPROSTITVE

POSAMEZNIH

PREDLOGOV

ZA

UVELJAVITEV

DAVČNE

1. uporaba davčne oprostitve s pravico do odbitka vstopnega davka za nakup kniia
znanstvenega, prosvetnega ali kulturnega značaja
Vlada ugotavlja, da bi uvedba ničelne davčne stopnje dejansko pomenila prikrito splošno
subvencijo za opravljanje založniške in trgovske dejavnosti s knjigami, saj omogoča, da je
dodana vrednost v njihovi dejavnosti v celoti izvzeta iz obdavčitve z davkom na dodano
vrednost. S tem predlog nasprotuje dvema temeljnima načeloma davka na dodano vrednost
- nediskriminatornosti in nevtralnosti - ter bistveno posega v enakopravnost pogojev
gospodarjenja na trgu.
Vlada prav tako ocenjuje, da uvedba ničelne davčne stopnje ne bi vplivala na izboljšanje
položaja slovenske književnosti, umetnosti, znanosti in izobraževanja, kakor so zatrjevali
predlagatelji, saj bi morala enaka davčna stopnja veljati za vse knjige s področja
književnosti, umetnosti, znanosti in izobraževanja, ne glede na to ali gre za slovenske izdaje
ali tujo literaturo. Nenazadnje je treba opozoriti, da bi predlagana ohlapna definicija
omogočala različne interpretacije, kako širok je obseg blaga, ki je predmet ničelne davčne
stopnje, s tem pa bi bile na široko odprte možnosti za zlorabe in izogibanje plačilu davka.
Uvajanje uporabe t. im. ničelne stopnje DDV je v nasprotju z načelno usmeritvijo Slovenije,
da bo pri oblikovanju davčnih rešitev upoštevala evropske davčne predpise, kot tudi z
vsebinsko ureditvijo obdavčitve prometa blaga in storitev z davkom na dodano vrednost.
Predlagane rešitve ne upoštevajo zavez, ki jih je Republika Slovenija že dala v pogajanjih z
Evropsko unijo in jih je potrdil tudi Državni zbor.
šesta smernica ne dovoljuje uporabe t. im. ničelne davčne stopnje (davčno oprostitev s
pravico do odbitka vstopnih davkov) za dobave blaga, ki je zajeto v obravnavanem predlogu.
Zaradi celovitosti informacije je treba poudariti, da so si nekatere sedanje države članice ob
oblikovanju prvotnega besedila Šeste direktive izborile pravico, da v določenem prehodnem
obdobju ohranijo ničelno stopnjo za določene vrste blaga, ki so ga že pred uvedbo Šeste
smernice oproščale obdavčitve na ta način. Slovenija, kot kandidatka za članstvo v Evropski
uniji pa teh prehodnih rešitev ne more upoštevati v svoji zakonodaji kot sistemskih rešitev.

2. davčna oprostitev za znanstvene storitve in opremo, financirane iz javnih sredstev in iz
sredstev tuiih držav, vključno s prometom blaga, neposredno povezanega s temi
storitvami, ki iih opravljajo nepridobitne organizacije v skladu s predpisi, ki urejajo
področje znanstvenih dejavnosti
Uporaba davčne oprostitve za določene storitve in opremo s področja znanstvenih
dejavnosti je nesprejemljiva tako z vidika vsebinske ureditve obdavčitve prometa blaga in
storitev z davkom na dodano vrednost kot tudi z vidika splošne usmeritve, ki jo Slovenija
zasleduje pri oblikovanju davčne zakonodaje, t.j. skladnosti z evropskimi davčnimi predpisi.
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Z vsebinskega vidika je potrebno opozoriti, da se preko davčne oprostitve zagotavlja nižja
cena storitev oziroma blaga končnim potrošnikom. Hkrati pa se del stroškov v zvezi z
vstopnimi davki prenese preko cene na končnega potrošnika, saj izvajalci storitev, ki so
oproščene plačila davka na dodano vrednost, nimajo pravice do odbitka vstopnega davka.
Naročniki »znanstvenih storitev in blaga« so praviloma davčni zavezanci. Pri uveljavljanju
omenjene oprostitve izvajalci teh storitev oziroma dobavi tega blaga ne bi zaračunavali
davka na dodano vrednost za svoje storitve oziroma blago, vendar ne bi imeli pravice do
uveljavljanja odbitka vstopnega davka. Prav tako tudi prejemniki teh storitev oziroma blaga
ne bi imeli pravice do uveljavljanja odbitka (neplačanega) vstopnega davka, saj jim le-ta pri
dobavi ni bil zaračunan, hkrati pa so v ceni za blago oziroma storitve plačali del vstopnih
davkov izvajalca storitev in jih s tem prenesli med lastne stroške poslovanja. V tem primeru
bi tako prišlo do kopičenja davčne obveznosti, kar pa je z vidika zagotavljanja davčne
nevtralnosti, neprimerno. Davčno breme bi bilo tako preneseno na naročnika blaga oziroma
storitve.
Pri prometu blaga in storitev s področja znanosti gre za opravljanje obdavčene dejavnosti,
kar pomeni, da davčni zavezanec za vse dobave blaga in storitev obračunava in plačuje
davek na dodano vrednost po splošni davčni stopnji, vendar pa ima zato pri izračunu svoje
davčne obveznosti pravico do uveljavljanja odbitka vstopnega davka. S tem je dosežen
nevtralni učinek davka na dodano vrednost, pri katerem je obdavčena samo dodana
vrednost.
V predlogu je navedeno tudi, da se predlog nanaša le na storitve in opremo, ki se financirajo
iz javnih sredstev ali sredstev tujih držav. Določanje davčnega obravnavanja posameznega
prometa blaga ali storitve na podlagi tega, iz katerih oziroma čigavih sredstev se določen
promet financira, ni primerno, saj se s tem ruši načelo davčne nevtralnosti in enakopravnosti
davčnih zavezancev. Prav tako je treba opozoriti, da se različni raziskovalni projekti le redko
financirajo samo iz javnih sredstev oziroma iz tujih dotacij ampak se isti »projekt« financira iz
več virov.
Republika Slovenija se je v pogajanjih z Evropsko unijo zavezala, da bo s prvo vsebinsko
novelo zakona uskladila z evropskimi standardi vse tiste določbe zakona o davku na dodano
vrednost, ki jih je primerno uskladiti še pred polnopravnim članstvom. Mednje med drugim
sodi tudi uskladitev obsega davčnih oprostitev s tistimi, ki smo jih dolžni upoštevati oziroma
jih lahko upoštevamo glede na določbe Šeste direktive. Med njimi ni naveden primer
znanstvenih storitev in opreme.
Tako v primeru 13.A člena Šeste direktive kot tudi v primeru 26. člena slovenskega zakona o
davku na dodano vrednost gre za davčne oprostitve pri t. im. dejavnosti v javnem interesu,
za katere je značilno, da so namenjene končnim potrošnikom, ki praviloma ne morejo
prevaliti svoje davčne obveznosti naprej na svoje kupce, preko sistema odbitka vstopnega
davka.

