Priloga 1
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV ZA ýETRTLETNA in LETNA
POROýILA O PROIZVODNJI in PROMETU S PREPOVEDANIMI DROGAMI
Obrazec a je namenjen za þetrtletna, obrazec b pa za letna poroþila o proizvodnji in prometu s
prepovedanimi drogami. Obrazca sta razdeljena v tabele.
Tabeli 1a in 4a
Vsebujeta podatke o uvoženih/izvoženih koliþinah prepovedanih drog ter državah
uvoznicah/izvoznicah za posamezno þetrtletje leta.
Tabeli 2a in 5a
Vsebujeta natanþnejšo specifikacijo podatkov o uvozu/izvozu za posamezno þetrtletje leta.
Tabela 3a
Se nanaša na promet v okviru carinskih skladišþ ter sprostitev prepovedane droge v prost
promet za posamezno þetrtletje leta.
V 2. stolpec je treba vnesti ime države izvoznice in številko dovoljenja države izvoznice za
izvoz – vnos v carinsko skladišþe.
V 3. stolpec je treba vnesti številko dovoljenja Ministrstva za zdravje za uvoz – vnos v
carinsko skladišþe.
Ker je treba pridobiti izvozno ali uvozno dovoljenje Ministrstva za zdravje tudi za dvig
prepovedanih drog iz carinskega skladišþa (sprostitev v prost promet), se 4. in 5. stolpec
nanašata na to dovoljenje. V 6. in 7. stolpec je treba vnesti podatke o dejanskih dvigih iz
carinskih skladišþ – sprostitvi v prost promet, ki se v skladu z nacionalno carinsko zakonodajo
štejejo kot uvoz.
Tabela 1b
Vsebuje zgošþen pregled/rekapitulacijo podatkov o proizvodnji in prometu s prepovedanimi
drogami v koledarskem letu.
Vse naslednje tabele z oznako "b" so namenjene specifikaciji posameznih postavk iz tabele
1b.
Tabeli 2b in 4b
Vsebujeta podatke o koliþinah ter državah uvoznicah/izvoznicah za posamezne prepovedane
droge v koledarskem letu. Skupna uvožena/izvožena koliþina v drugi vrstici se mora skladati s
podatki 3. oziroma 4. stolpca tabele 1b.
Tabela 3b
Se nanaša na promet v okviru carinskih skladišþ ter sprostitev prepovedane droge v prost
promet v koledarskem letu.
V 2. stolpec je treba vnesti koliþino uvožene baze prepovedane droge, vnesene v carinsko
skladišþe. Koliþine iz tega stolpca morajo biti vkljuþene v podatke o skupnih uvoženih
koliþinah prepovedanih drog v tabeli 1b in 2b.
Ker se v skladu z nacionalno carinsko zakonodajo kot uvoz šteje šele sprostitev v prost
promet in ker je treba pridobiti izvozno ali uvozno dovoljenje Ministrstva za zdravje tudi za
dvig prepovedanih drog iz carinskega skladišþa (sprostitev v prost promet), se 3. in 5. stolpec

nanašata na sprostitev prepovedane droge v prost promet. Podatki o sprostitvi prepovedane
droge iz carinskih skladišþ v prost promet ne smejo biti vkljuþeni v podatke o uvozu. 4.
stolpec je treba izpolniti v primeru prenosa prepovedane droge iz enega carinskega skladišþa v
drugo. V tem primeru se prenesene koliþine ne štejejo kot uvoz. Lastnik drugega carinskega
skladišþa o njih ne poroþa v tabelah 1b in 2b.
1., 2., 3. in 4. stolpec izpolnijo samo lastniki carinskih skladišþ.
1. in 5. stolpec izpolnijo tisti, ki prepovedano drogo uvozijo – sprostijo v prost promet iz
carinskega skladišþa, ki ni njihova last.
Tabela 5b
Se nanaša na specifikacije porabe prepovedane droge (uporaba v analizne namene, posebne
državne namene) v koledarskem letu. Seštevek koliþin, navedenih v tej tabeli, se mora
skladati s podatkom v 5. stolpcu tabele 1b.
Tabela 6b
Se nanaša na specifikacije izgub/uniþenj prepovedane droge v proizvodnji ali v prometu na
debelo v koledarskem letu. 2. stolpec izpolnjujejo le proizvajalci. Seštevek podatkov iz 2. in
3. stolpca te tabele se mora skladati s podatkom v 6. stolpcu tabele 1b.
