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ZADEVA: Uredba o izvajanju Uredbe (EU) 2017/821 o določitvi obveznosti za potrebno 
skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove 
rude ter zlato, ki izvirajo iz konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem – predlog za 
obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

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

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) 2017/821 o določitvi 
obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, 
tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo iz konfliktnih območij in območij z visokim 
tveganjem in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

                                                    Mag. Janja Garvas Hočevar
                                                 v. d. GENERALNE SEKRETARKE
                       
SKLEP PREJMEJO:

– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije,
– Ministrstvo za finance Republike Slovenije,
– Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije,
– Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije,
– Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije,
– Tržni inšpektorat Republike Slovenije,
– Finančna uprava Republike Slovenije,
– Inšpekcija za energetiko in rudarstvo.



2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v 
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov: /

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
– Karla Pinter, generalna direktorica Direktorata za notranji trg na Ministrstvu za 

gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije,
– Tatjana Košir, sekretarka, vodja Sektorja za trgovinsko politiko Direktorata za 

notranji trg na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike 
Slovenije.

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: 
Pri pripravi gradiva zunanji strokovnjaki niso sodelovali. 

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:/

5. Kratek povzetek gradiva:
EU je sprejela kodificirano Uredbo (EU) 2017/821 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 
2017 o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo 
kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo iz konfliktnih območij in območij z visokim 
tveganjem (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2017, str. 1). V 10. členu navedene uredbe je določeno, da 
vsaka država članica imenuje enega ali več pristojnih organov, odgovornih za uporabo te uredbe. 
Opredelitev »pristojnih organov države članice« iz Uredbe 2017/821/EU določa, da imajo ti ustrezno 
strokovno znanje glede surovin, industrijskih postopkov in revidiranja. S to uredbo se zato določajo
pristojni organ in sodelujoči organi, posamezne potrebne aktivnosti glede na pristojnost ter 
sodelovanje ustreznih organov, izmenjavo informacij med organi pa tudi obveznost uvoznikov glede 
poročanja in pravila, ki se uporabljajo za kršitve.  

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

naslednjih treh letih
NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

DA

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

konkurenčnost podjetij
NE 

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

- nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
- razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
- razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

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

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

NE

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



 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

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

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:     DA 

                                                       Zdravko POČIVALŠEK
                                                            MINISTER
                                                      
                                                     

Priloge:
– predlog uredbe 



PRILOGA

PREDLOG 
(EVA 2018-2130-0008) 

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

U R E D B O
o izvajanju Uredbe (EU) 2017/821 o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v 

oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude 
ter zlato, ki izvirajo iz konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem

1. člen
(vsebina)

S to uredbo se za izvajanje Uredbe (EU) 2017/821 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 
maja 2017 o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, 
ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo iz konfliktnih območij in 
območij z visokim tveganjem (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2017, str. 1; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 2017/821/EU) določajo:

 pristojni organ, sodelujoči organi in njihove naloge,
 obveznost poročanja uvoznikov, 
 izmenjava informacij med organi,
 pravila, ki se uporabljajo za kršitve.

2. člen
(pristojni organ, sodelujoči organi in njihove naloge)

(1) Za izvajanje Uredbe 2017/821/EU je pristojno ministrstvo, pristojno za 
gospodarstvo.

(2) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, pri izvajanju 11. in 13. člena Uredbe 
2017/821/EU po potrebi sodeluje z naslednjimi organi, delujočimi v skladu s predpisom, ki ureja 
organe v sestavi ministrstev (v nadaljnjem besedilu: sodelujoči organi), in sicer z: 

– Inšpekcijo za energetiko in rudarstvo v delu naknadnega pregleda, ki se nanaša 
na strokovno znanje glede surovin ter industrijskih postopkov, vezanih na surovine,

– Tržnim inšpektoratom Republike Slovenije v delu naknadnega pregleda, ki se 
nanaša na druge industrijske postopke, kot so navedeni v prejšnji alineji. 
      (3) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, vodi evidence o naknadnih pregledih, ki se 
hranijo deset let.