3. davčna oprostitev za blago, kupljeno iz sredstev tujih držav za nepridobitne organizacije
V skladu z zakonom o davku na dodano vrednost (3. člen) in pravilnikom o izvajanju zakona
o davku na dodano vrednost prave dotacije niso predmet DDV, kar pomeni, da niso plačilo
za opravljeno storitev oziroma za dobavljeno blago. Hkrati Vlada opozarja, da dotacije
prejemniku zmanjšujejo pravico do odbitka vstopnega davka.
*
Če prejemnik dotacijo porabi za nakup blaga oziroma plačilo storitev, in to dobavo opravi
oseba, ki je davčni zavezanec za DDV, je prejemnik dolžan dobavitelju plačati tudi
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obračunani DDV. Ali bo za plačilo tega zneska uporabil sredstva dotacije, ali druge prihodke,
je stvar njegove odločitve, na katero davčni predpisi ne morejo in ne smejo vplivati.
Pri izvajanju storitev in dobavi blaga, ki se financira iz sredstev dotacij je treba upoštevati
tudi, da sredstva prejmejo praviloma osebe, ki so davčni zavezanci in da imajo kot takšni
pravico do uveljavljanja odbitka vstopnega davka (razen v delu, v kolikor opravljajo
oproščeno dejavnost).
Vsakršno posebno sistemsko obravnavanje blaga, ki je kupljeno iz sredstev tujih držav, bi
pomenilo uvajanje diskriminatomih elementov v sistem davka na dodano vrednost in kršitev
načela nevtralnosti tega davka.
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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 zakona o davku na dodano vrednost - druga
obravnava (EVA 2001-1611-0144)
2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma o pridružitvi":
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se nanašajo na predloženo
gradivo: 70. člen Evropskega sporazuma
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene:

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
/
3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugi sekundami viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z
navedbo usklajenosti:
Šesta Direktiva Sveta 77/388/EEC
Direktiva Sveta 78/1035/EEC
Osma direktiva Sveta 79/1072/EEC
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES?
/
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost:
/
4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zoorai navedenimi pravnimi viri ES
(leto)
/
5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?
- ne
6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik?
- ne
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7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. Komisija ES. države članice ES.
SIGMA. OECD. Univerza—)
Niso sodelovali
8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka za
uskladitev

V državnem programu je predviden sprejem zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
davku na dodano vrednost do konca leta 2001. Predlog zakona ima v državnem programu
identifikacijsko številko ZAKO 3126.

Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:

Podpis ministra:

Petra ZEMLJIČ
SVETOVLKA VLADE

mag. Anton ROP
MINISTER
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Predlog

NACIONALNEGA

PROGRAMA

CESTNEGA

PROMETA

SLOVENIJI

(NPVCP)

V

VARNOSTI

REPURUKI

- tretja obravnava - EPA 164 - III

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

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2001-1711-0011
Številka: 342-04/2001-1
Ljubljana, 04.04.2002

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve,
- Miha Molan, državni sekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve,
- Ljubo Zaje, svetovalec generalnega direktorja Policije.

Vlada Republike Slovenije je na 136. dopisni seji dne 4.4.2002
določila besedilo:
- PREDLOGA NACIONALNEGA PROGRAMA VARNOSTI
CESTNEGA PROMETA V REPUBLIKI SLOVENIJI,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 12. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 24.1.2002, 166.
in 168. člena poslovnika Državnega zbora.

9. april 2002

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

PREDLOG NACIONALNEGA

VARNOSTI

V

CESTNEGA

REPUBLIKI

PROGRAMA

PROMETA

SLOVENIJI

- tretja obravnava -

LJUBLJANA, DNE 4.4.2002
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1. UVOD

Predlog Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa (v nadaljevanju: program)
temelji na določbi 5. odstavka 3. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS, št.
30/98).
Program je kompleksen, interdisciplinaren in z vidika prometnovarnostne stroke zahteven
dokument. Ima jasno opredeljene cilje ter aktivnosti za štiriletno obdobje.
Temeljni namen programa je bil tudi opredelitev ključnih nosilcev in časovnih rokov za
izvedbo konkretnih nalog, s katerimi se bo zmanjšalo število prometnih nesreč in njihovih
posledic. Vzgoja in izobraževanje, tehnični ukrepi, nadzor nad spoštovanjem varnostnopravnih standardov, raziskovanje varnosti cestnega prometa, medijske aktivnosti in drugi
ukrepi, usmerjeni v spremembe prometnovarnostnih stališč in ravnanj, so značilnosti tega
dokumenta, s pomočjo katerih bo zadovoljeno njegovemu namenu in ciljem.
Program obravnava tri varnostno najbolj izpostavljene kategorije udeležencev cestnega
prometa. To so pešci, kolesarji in mladi vozniki osebnih avtomobilov, ki so primarno
obravnavani kot potencialne žrtve prometnih nesreč. Poleg treh najbolj ogroženih skupin
udeležencev cestnega prometa pa program izpostavlja tudi dva najpogostejša vzroka
prometnih nesreč, in sicer hitrost ter alkohol.

