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EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog soglasja za včlanitev Republike Slovenije v Shemo OECD za gozdni 
reprodukcijski material – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega odstavka 2. člena in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št.  24/05 – uradno prečiščeno besedilo,109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 
21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela 
naslednji sklep:

1.       Vlada Republike Slovenije soglaša z včlanitvijo Republike Slovenije v  Shemo OECD za 
gozdni reprodukcijski material.

2.       Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Republike Slovenije, da začne s postopki za včlanitev Slovenije v Shemo OECD za 
gozdni reprodukcijski material in letno zagotovi sredstva za članarino iz proračunske 
postavke 750410 – Mednarodne članarine, NRP 2330-18-0008 – Članstvo v 
mednarodnih institucijah.                                                                                       

                                                                                               Dr. Božo Predalič
                                                                            GENERALNI SEKRETAR

Priloga:
- Predlog soglasja za včlanitev Republike Slovenije v Shemo OECD za gozdni  reprodukcijski 

material.

Sklep prejmeta:
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Ministrstvo za zunanje zadeve.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
(Navedite razloge, razen za predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki se obravnava po 
nujnem postopku – 169. člen Poslovnika državnega zbora.)
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- mag. Snežana Popovič, sekretarka, vodja Službe za EU koordinacijo in mednarodne zadeve,
- Nina Baloh, podsekretarka, Služba za EU koordinacijo in mednarodne zadeve.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
(Navedite osebno ime zunanjega strokovnjaka ali firmo in naslov pravne osebe, ki je sodelovala pri 
pripravi predloga predpisa ali splošnega akta za izvrševanje javnih pooblastil.



(Navedite s tem povezane stroške, ki bremenijo javnofinančna sredstva ali navedite, da sodelovanje 
strokovnjaka ni povezano z javnofinančnimi izdatki.)
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
(Navedite imena in priimke ter funkcije ali nazive.)
5. Kratek povzetek gradiva:

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

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

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

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



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

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

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

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

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

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

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

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

SKUPAJ

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

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

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



oziroma projektih sprejetih proračunov.

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

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

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

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

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

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

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Kratka obrazložitev

Skupni prispevek Slovenije v Shemo OECD GRM  bo znašal okrog 1000 EUR/leto. Letne članarine 
za shemo se bodo izplačevale iz proračunske postavke 750410 – Mednarodne članarine, NRP 2330-
18-0008 – Članstvo v mednarodnih institucijah. Sredstva za plačilo prispevka za včlanitev Republike 
Slovenije v Shemo OECD GRM so v proračunu RS zagotovljena. Obveznosti za plačilo bodo 
nastopile praviloma aprila 2021.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 

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



 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
(Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.)
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

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

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                 Dr. Jože Podgoršek
                                           minister

Priloga:
- Predlog soglasja za včlanitev Republike Slovenije v Shemo OECD za gozdni  

reprodukcijski material.



Predlog soglasja za včlanitev Republike Slovenije v Shemo OECD za gozdni 
reprodukcijski material 

Namen Sheme OECD za gozdni reprodukcijski material (v nadaljevanju: Shema OECD GRM) 
je olajševanje mednarodne trgovine z gozdnim reprodukcijskim materialom preko 
harmoniziranih standardov ter certificiranega porekla, identitete, kvalitete in sledljivosti 
gozdnega reprodukcijskega materiala. S tem daje shema mednarodni prispevek k trajnostni rabi 
gozdnih genetskih virov. 

Direktiva Sveta 1999/105/ES z dne 22. decembra 1999 o trženju gozdnega reprodukcijskega 
materiala predvideva, da Svet odloči, ali gozdni reprodukcijski material, proizveden v tretji 
državi, daje enaka zagotovila v zvezi z odobritvijo njegovega izhodiščnega materiala in ukrepi 
pri njegovi proizvodnji z namenom trženja, kot gozdni reprodukcijski material, proizveden v 
Skupnosti, ki izpolnjuje določbe te direktive.

Sheme OECD so prostovoljni programi, ki se ne financirajo iz redne članarine OECD.