3. člen
(obveznost poročanja)

(1) Uvozniki, ki uvažajo minerale in kovine iz Uredbe 2017/821/EU, morajo do 15. 
marca tekočega leta poročati ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo, o uvozu mineralov in 
kovin v predhodnem letu, če so uvozi za posamezni mineral ali kovino količinsko dosegli ali 
presegli prag, določen v prilogi I Uredbe 2017/821/EU, in o izpolnitvi obveznosti iz 4., 5., 6. in 7. 
člena Uredbe 2017/821/EU.

(2) Finančna uprava Republike Slovenije do 15. marca tekočega leta poroča 
ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo, skupne količinske podatke o opravljenih uvozih 
mineralov in kovin po posameznih uvoznikih ter posameznih mineralih in kovinah iz priloge I 
Uredbe 2017/821/EU za predhodno leto.



(3) Finančna uprava Republike Slovenije pristojnemu in sodelujočim organom, v 
primeru ugotovljenih neskladij v poročanju, zagotovi dodatne podatke in strokovno pomoč glede 
uvoznih postopkov v skladu s carinskimi predpisi in sodeluje s pristojnim organom skladno s 13. 
členom Uredbe 2017/821/EU.

4. člen
(izmenjava informacij med organi)

(1) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, do 31. marca tekočega leta poda prejete 
podatke uvoznikov, ki so dosegli ali presegli prag, določen v prilogi I Uredbe 2017/821/EU, 
sodelujočim organom za namen izvedbe naknadnega pregleda. V primeru ugotovljenih 
neskladnosti ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, pozove sodelujoče organe k mnenju o 
potrebi naknadnega pregleda v prostorih uvoznika. Na podlagi prejetih mnenj ministrstvo, 
pristojno za gospodarstvo, uskladi datum naknadnega pregleda v prostorih uvoznika z organi in 
uvoznikom.

(2) Sodelujoči organi sporočijo ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo, rezultate 
naknadnega pregleda v prostorih uvoznika, ki so ga izvedli v skladu z Uredbo 2017/821/EU, 
skupaj z morebitnimi priporočili za popravne ukrepe do 15. junija tekočega leta.

5. člen
(pravila, ki se uporabljajo za kršitve)

(1) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, na podlagi podatkov iz tretjega odstavka 
3. člena in drugega odstavka 4. člena te uredbe po potrebi uvozniku pošlje obvestilo o zahtevi 
za informacije ali obvestilo o popravnih ukrepih.

(2) O obvestilih iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, 
obvesti sodelujoče organe in Finančno upravo Republike Slovenije.

KONČNA DOLOČBA

6. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št.
Ljubljana, 
EVA 2018-2130-0008
                                                       Vlada Republike Slovenije
                                                            Janez Janša
                                                             predsednik



OBRAZLOŽITEV 

I. UVOD 

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

Pravna podlaga za izdajo predlagane Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) 2017/821 o določitvi 
obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, 
tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo iz konfliktnih območij in območij z visokim
tveganjem je sedmi odstavek 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), ki določa: »Za izvrševanje predpisov Evropske unije vlada izdaja uredbe in 
druge akte iz svoje pristojnosti.«

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom 

 Uredba (EU) 2017/821 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o določitvi 
obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, 
tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo iz konfliktnih območij in območij z visokim 
tveganjem (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2017, str. 1) je začela veljati 6. junija 2017. Za 
uvoznike Unije se uporablja od 1. januarja 2021. 

 Rok za izdajo predlagane uredbe ni določen z zakonom.

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna
EU je sprejela Uredbo (EU) 2017/821 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o 
določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo 
kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo iz konfliktnih območij in območij z 
visokim tveganjem (UL L št. 130 z dne 19. 5. 2017, str. 1), v kateri je uredila sistem Unije za 
potrebno skrbnost. Cilj tega sistema je omejiti možnosti za trgovanje oboroženih skupin in 
varnostnih sil s kositrom, tantalom in volframom, njihovimi rudami ter zlatom.