Od leta 1995 do vključno leta 2000 je bilo v RS
zaradi posledic prometnih nesreč za 358
milijard* tolarjev družbene škode umrlo je 2.120 ljudi.

V RS je prometna varnost že dalj časa nesprejemljiva in nezadovoljiva in izrazito zmanjšuje
kakovost življenja naše družbe in vseh njenih pripadnikov.

Poškodbe v prometnih nesrečah 90 glavni vzrok
zdravstvenih težav prebivalstva do 44. leta starosti.

* Izračun temelji na vrednostih stroškov posledic prometnih nesreč, ki so navedene v Študiji "Vrednotenje
prometnih nesreč na cestah v Republiki Sloveniji"; OMEGAconsult, projektni management, d.0.0., julij 2000.
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V državah EU je leta 1995 umrlo 137 udeležencev v cestnem prometu na en milijon
prebivalcev. V slovenskem prostoru jih je v istem letu umrlo kar 208, to pomeni, da smo kar
za 52 % presegli evropsko povprečje. Na podlagi tega kriterija je RS v letu 1995 sodila med
najmanj vame evropske države, kar velja še danes. Slabšo varnost cestnega prometa imata
od držav članic EU Portugalska z 288 mrtvimi in Grčija z 211 mrtvimi udeleženci cestnega
prometa na en milijon prebivalcev. S 65 in 64 mrtvimi na en milijon prebivalcev pa sta
Švedska in Velika Britanija najbolj vami evropski državi.

Graf št. 1: Število umrlih v prometnih nesrečah s predvidenim zmanjševanjem števila umrlih

Zakon o varnosti cestnega prometa predstavlja le droben del velikega prometnovamostnega
mozaika. Brez vzgojno-izobraževalnih, nadzornih in drugih podpor ima le omejene možnosti
za dolgoročno zagotavljanje boljše in predvsem stabilnejše prometne varnosti v RS. Z
vzpostavitvijo prave kolektivne odgovornosti in jasnih individualnih odgovornosti ter
organizacijskih in funkcionalnih vezi med načrtovalci, izvajalci, nadzorniki in ocenjevalci
prometnovarnostnih procesov je program strateška in ključna podpora Zakonu o varnosti
cestnega prometa in varnejšemu življenju na slovenskih cestah.

v letu 2005 število mrtvih na slovenskih cestah
ne sme biti večje od 210
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Program obravnava varnost cestnega prometa celovito, tako da je iz njega možno jasno
razbrati odgovore na štiri ključna vprašanja. Kje smo? Kam želimo? Kako bomo tja prišli?
in Kdaj bomo tam? Odgovor na tretje vprašanje pa ni možen brez ustanovitve Nacionalne
organizacije za varnost cestnega prometa.
Cilj programa je sicer zmanjšanje števila umrlih, vendar pa je poleg konkretnih
številčnih ciljev enako pomembna tudi vzpostavitev sistematičnega,
strokovnega,
usklajenega,
uspešnega,
učinkovitega,
racionalnega in
kontinuiranega dela na področju prometne varnosti v RS. Le s takšnim
načinom dela bomo zagotovili osnovo za dolgoročnejše izboljševanje varnosti
cestnega prometa.
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2. CILJI, PROJEKTI IN KLJUČNI UKREPI

Glede na temeljno izhodišče »v najkrajšem času doseči največje možne učinke« cilji
programa izpostavljajo tri najbolj ogrožene skupine udeležencev in dva najpogostejša vzroka
prometnih nesreč.

Skladno z rezultati analiz stroškov in koristi posameznih ukrepov za dosego ciljev se prouči
potreba po pridobitvi stadiona tehnične kulture.
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Na podlagi analiz prometnovarnostnih razmer so po smrtnosti najbolj ogrožene naslednje' tri
skupine prometnih udeležencev:
=>

pešci,

=>

kolesarji in

=>

mladi vozniki.

2,5

pa&oc

voznik
motornega
kofesa

kolesar

voznik
voznik
potnik
voznik kote« z voznik mopeda vsi poftkodovani
tovornega vozila osebnega
motorjem
avtomobila
Vrsta ud«l«i»nca v prometni n«*r«ti

Graf št. 2: Udeleženci v prometnih nesrečah z največjim tveganjem smrtnega izida
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Najpogostejša vzroka prometnih nesreča sta:

=>

hitrost in

=>

alkohol.

Graf št. 3: Hitrost in alkohol kot vzroka prometnih nesreč v obdobju 1995 - 2000
Za dosego ciljev je potrebno pripraviti in izvesti projekte, ki so osnova za podrobno
opredelitev ukrepov ter potrebne finančne in kadrovske vire.

Projekti morajo vsebovati:
a) tehnične ukrepe - inženiring,
b) vzgojo in izobraževanje,
c) nadzorstvo nad spoštovanjem pravil v cestnem
prometu,
d) vrednotenje učinkovitosti
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Za vsak projekt je določen nosilec, katerega naloge so:
konstituiranje projektne skupine,
-

financiranje izdelave projekta,

-

izdelava projekta,

-

koordiniacija izvajanja projektnih nalog,

-

nadzor in vrednotenje učinkovitosti ukrepov in

-

skrb za dolgoročno kontinuiteto projekta.

Projekti morajo biti pripravljeni po enotni metodologiji, ki bo omogočala medsebojno
skladnost, povezanost in primerljivost.