Slovenija je leta 1998 začela s postopki za harmonizacijo zakonodaje s področja gozdnega 
reprodukcijskega materiala z evropskimi usmeritvami, ki so se tedaj tudi usklajevale z Shemo 
OECD GRM. Skladno z Direktivo Sveta 1999/105/ES so bili postopki certifikacije v Slovenij leta 
2018 predstavljeni pristojnim v OECD.

Za Slovenijo je pomembno, da postane članica Sheme OECD GRM zato, ker: 

 je vizija Slovenije za vključitev v Shemo OECD GRM v razvoju globalnega sistema 
certificiranja gozdnega reprodukcijskega materiala in v podpori pri usmeritvi k 
produktivnemu, trajnostnemu in prožnemu gozdarskemu sektorju;

 Slovenija pričakuje, da se bo zaradi podnebnih sprememb povečala mednarodna 
trgovina z gozdnim razmnoževalnim materialom. Posledično bo postalo certificiranje 
genske sestave in izvora materiala še pomembnejše, s tem pa bo naraščal tudi pomen 
sheme;

 Sloveniji bo Shema OECD GRM omogočila načrtovanje prenosa in uporabo sheme za 
dopolnilno sadnjo iz drugih držav JV Evrope. S tem bo prispevala k večji genetski 
pestrosti, vključitvi bodočih gozdov, njihovi večji odpornosti na neugodne spremembe v 
okolju in obstoju gozdov kljub neugodnim simulacijam spreminjanja razmer v okolju za 
rast gospodarsko pomembnih drevesnih vrst;

 članstvo  Slovenije v Shemi OECD GRM je predpogoj za predsedovanje Slovenije  
koordinacijskemu sestanku podskupine Sveta EU za gozdarski reprodukcijski material 
in Shemi OECD GRM.

Postopek pristopa Slovenije k  Shemi OECD GRM je naslednji:

1. Postopek pristopa k navedeni shemi je poenostavljen, ker je Slovenija že članica OECD. 
2. Slovenija mora najprej poslati pismo o nameri pristopa k shemi Generalnemu sekretariatu 

OECD. 
3. Slovenija mora nato predložiti Generalnemu sekretariatu OECD poročilo, v katerem opiše 

nacionalni postopek izdaje potrdil za gozdni reprodukcijski material. 
4. Poročilo o nacionalnem postopku izdaje potrdil za gozdni reprodukcijski material se 

predstavi na letnem zasedanju sheme. Članice sheme morajo na navedenem zasedanju 
podati pozitivno oceno prošnje za vstop v shemo. V  naslednjem koraku o sprejemu 
kandidatke odloča Odbor za kmetijstvo OECD.

5. Ko Odbor za kmetijstvo sprejme pozitivno odločitev, postane kandidatka članica Sheme  
OECD GRM. Generalni sekretariat OECD o tem pisno obvesti državo kandidatko.  

Države članice OECD, ki so članice  Sheme OECD GRM, so naslednje države:  Avstrija, 
Belgija, Bolgarija, Burkina Faso, Kanada, Hrvaška, Danska, Finska, Francija, Nemčija, 



Madžarska, Irska, Italija, Kenija, Madagaskar, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Romunija, 
Ruanda, Srbija, Slovaška, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Uganda, Združeno Kraljestvo in 
ZDA. 

Kot zadnji državi sta se shemi priključili Bolgarija leta 2018 in Združeno Kraljestvo leta 2019. 
Postopek vključevanja novih držav v shemo poteka ves čas. Trenutno potekajo razgovori z 
Belorusijo.

Stroški:

Osnovna članarina v Shemi OECD GRM znaša 762,25 EUR/leto. Na tej osnovi se izračuna še 
dodatni prispevek, vezan na obseg gospodarstva države pristopnice. V primeru Slovenije naj bi 
slednji znašal okrog 300 EUR/leto. Skupni prispevek Slovenije v Shemo OECD GRM  bo znašal 
okrog 1000 EUR/leto. Letne članarine za shemo se bodo izplačevale iz proračunske postavke 
750410 – Mednarodne članarine, NRP 2330-18-0008 – Članstvo v mednarodnih institucijah. 
Sredstva za plačilo prispevka za včlanitev Republike Slovenije v Shemo OECD GRM so v 
proračunu RS zagotovljena. Obveznosti za plačilo bodo praviloma nastopile aprila 2021.
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