Države članice določijo pristojne organe, odgovorne za zagotavljanje učinkovitega in enotnega 
izvajanja navedene uredbe ter za izvajanje naknadnih pregledov zaradi zagotovitve, da uvozniki 
v Uniji izpolnjujejo zahteve iz uredbe. Pristojni organi izvajajo naknadne preglede pri uvoznikih, 
s katerimi zagotovijo, da ti izpolnjujejo obveznosti, ki so jim naložene v 4. do 7. členu Uredbe 
2017/821/EU. Ker preverjanja obveznosti potrebujejo različna strokovna znanja, je Uredba 
2017/821/EU v 10. členu predvidela, da lahko država članica določi enega ali več pristojnih 
organov, ter podala tudi opredelitev, ki določa, da so “pristojni organi države članice” organi, ki 
jih imenujejo države članice v skladu z 10. členom in imajo ustrezno strokovno znanje glede 
surovin, industrijskih postopkov in revidiranja. Finančna uprava Republike Slovenije sodeluje pri 
izvajanju zadevne uredbe v skladu s 13. členom Uredbe 2017/821/EU. 

Z državno uredbo se določajo pristojni organ, hkrati pa tudi organi, ki sodelujejo z njim, da 
zagotovijo ustrezno znanje in njihove naloge, obveznost poročanja uvoznikov, izmenjavo 
informacij med organi in pravila, ki se uporabljajo za kršitve. Zadevna uredba določa kot 
pristojni organ za izvajanje uredbe ministrstvo, pristojno za gospodarstvo. To ministrstvo bo do 
15. marca v tekočem letu zbralo podatke o uvozu kositra, tantala in volframa, njihovih rud ter 
zlata, ki izvirajo iz konfliktnih območij, od uvoznikov, ki dosegajo ali presegajo prag, določen v 
uredbi, prav tako pa tudi podatke o uvozu teh od Finančne uprave Republike Slovenije na 
podlagi njenih podatkov o uvozu. Če bo po podatkih o uvozu uvoznik dosegel oziroma presegel 
prag, določen v uredbi, bo nastala obveza o naknadnem pregledu skladno z 11. členom Uredbe 
2017/821/EU.

Naknadni pregledi skladnosti so bistveni za zagotovitev, da se sistem EU za potrebno skrbnost 
v oskrbovalni verigi izvaja enotno in da uvozniki v EU ravnajo v skladu z uredbo. Pri naknadnih 
pregledih se ocenjuje tudi, ali svetovne talilnice in rafinerije v oskrbovalnih verigah uvoznikov 
ustrezno izvajajo prakse potrebne skrbnosti in ali je potrebna skrbnost upoštevana v celotni 
dobaviteljski verigi. Naknadni pregled se izvede na podlagi pristopa, ki temelji na tveganju. 
Rezultati naknadnih pregledov bodo Komisiji omogočili, da odpravi morebitne pomanjkljivosti v 



okviru shem, priznanih v EU, ter prilagoditev seznamov EU svetovnih odgovornih talilnic in 
rafinerij. Preverjanje se izvede na podlagi dokumentacije uvoznika, evidenc in revizijskih poročil 
tretje strani, lahko zajema tudi preglede na kraju samem v prostorih uvoznika, da se omogoči 
preverjanje dokumentacije v zvezi s sistemom za potrebno skrbnost. Kadar pristojni organ 
države članice ugotovi pomanjkljivosti pri skladnosti uvoznika z določbami uredbe, izda 
obvestilo, s katerim od uvoznika v Uniji zahteva dodatne informacije, izda obvestilo o potrebnih 
popravnih ukrepih in opozori na sprejetje popravnih ukrepov. 