Tabela 7b
Se nanaša na specifikacije zalog prepovedane droge (zaloge na carinskem in zaloge na
rednem skladišþu, podatki o "referenþnih vzorcih") 31. decembra koledarskega leta. Seštevek
koliþin 2. in 4. stolpca te tabele se mora skladati s podatkom v 7. stolpcu tabele 1b.
V obrazcu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
Proizvodnja pomeni vse postopke, kjer se pridobivajo prepovedane droge, vkljuþno s
preþišþevanjem in pretvorbo ene prepovedane droge v drugo.
Uvoz in izvoz pomenita fiziþni prenos prepovedane droge iz carinskega obmoþja ene države
na carinsko obmoþje druge države. Uvoz vkljuþuje tudi vnos blaga iz tujine v carinsko
skladišþe (kjer je blago še neocarinjeno), svobodno luko ali prosto cono na carinskem
obmoþju Republike Slovenije. Izvoz vkljuþuje tudi iznos blaga iz carinskega skladišþa (kjer je
blago še neocarinjeno), svobodne luke ali proste cone na tuja carinska obmoþja, þetudi se taka
transakcija tehniþno ne obravnava z nacionalnimi carinskimi zakoni kot dejanski uvoz in
izvoz.
ýe se blago iz kakršnihkoli razlogov iz države uvoznice vrne v državo izvoznico, se šteje v
prvotni državi uvoznici za izvoz, v prvotni državi izvoznici pa za uvoz.
Država uvoznica/izvoznica pomeni državo, ki je izdala uvozno/izvozno dovoljenje.
Poraba v poroþilu pomeni vsa dejanja dobave prepovedane droge pravni ali fiziþni osebi za
promet na drobno, za medicinsko uporabo ali znanstveno-raziskovalne namene, kar pomeni,
da se za porabo štejejo tudi referenþni standardi in prepovedane droge za analizne namene.
Zaloge so koliþine prepovedane droge na obmoþju države za domaþo porabo, proizvodnjo
drugih drog ali izvoz. Sem se smiselno štejejo tudi referenþni vzorci.

Posebna opozorila:
1) Treba je biti posebej pozoren, da dviga blaga iz carinskega skladišþa (kjer je blago še
neocarinjeno), svobodne luke ali proste cone na carinskem obmoþju Republike Slovenije
(sprostitev v prost promet v Republiki Sloveniji) ne obravnavamo kot uvoz in da prenosa
blaga iz države v carinska skladišþa (kjer je blago še neocarinjeno), svobodne luke ali proste
cone na carinskem obmoþju Republike Slovenije ne obravnavamo kot izvoz, þeprav je tudi za
dvig prepovedanih drog iz carinskega skladišþa (sprostitev v prost promet ali ponovni izvoz)
treba pridobiti izvozno ali uvozno dovoljenje Ministrstva za zdravje.
Sprostitev v prost promet iz carinskih skladišþ ne šteje za uvoz po gornji definiciji in
zato podatki o njem ne sodijo v tabele 1a, 2a, 1b in 2b (podatki se navajajo v tabelah 3a
in 3b).
2) V poroþilih je treba navajati slovensko mednarodno nelastniško ime (INN) baze
prepovedane droge (npr. kodein in NE kodeinijev klorid/fosfat; morfin in NE morfinijev
klorid).
3) Dejanska koliþina prepovedane droge v majhnih enoodmernih vsebnikih (viale ali ampule)
se lahko razlikuje od njene nominalne vrednosti. Da bi se izognili potencialnim neskladnostim
med podatki, ki jih posredujejo izvozniki in uvozniki, naj poroþilo vsebuje samo vrednosti
nominalne vsebnosti prepovedane droge.
4) Podatke o prepovedanih drogah, vsebovanih v zdravilih iz drugega odstavka 39. þlena
Pravilnika o razvršþanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani
medicini (Uradni list RS, št. 59/03 in 114/03), je treba navesti loþeno. Koliþine se ne
smejo prištevati drugim koliþinam (npr. podatki o kodeinu, ki je vsebovan v Plivadonu, se
ne prištevajo siceršnjim koliþinam kodeina, in morajo biti posebej oznaþeni).