Naloga

Nosilec

Izdelava metodologije za projekte

2.1

Ministrstvo pristojno za šolstvo in
znanost

PEŠCI

Od leta 1995 do leta 2000 so bili pešci vsaka
peta smrtna žrtev na slovenskih cestah umrlo jih je 374.

Pešci so žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov, svojih napak in neustreznih
površin za pešce.
V naseljih povzročijo vozniki 71 % prometnih nesreč, v katerih so smrtne žrtve pešci, zunaj
naselij pa 62 %. Med vzroki za nesreče, ki jih povzročijo vozniki, prevladujeta neustrezna
hitrost in alkoholiziranost voznika. Vzrok velikega dela nesreč, ki jih povzročijo pešci v
naseljih (50 %), je alkoholiziranost pešcev.
Zlasti ogroženi so starejši od 65 let, med katerimi je bistveno več žrtev kot v drugih starostnih
skupinah.
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Graf št. 4: Ogroženost pešcev v prometu v obdobju 1995-2000

Posredni vzrok mnogih nesreč je neustrezna ureditev naselij, kjer ni varnih površin, urejenih
prehodov za pešce in niso izvedeni ukrepi za umikanje prometa.

Cilj:

zmanjšanje števila mrtvih pešcev za najmanj 50 % glede na leto
1995 oziroma ne več kot 41 mrtvih pešcev v letu 2005 in med
njimi nič otrok

Projekt in ključni ukrepi

:

c
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> izgradnja prometne infrastrukture
>'\ ukrepi za umirjanje prometa
>;? prometna vzgoja
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;
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2.2

KOLESARJI

Od leta 1995 do leta 2000 je bilo 7,3 % žrtev prometnih
nesreč na slovenskih cestah kolesarjev umrlo jih je 155.

Podobno kot med pešci je tudi med kolesarji najbolj ogrožena starostna skupina nad 65 let.
Kolesarji v tej starostni skupini povzročijo skoraj 2/3 prometnih nesreč, ki so predvsem
posledica slabših psihofizičnih sposobnosti. Pereč problem je tudi vožnja pod vplivom
alkohola.

5
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starost

f

Graf št. 5: Ogroženost kolesarjev v prometu v obdobju 1995-2000
Med mlajšimi pa izstopa starostna skupina otrok med 14. in 18. letom. Številni kolesarji so
žrtve prometnih nesreč zaradi nedograjenih in neurejenih kolesarskih stez, tako v naseljih kot
tudi zunaj njih.

Zmanjšanje števila mrtvih kolesarjev v prometnih nesrečah za 50 %
glede na leto 1995
Oziroma ne več kot 17 mrtvih kolesarjev v letu 2005
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nadzor

2.3

Ministrstvo pristojno za promet

,

MLADI VOZNIKI

Od leta 1995 do leta 2000 je bil mladi voznik ali
potnik od 18. do 24. leta starosti vsaka osma
smrtna žrtev na slovenskih cestah umrlo jih je 272.

Mladi vozniki so, glede na udeležbo v prometu, najpogostejši povzročitelji
prometnih nesreč in skupaj s potniki v osebnih avtomobilih tudi najpogostejše
žrtve.

Graf št. 6: Ogroženost voznikov in potnikov v osebnih avtomobilih v obdobju 1995-1997

9. april 2002

83

poročevalec, št. 36

Povzročijo 23 % vseh prometnih nesreč. Najpomembnejši vzroki nesreč, ki jih
povzročijo, so: nepravilno prehitevanje (25 %), neprilagojena hitrost (30 %), alkohol
(22 %).

zmanjšanje števila mrtvih mladih voznikov In potnikov v osebnih
avtomobilih za najmanj 50 % glede na leto 1995 oziroma ne več
kot 29 mrtvih mladih voznikov in potnikov v letu 2005

Cilj*.

Projekt in ključni ukrepi

Nosilec

Mladi voznik
> posodobitev izobraževanja voznikov
> prometna vzgoja v osnovni in srednji
šoli
> preventivne in propagandne akcije
> nadzor
> pridobitev stadiona tehnične kulture

2.4

Ministrstvo pristojno za šolstvo in
znanost

HITROST

Od leta 1995 do leta 2000 je bila hitrost vzrok 43 %
prometnih nesreč s smrtnih izidom v teh nesrečah je umrlo 906 ljudi.

Vzrok 43 % prometnih nesreč z mrtvimi ter 34 % prometnih nesreč s telesno poškodovanimi
je neprilagojena hitrost. Pri prometnih nesrečah, kjer se kot posledica pojavlja samo
materialna škoda, pa se hitrost kot vzrok pojavlja v 22 %.
S hitrostjo so nedvomno tesno povezani tudi nekateri drugi vzroki, med katere sodijo:
prekratka varnostna razdalja, nepravilnosti pri prehitevanju, nepravilna stran in smer vožnje
in izsiljevanje prednosti. S podrobnejšo analizo omenjenih vzrokov prometnih nesreč
pridemo do ugotovitve, da je s hitrostjo povezanih približno 2/3 vseh prometnih nesreč.
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Neprilagojena hitrost kot vzrok prometnih nesreč je evropski pojav, ki na lestvici vzrokov vodi
že desetletja. Bistvo problema izhaja iz različnih ekonomskih in socialnih pritiskov. Uporaba
motornih vozil je večinoma potrebna zaradi zadovoljevanja različnih vrst ciljev (podjetniški,
turistični), ki pa so v nasprotju s prometnovarnostnimi cilji (umiranje prometa, 85 % hitrost,
omejitve hitrosti prometa).

itran, smer nepravilno nepravilnosti neprilagojena izsiljevanje
vožnje
prehitevanje
peica
hitrost
prednosti

varnostna
razdalja

premiki z
vozilom

Graf št. 7: Najpogostejši vzroki prometnih nesreč s smrtnim izidom v obdobju 1995-2000

zmanjšanje števila mrtvih v prometnih nesrečah zaradi
neprilagojene hitrosti za 50 % glede na leto 1995

Cilj:

oziroma ne več kot 83 mrtvih v letu 2005

1
Zmanjšanje skupnega števila mrtvih zaradi hitrosti na 83 pomeni predvsem zmanjšanje
mrtvih:
pešcev,
kolesarjev,
voznikov osebnih avtomobilov in potnikov,
tako v naselju kot zunaj njega.