Pri izvajanju 11. in 13. člena Uredbe 2017/821/EU sodelujeta tudi Tržni inšpektorat Republike 
Slovenije ter Inšpekcija za energetiko in rudarstvo. Slednja imata ustrezna inšpekcijska 
pooblastila za vstop v prostore uvoznikov. Sodelujoča organa s svojimi znanji in od ministrstva, 
pristojnega za gospodarstvo, ter od Finančne uprave Republike Slovenije prejetimi podatki 
lahko ustrezno izvedeta naknadni pregled v obdobju dveh mesecev in pol. Finančna uprava 
Republike Slovenije pristojnemu in sodelujočim organom v primeru ugotovljenih neskladij v 
poročanju zagotovi dodatne podatke in strokovno pomoč glede uvoznih postopkov v skladu s 
carinskimi predpisi in sodeluje s pristojnim organom v skladu s 13. členom Uredbe
2017/821/EU. Uredba določa vlogo ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, za organiziranje 
naknadnega pregleda ter tudi za vodenje evidence o opravljenih naknadnih pregledih. Organi 
bodo med seboj sodelovali in si izmenjevali potrebne informacije, ministrstvo, pristojno za 
gospodarstvo, pa bo izmenjavalo tudi zahtevane informacije s Komisijo ter po potrebi pošiljalo 
obvestila o zahtevi za informacije ter obvestila o popravnih ukrepih uvoznikom, za katere bo v 
postopkih naknadnega pregleda ugotovljeno neizpolnjevanje obveznosti. Ker so pristojni organi, 
ki jih imenujejo države članice, odgovorni za zagotavljanje učinkovitega in enotnega izvajanja 
navedene uredbe ter izvajanje naknadnih pregledov, je Komisija v skladu s petim odstavkom 
11. člena uredbe 2017/821/EU pripravila nezavezujoče smernice, v katerih je podrobno 
opredelila postopke, ki jih morajo upoštevati pristojni organi pri izvajanju naknadnih pregledov. 
Te smernice vsebujejo tudi predloge za dokumente, potrebne za lažje izvajanje navedene 
uredbe, na primer obvestilo – zahtevo za informacije, obvestilo o popravnih ukrepih in obrazec 
letnega poročila pristojnih organov. Uredba bo začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

Z delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/1588 z dne 25. junij 2020 (UL L 360, z dne 
30.10.2020, str. 1) so bili določeni manjkajoči pragovi v Prilogi I Uredbe (EU) 2017/821. 
Pragovi za minerale so naslednji (opisi v skladu s kombinirano nomenklaturo carinske tarife): 
kositrove rude in koncentrati (5000 kg), volframove rude in koncentrati (250 000 kg), tantalove 
ali niobijeve rude in koncentrati (100 000 kg), zlate rude in koncentrati (4 000 000 kg), zlato 
neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu s koncentracijo zlata, ki je nižja od 99,5 % in ni 
prestalo faze rafiniranja (100 kg).
Pragovi za kovine so naslednji: volframovi oksidi in hidroksidi (100 000 kg), kositrovi oksidi in 
hidroksidi (3 600 kg), kositrovi kloridi (10 000 kg), volframati (100 000 kg), tantalati (30 kg), 
volframovi karbidi (10 000 kg), tantalovi karbidi (770 kg), zlato, zlato neobdelano ali v obliki 
polizdelkov ali prahu s koncentracijo zlata, ki je 99,5 % ali več, in je prestalo faze rafiniranja 
(100 kg), fero-volfram in fero-silicij-volfram (25 000 kg), kositer, neobdelan (100 000 kg), 
kositrne palice, profili in žica (1 400 kg), kositer, drugi izdelki (2 100 kg), volfram v prahu (2 500 
kg), volfram, neobdelan, vključno palice, dobljene samo s sintranjem (500 kg), volframova žica 
(250 kg), volframove palice, razen tistih, ki so dobljene samo s sintranjem, profili, plošče, 
pločevina, trakovi in folije ter drugo (350 kg), tantal, neobdelan, vključno palice, dobljene samo s 
sintranjem; prah (2 500 kg), tantalove palice, razen tistih, dobljenih samo s sintranjem, profili, 
žica, plošče, pločevina, trakovi, folije ter drugo (150 kg). 