9. april 2002

85

poročevalec, št. 36

■ ■■
Projekt fn ključni ukrepi

Nosilec
v--

;

Hitrost
88 "
■■
r
\
, '
.
' .j £• ■: ■
• &
> naprave in ukrepi za umirjanje ' .V-' ' .
i.""-' '
/'
prometa zunaj naselij
Ministrstvo pristojno za notranje
> naprave in ukrepi za umirjanje
zadeve
prometa v naseljih
> preventivne in propagandne akcije
> pridobitev stadiona tehnične kulture
> nadzor

2.5

ALKOHOL

Skoraj vsak tretji povzročitelj smrtne prometne nesreče je
pod vplivom alkohola nad dovoljeno mejo.

Alkohol izrazito vpliva na človeka, torej tudi na voznika in njego ravnanje v cestnem prometu.
Alkohol zavira delovanje vseh človekovih funkcij, ki so pomembne za varno udeležbo v
cestnem prometu (zmanjšuje zbranost, zmožnost zaznavanja dražljajev in odzivanja nanje,
predvsem pa povečuje število napak, ki jih voznik naredi med vožnjo), in tudi delovanje
človekove "osebnostne zavore", ki zagotavlja socialno prilagojeno vedenje, obenem pa
povečuje zaupanje v lastne sposobnosti in v zmožnost obvladovanja situacije. Posledica je
seveda vožnja preko svojih zmožnosti in zmožnosti vozila, ob tem pa voznik ne upošteva
prometnih razmer in drugih udeležencev v cestnem prometu. Voznik, ki vozi pod vplivom
alkohola, je potencialna nevarnost za vse udeležence v cestnem prometu (tudi zase) in ima
po statističnih podatkih kar nekajkrat večjo možnost za povzročitev promfetne nesreče z
najhujšimi posledicami kot drugi vozniki.

>

Odstotek števila alkoholizlranlh povzročiteljev prometnih nesreč od leta 1995 do 2000

Število prometnih
nesreč
Prometne nesreče s smrtnim izidom
prometne
nesreče
poškodovanimi
Prometne
škodo

nesreče

s

z

telesno

materialno

Skupaj
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Število
alkoholiziranih
povzročiteljev

%

1892

640

33,8

39.315

7.928

20,2

193.745

17.086

8,8

234.952

25.654

10,9
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V prometnih nesrečah s smrtnim izidom je pod vplivom alkohola približno vsak tretji
povzročitelj prometne nesreče, v prometnih nesrečah s telesnimi posledicami vsak peti, v
prometnih nesrečah z materialno škodo pa vsak deseti.

leto

Slika št. 8: Delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč v obdobju 1995 - 2000 in
predvideno zmanjševanje stopnje alkohiliziranosti do 2005

Cilj:

do konca leta 2005 zmanjšati delež povzročiteljev
prometnih nesreč pod vplivom alkohola na 7%

■ ..J "V- -u- ...
Projefci^ključniukrepi.,
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Alkohol
> izvajanje »alkoholne« politike
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3. OPREDELITEV KLJUČNIH ORGANIZACIJSKIH IN FUNKCIONALNIH
PROBLEMOV TER STRATEŠKEGA NAČRTA

Poleg že omenjenih najbolj razvidnih in izstopajočih problemov so v RS nesprejemljiva
dejstva tudi nezadovoljiva koordinacija načrtovanja, izvajanja in ocenjevanja učinkovitosti
prometnovarnostnih ukrepov in pomanjkanje znanstvenega raziskovanja varnosti cestnega
prometa. Prav slednje pa povzroča pogoste kratkoročno naravnane in pragmatično
oblikovane rešitve prometnovarnostnih problemov.
Vzpostavitev učinkovitega izvajanja programa je možna s prepoznavo in odpravo ključnih
družbenih problemov, ki ovirajo celovito zagotavljanje varnosti cestnega prometa.
Ti problemi so:
•

nezadostna družbenopolitična podpora,

•

neustrezna in neučinkovita organizacijska in funkcionalna struktura državnih in lokalnih
organov,

•

neopredeljene odgovornosti za izvedbo posameznih nalog,

•

pomanjkljiva horizontalna in vertikalna koordinacija ter komunikacija pri načrtovanju,
izvajanju, nadzoru in vrednotenju nalog,

•

neustrezna in nezadostna kadrovska zasedba teles, ki sprejemajo in izvajajo programske
aktivnosti,

•

pomanjkanje finančnih virov,

•

nepravočasno izvajanje nalog,

•

pomanjkanje integriranega podatkovnega sistema,

•

pomanjkanje raziskav o varnosti cestnega prometa,

•

nekontinuirano izvajanje izobraževanja in usposabljanja načrtovalcev in izvajalcev
programa in prometnih udeležencev.

Program je strateško naravnan tako, da ob upoštevanju omenjenih problemov najprej
vzpostavlja osnovne organizacijske in funkcionalne povezave na državni in na lokalni ravni.
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Zato je program v svojem strateškem delu razdeljen v dve časovni obdobji:
•

pripravljalno obdobje od začetka leta 2002 do konca leta 2003, v katerem se prične s
projektnim delom,

•

obdobje izvajanja konkretnih prometnovamostnih ukrepov, ki bodo opredeljeni s pomočjo
projektov od začetka leta 2004 naprej.

Program jasno opredeljuje konkretne naloge, njegove nosilce in vire in s tem tudi
odgovornost.