Pričakujemo lahko, da v praksi ne bo veliko primerov, za katere bi bilo treba uporabiti zadevno 
uredbo. Po podatkih, ki jih imamo na voljo, smo v Sloveniji do zdaj prepoznali le dve podjetji, ki 
uvažata minerale in kovine, na katere se nanaša Uredba 2017/821/EU, in za kateri bi se v 
primeru, da bi bil prag, ki ga določa zadevna uredba, dosežen ali presežen, uporabila ta uredba. 
V Sloveniji tudi nimamo talilnic oziroma rafinerij, kot jih opredeljuje Uredba 2017/821/EU.

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



Sprejetje uredbe in njeno izvajanje ne povečujeta proračunskih odhodkov. Proračunski viri 
financiranja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, Tržnega 
inšpektorata Republike Slovenije, Finančne uprave Republike Slovenije ter Inšpekcije za 
energetiko in rudarstvo za izvajanje nalog iz Uredbe 2017/821/EU in te uredbe ostanejo enaki 
ne glede na dodatne obveznosti in pristojnosti, prav tako ostane enak obseg pravic porabe 
proračunskih virov.

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

K 1. členu
Ta člen določa obseg urejanja te uredbe. Z notranjo uredbo se določajo pristojni organ, 
sodelujoči organi in njihove naloge, obveznost poročanja uvoznikov, izmenjava informacij med 
organi in pravila, ki se uporabljajo za kršitve uredbe.

K 2. členu
Ta člen določa pristojni organ, sodelujoče organe in njihove naloge za izvajanje Uredbe 
2017/821/EU. Pri izvajanju 11. in 13. člena Uredbe 2017/821/EU sodelujeta tudi Tržni 
inšpektorat Republike Slovenije in Inšpekcija za energetiko in rudarstvo, ki imata ustrezna 
inšpekcijska pooblastila, ter s svojimi znanji lahko prispevata k učinkovitosti in celovitosti 
naknadnega pregleda, kadar je ta potreben. 

Navedena inšpekcijska organa, sodelujoča pri izvajanju naknadnega pregleda, ki lahko zajema 
tudi pregled na kraju samem, v prostorih uvoznika, delujeta v skladu s predpisi, ki določajo 
njune pristojnosti. 

Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, na podlagi pridobitve ustreznih informacij od vseh 
sodelujočih organov in Finančne uprave Republike Slovenije, sodeluje z Evropsko komisijo, se 
udeležuje sestankov ekspertne skupine za odgovorno pridobivanje/upravljanje kositra, tantala, 
volframa in zlata (3TG), ima dostop do sistema ReMIS (Responsible minerals information 
system) in seznama CAHRAs (List of Conflict-Affected and High-Risk Areas), vodi evidence o 
naknadnem pregledu, sodeluje pri opravljanju naknadnega pregleda s sodelujočimi organi in jim 
nudi potrebne podlage. Vodi tudi evidence o opravljenih naknadnih pregledih, ki so tudi podlaga 
za letno poročilo.

K 3. členu
Ta člen določa obveznost podjetja, ki uvaža minerale in kovine, na katere se nanaša Uredba 
2017/821/EU, da do 15. marca tekočega leta poroča ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo, 
o uvozu zadevnih mineralov in kovin iz predhodnega leta. Uvoznik je dolžan poročati samo, če 
je uvoz v predhodnem letu za posamezni mineral ali kovino dosegel ali presegel količinski prag, 
ki ga določa priloga I Uredbe 2017/821/EU. Uvozniki Unije morajo izpolnjevati tudi obveznosti v 
zvezi s sistemom upravljanja, obvladovanjem tveganj, revizijo, ki jo izvede tretja oseba, in 
razkritjem informacij (členi 4. do 7. Uredbe 2017/821/EU). Finančna uprava Republike Slovenije 
do 15. marca tekočega leta poroča o združenih količinah uvoza po posameznih uvoznikih ter po 
posameznih mineralih in kovinah iz priloge I Uredbe 2017/821/EU in podatke pošlje ministrstvu, 
pristojnemu za gospodarstvo. 