9. april 2002
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Časovni potek izvajanja programa varnosti cestnega prometa

2002

2004

2003

2005

sprejem
programa
Intenziviranje
sodelovanja in
vzpostavitev povezav
med državnimi organi
in organizacijami
Ustanovitev
nacionalne
organizacije za
varnost cestnega
prometa

Dopolnitev programa z
izvedbenimi načrti

Priprava
metodolo
gije za
izdelava projektov
projektne
naloge

Izvajanje spremljanje, vrednotenje in popravki
izvedbenih načrtov

Vzpostavitev pomembnih podatkovnih baz
Izdelava metodologije
za spremljanje in
vrednotenje
učinkovitosti
Promocija programa in uresničevanje ciljev

Usposabljanje in izobraževanje načrtovalcev in izvajalcev programa ter udeležencev
cestnega prometa
Priprava programov
varnosti cest. prometa
lokalnih skupnosti
Izvajanje programov lokalnih skupnosti
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4. STRATEGIJA ZA DOSEGO CILJEV VARNOSTI CESTNEGA PROMETA

Za dosego ciljev varnosti cestnega prometa program predvideva uresničitev naslednjih
strateških nalog na državni in lokalni ravni:

Na državni ravni:
-

vzpostaviti in zagotoviti je potrebno optimalno organizacijsko in funkcionalno strukturo,
opredeliti je treba odgovornost za izvedbo posameznih nalog,
zagotoviti je treba horizontalno in vertikalno koordinacijo ter komunikacijo pri načrtovanju,
izvajanju, nadzoru in vrednotenju nalog,
opredeliti je treba zagotavljanje finančnih virov,
potrebno je vzpostaviti in vzdrževati integrirani podatkovni sistem,
zagotoviti in izvajati je potrebno ustrezne raziskave,
proučiti možnosti financiranja in izgradnje stadiona tehnične kulture,
tekoče je treba izvajati izobraževanje in usposabljanje načrtovalcev in izvajalcev
programa in udeležencev v prometu,
potrebno je spremljati vrednotenje in načrtovanje prometnovamostnih ukrepov in
programu je treba zagotoviti družbenopolitično podporo.

Na lokalni ravni:
• sprejeti program varnosti cestnega prometa z opredeljenimi cilji in nalogami,
• zagotoviti ustrezno strokovno podporo za nadziranje opredeljenih programskih nalog in
skrbeti za njihovo kakovostno izvajanje,
• predlagati dodatne aktivnosti, če so te potrebne za zagotavljanje varnosti cestnega
prometa na območju samoupravnih lokalnih skupnosti in
• sodelovati z nacionalno organizacijo za varnost cestnega prometa.
Nacionalna organizacija za varnost cestnega prometa in nosilci posameznih projektov so
dolžnr samoupravnim lokalnim skupnostim posredovati vse potrebne programske podlage in
navodila za izvedbo nalog.
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Soodvisnost državne in lokalne ravni:

program, projekti in naloge na državni ravni
i r~

—■—*
ir

nacionalni svet za varnost cestnega prometa In
nosilci posameznih projektov
i

programi in naloge na lokalni ravni

5. PROMOCIJA PROGRAMA

Programu je potrebno zagotoviti širšo družbeno in politično
podporo.

Namen promocije je motivirati, aktivirati in pridobiti podporo strokovne in širše javnosti za
nujnost pridobitve programa varnosti cestnega prometa in uresničevanja načrtovanih
ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti.
Sprožiti in vzdrževati mora celovit proces družbenega in osebnega ozaveščanja o nujnosti
kvalitativnih sprememb pri zagotavljanju prometne varnosti in obnašanju v prometu.
Promocija mora vsebovati elemente:
-

informiranja,
prepoznavnosti,
osebne identifikacije s problemom in vzbujanja odgovornosti,
pojasnjevanja in prepričevanja,
vzgoje,
komunikacije in povratne informacije ipd.
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Naloga

Nosilec

Izdelava promocijskega programa

Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu RS,
Ministrstvo pristojno za notranje
zadeve

Promocijski načrt mora biti izdelan v roku šestih mesecev od sprejetja programa.
Po konstituiranju bo izvedbo promocijskih aktivnosti postopoma prevzela nacionalna
organizacija za varnost cestnega prometa.

6. FINANČNI VIRI

Programu je potrebno zagotoviti stabilne in trajne finančne
vire.

V prvih dveh letih (2002 in 2003) izvajanja programa bodo finančni viri izključno redna
proračunska sredsteva, ki jih bodo posamezni proračunski porabniki namenili izvajanju
programa.
Sredstva za izvajanje, spremljanje, vrednotenje in popravke projektov v letih 2004 in 2005
morajo biti zagotovljena (brez dodatnih finančnih sredstev) iz rednih proračunskih prihodkov
pristojnih ministrstev in dodatnih virov zlasti od tistih organizacij, ki so ekonomsko
zainteresirana za izboljšanje prometne varnosti.
Ocenjena družbena škoda zaradi žrtev v prometu znaša približno 64 milijard toiaijev
na leto. Da bodo zastavljeni cilji programa doseženi, mora RS letno vložiti 5-8 %
sredstev od višine družbene škode za izvedbo ukrepov iz posameznih programov.

9. april 2002

93

poročevalec, št. 36

7. KONSTITUIRANJE ORGANA

Nacionalna organizacija za varnost cestnega prometa je
ključni pogoj za izvajanje programa.

Državna raven
Za politično koordinacijo pri izvajanju programa bo Vlada RS ustanovila Odbor nacionalnega
programa varnosti cestnega prometa (v nadaljevanju: odbor). Člani odbora bodo minister za
notranje zadeve, minister za promet, minister za šolstvo, znanost in šport, minister za
gospodarstvo, minister za zdravje, minister za finance in predsednik nacionalne organizacije
za varnost prometa. Odbor bo vodil minister, ki ga bo določila vlada RS.
Odbor bo obravnaval in sprejemal polletna poročila o rezultatih in izvajanju posameznih
nalog in Državnemu zboru pripravljal letna poročila o izvajanju programa.
Za strokovno izvajanje programa varnosti cestnega prometa mora Vlada RS ustanoviti
Nacionalno organizacijo za varnost cestnega prometa. Nacionalna organizacija za varnost
cestnega prometa se ustanovi z reorganizacijo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu RS tako, da sodelujejo v njem vsi organi in organizacije, ki imajo med svojimi
pristojnostmi in nalogami tudi področje varnosti cestnega prometa, strokovne organizacije in
posamezni strokovnjaki, organizacije civilne družbe in lokalne skupnosti. Vlada RS zagotovi
za delovanje strokovne službe ustrezne kadrovske, finančne in tehnične pogoje.

Naloga

Nosilca

Ustanovitev nacionalne
organizacije za varnost cestnega
prometa

Vlada RS, Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu RS

Nacionalna organizacija za varnost cestnega prometa bo:
•

skrbel za, koordinacijo izvajanja programov, ki zahtevajo sodelovanje vladnih organov,
drugih organizacij, civilne družbe in strokovnjakov,

•

odločal o razporejanju sredstev zbranih na podlagi programa, določal prioritete glede na
stroškovno učinkovitost programov in skrbel za namensko in smotrno uporabo,

•

pomagal pri delu lokalnih odborov in sodeloval pri usklajevanju programov za reševanje
problemov, ki presegajo lokalno raven,
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•

skrbel za promocijo programa.

Do vzpostavitve nacionalne organizacije za varnost cestnega prometa izvajanje programa
vodi in koordinira začasni programski odbor, sestavljen iz predstavnikov ministrstva za
promet, ministrstva za notranje zadeve, ministrstva za šolstvo, znanost in šport, ministrstva
za zdravje in ministrstva za gospodarstvo. Začasni programski odbor vodi član Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS.
«

Shema št. 1: Organizacijska shema Nacionalne organizacije za varnost cestnega prometa
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Lokalna raven
Pri dejavnostih s področja zagotavljanja varnosti cestnega prometa aktivno sodelujejo tudi
samoupravne lokalne skupnosti. Te skladno z programom oblikujejo svoje programe, v
katerih so zajete pristojnosti in naloge s področja varnosti cestnega prometa na njihovem
območju. Lokalnim skupnostim se priporoča, da se za izvajanje nalog ustrezno strokovno
organizirajo.

Nosilci

Naloga
Priprava programov varnosti
cestnega prometa lokalnih
skupnosti

Samoupravne lokalne skupnosti

8. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

Učinkovitost programa je odvisna od
strokovne usposobljenosti ljudi.

Nosilci projektov in posameznih nalog v programu so odgovorni za načrtovanje in izvedbo
stalnih in občasnih oblik izobraževanja in usposabljanja nosilcev in izvajalcev nalog na
državni ravni, v samoupravnih lokalnih skupnostih in med posameznimi izvajalci.
Na horizontalni ravni nosilci projektov In posameznih nalog na tej ravni:
•

skrbijo za izobraževanje in usposabljanje,

•

zagotavljajo skladno in povezano izvajanje nalog, pretok informacij in znanja ter

•

skrbijo za spremljanje novosti na svojih področjih, zlasti izvajanja nacionalnih programov
varnosti cestnega prometa v tujini.

Horizontalna raven izobraževanja in usposabljanja:
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Na vertikalni ravni:
•

za izobraževanje in usposabljanje skrbijo nosilci projektov in posameznih nalog za svoje
področje.

Vertikalna raven izobraževanja in usposabljanja:

Izobraževanje in usposabljanje mora slediti ciljem in smotrom Nacionalnega programa
varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji. S cilji zagotovitve bolj učinkovitega
usposabljanja in izpopolnjevanja voznikov motornih vozil in mladih voznikov je potrebno
analizirati obstoječe stanje in ga skladno z ugotovitvami prenoviti. Poseben poudarek je
potrebno posvetiti vzgoji za strpno, uvidevno, civilizirano in kulturno vedenje vseh
udeležencev v prometu in razviti in utrjevati človeške vrednote pri vseh udeležencih v
prometu.
Kot možnost učinkovitega neposrednih udeležencev cestnega prometa se proučijo možnosti
široke uporabe stadiona tehnične kulture v Sloveniji.

9. INFORMATIKA

Standardizirani, ustrezni, natančni, dosegljivi, pravočasni in
integrirani podatki so temelj načrtovanja in izvedbe
učinkovitih ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti.

Na področju informatike je treba razviti in vzpostaviti enoten podatkovni sistem, ki bo zajemal
izključno statistične podatke o prometnih nesrečah, njihovih lokacijah, udeležencih prometnih
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nesreč, poškodbah in zdravljenju udeležencev, ukrepih organov sodne oblasti, cestah,
vremenu in druge podatke potrebne za analiziranje prometnih nesreč.

Vzpostavitev podatkovnega sistema je prvi pogoj za:
•

spremljanje, vrednotenje in spreminjanje programa,

•

raziskave o prometni varnosti in

•

primerjanje podatkov s tujino.

Projekt in ključni ukrepi

Nosilec
Ministrstvo pristojno za notranje
zadeve, Center vlade RS za
informatiko

Vzpostavitev podatkovnega
sistema

10.

MOŽNE OVIRE

Nezadostna podpora strokovne in širše javnosti bi
negativno vplivala na izvajanje programa.

Tuje izkušnje pri izvajanju nacionalnih programov opozarjajo na številne ovire, ki jih delijo na:

•

zunanje ovire,

•

notranje ovire.

Med zunanje ovire sodijo predvsem:
•

ignoriranje programa
Veliko ljudi se ne zaveda pomena programa. Namesto, da bi se pozanimali o cilju in
poteku uveljavljanja programa, menijo, da le oni vedo, kako je potrebno zadeve reševati
in kakšen bi bil pravilen program. Ti ljudje največkrat menijo, da je izvajanje in
vrednotenje programa izguba časa in denarja.