Finančna uprava Republike Slovenije pristojnemu in sodelujočim organom v primeru 
ugotovljenih neskladij v poročanju zagotovi tudi vse dodatne podatke in strokovno pomoč glede 
uvoznih postopkov v skladu s carinskimi predpisi ter sodeluje s pristojnim organom v skladu s 
13. členom Uredbe 2017/821/EU.

Pragovi v prilogi I Uredbe (EU) 2017/821 so bili dopolnjeni z delegirano uredbo Komisije (EU) 
2020/1588 z dne 25. junij 2020 (UL L 360 z dne 30. 10. 2020, str. 1), ki je začela veljati 19. 
novembra 2020. Uredba 2017/821/EU se je začela uporabljati za podjetja s 1. januarjem 2021. 

K 4. členu
Ta člen določa postopek izmenjave informacij med pristojnimi organi, vlogo ministrstva, 
pristojnega za gospodarstvo, ter roke. Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, organizira 



dejavnosti za izvedbo naknadnega pregleda. Če uvoznik predloži vse potrebne informacije in 
nihče od organov, ki sodelujejo v naknadnem pregledu, ne ugotovi, da so podatki nezadostni ali 
neverodostojni, ter ni razlogov, da bi dvomili glede resničnosti navedb, se lahko naknadni 
nadzor zaključi brez pregleda v prostorih podjetja. V primeru, da so ugotovljene neskladnosti, 
ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, pozove sodelujoče organe k mnenju o potrebi 
naknadnega pregleda v prostorih uvoznika. Na podlagi prejetih mnenj ministrstvo, pristojno za 
gospodarstvo, uskladi datum naknadnega pregleda v prostorih uvoznika z organi in uvoznikom. 
K skupni izvedbi naknadnega nadzora v podjetju pozove tiste organe, ki so opozorili na potrebo 
po naknadnem pregledu v prostorih podjetja. Sodelujoči organi po opravljenem pregledu 
obvestijo ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, o svojih ugotovitvah.

Pristojni organ in sodelujoči organi pri izvajanju naknadnega pregleda uporabljajo določbe 
Uredbe 2017/821/EU, te uredbe, Evropska komisija pa je pripravila tudi Priporočilo komisije z 
dne 10. avgusta 2018 o nezavezujočih smernicah za pristojne organe držav članic za izvajanje 
Uredbe (EU) 2017/821, ki določajo postopkovne korake, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju 
naknadnih pregledov, vključno v zvezi z izbiro uvoznikov v Uniji, pregledom dokumentacije, 
pregledi na kraju samem, pomanjkljivostmi in popravnimi ukrepi ter evidentiranjem dokumentov. 

K 5. členu
Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, po potrebi pošilja obvestila o zahtevi za informacije ter 
obvestila o popravnih ukrepih uvoznikom, za katere bo v postopkih naknadnega pregleda 
ugotovljeno neizpolnjevanje obveznosti. 

Pri tej uredbi nismo sledili ureditvam drugih izvedbenih uredb, ki se nanašajo na režime za 
blago (npr. za področje blaga z dvojno rabo, blaga, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne 
kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje, določitev 
obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov). Na podlagi podatkov, 
ki jih imamo na voljo, ocenjujemo, da uvoznikov, ki bodo dosegali prag, ne bo veliko, in menimo, 
da ta obveznost ne bo pomenila večje upravne obremenitve. Ocenjujemo, da bo mogoče 
zagotoviti učinkovito izvajanje uredbe s predlaganimi ukrepi. Z Uredbo 2017/821/EU namreč 
niso določene kazni, ki jih izrečejo države članice. Evropska komisija bo na podlagi ugotovitev 
pregleda v letu 2023 ocenila, ali bi morali imeti pristojni organi držav članic pooblastila za 
izrekanje kazni uvoznikom v Uniji v primerih stalnega neizpolnjevanja obveznosti, določenih v 
tej uredbi. V zvezi s tem bo lahko Evropskemu parlamentu in Svetu po potrebi predložila 
zakonodajni predlog. 

K 6. členu
Določi se, da uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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