•

»uradniška modrost«
Pripravljavci programa lahko predvidijo negativne rezultate. Marsikateri deli programa so
težko uresničljivi, določenih ciljev pa v obliki, kot so bili zastavljeni, sploh ni možno
uresničiti. Ta dejstva lahko ustvarjajo negativen odnos do programa.
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•

premajhna politična podpora
Odločitev, da se bo začel program izvajati, je politična, če se ta odločitev ne sprejme ali
pa je politična podpora med izvajanjem programa premajhna, je zelo težko pričakovati
uspešno uresničitev programa.

Med notranje ovire pa sodijo:
•

pomanjkljivo znanje izvajalcev programa
Med najpomembnejše notranje ovire za uresničitev programa moramo uvrstiti
pomanjkljivo uresničitev posameznih faz programa. Ko je posamezna faza uresničena je
izredno težko popravljati stvari za nazaj. Pogosto je za slabo izvajanje določene faze
programa krivo pomanjkanje znanja izvajalcev oziroma predhodne slabe ocene položaja.
Vzroki so predvsem:
-

•

preširoko zastavljeni cilji programa,
nepravilna izbira ciljev,
nepravilna določitev ukrepov za dosego ciljev,
neustrezne povratne informacije izvajalcem programa.

pomanjkanje opreme, podatkovnih baze, nedorečeni postopki
Nekateri notranji vplivi še lahko ovirajo izvajanje programa, ki pa so odvisni tudi od
zatečenega stanja oziroma spremenjenih zunanjih okoliščin:
-

•

spreminjanje ciljev programa med izvajanjem,
neustrezne metode zbiranja statističnih podatkov in neustrezne baze podatkov,
neustrezni roki za izvedbo posameznih faz programa,
pomanjkljiva kontrola izvajanja programa.

premajhna podpora ljudi
Za izvajanje programa je odločilnega pomena podpora nekaterih ključnih oseb, ki
pospešujejo izvajanje programa. Tudi v zvezi s tem se lahko pojavijo nekatere ovire:
izvajanje programa ne vodijo tisti, ki so ga načrtovali,
ključne osebe so odšle na druga delovna mesta,
najodgovornejši za izvajanje programa niso dovolj aktivni,
slaba komunikacija med izvajalci programa in med izvajalci ter okolico.
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11.

ZAKLJUČEK

Program potrebuje širšo družbeno podporo.

1
Program je oblikovan tako, da ustvarja pogoje, ki ceii družbi in posameznikom omogočajo
vključitev v prizadevanja za zmanjšanje števila in posledic prometnih nesreč.
Le skupna predanost načelom varnosti prometa bo spremenila oseben odnos in obnašanje
ljudi v prometu, da bo cesta varna za vsakega.
Program se ob upoštevanju razmer in možnosti loteva osrednjih problemov prometne
varnosti z različnih zornih kotov.
Prepletanje ukrepov s področij inženiringa, vzgoje in izobraževanja ter nadzora nad
spoštovanjem prometnopravnih standardov vzpostavlja temeljit in obsežen proces aktivnosti
za zmanjšanje in ublažitev negativnih pojavov (posledic) v cestnem prometu.
Nenazadnje želimo s programom v RS nazorno prikazati, kje smo, kaj želimo in kako lahko
skupaj zagotovimo kvaliteto sobivanja tudi na slovenskih cestah.

vsi skupaj - za boljšo prometno varnost
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OBRAZLOŽITEV
V besedilu predloga nacionalnega programa varnosti cestnega prometa v Republiki
Sloveniji za tretjo obravnavo v Državnem zboru RS so bili upoštevani vsi sprejeti
amandmaji Državnega zbora RS v drugi obravnavi in sicer amandma k poglavju 1
UVOD, amandma k poglavju 2 CILJI, PROJEKTI IN KLJUČNI UKREPI, amandma k
podpoglavjem 2.1 Pešci, 2.2 Kolesari, 2.3 Mladi vozniki, 2.4 Hitrost in 2.5 Alkohol,
amandma k poglavju 3 OPREDELITEV KLJUČNIH ORGANIZACIJSKIH IN
FUNKCIONALNIH PROBLEMOV TER STRATEŠKEGA NAČRTA, amandma k
poglavju 7 KONSTITUIRANJE ORGANA, amandma k poglavju 8 IZOBRAŽEVANJE
IN USPOSABLJANJE in amandma k poglavju 9 INFORMATIKA.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

1> Naslov predlog« akta:
Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega sporazuma o pridružitvi«
a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki se nanaiajo na predloženo gradivo:
70 . in 71. člen Evropskega sporazuma o pridružitvi

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene:
Obveznosti so izpolnjene v celoti.

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
/
3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, Id se nanaiajo na predlog akta z navedbo
usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno)
Resolution of the Council and the representatives of the Govemments of the Member States, meeting within
the Council of 21 June 1991 on a Community programme of aetion on road safety
Promoting road safety in the EU: The programme for 1997-2001
Council resolution of 26 June 2000 on the improvement of road safety
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
Da.

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
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4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi viri ES Meto)
Akt je usklajen s pravnimi viri ES.

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?
Ne.

6) Ali ie predlog akta preveden v kateri jezik?
Da (angleški).

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnaikov (PHARE. TAIEX. Komisija ES. države članice ES. SIGMA.
OECP. Univerza...')

Dutch Traffic Safety Association, Huizen, Nizozemska
Transport Research Centre, Brno, ČeSka

A
8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka za uskladitev
/
Podpis ministra oziroma
predstojnika organa:

dr. Rado Bohinc
MINISTER
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Naslov:
Telefon:

Poštna številka:
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NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

Datum:
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Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
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Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije,
Ljubljana, 50100-845-50204- Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost
(Ur.I. RS, št. 89/98 in 4/99).

