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ZUNANJA TRGOVINA

Uredba (ES) Št. 111/2005 o zunanji 
trgovini in PSPD

NOTRANJA TRGOVINA

Uredba (ES) Št. 273/2004 o trgovini 
znotraj EU in PSPD

Delegirana uredba 
Komisije (EU) Št 2015/1011 

+ Izvedbena uredba
Komisije (EU) Št 2015/1013



Strategija EU na področju 
drog 2021 - 2025 

Temeljna področja:
• Zmanjšanje ponudbe drog: krepitev varnosti, 
• Zmanjšanje povpraševanja po drogah: storitve preprečevanja, zdravljenja, oskrbe,
• Obravnavanje škode, povezane z drogami. 
Podatki Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA), Europola, 
Urada Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC), skupine Pompidou, informacije civilne 
družbe

Mednarodno sodelovanje na področju nedovoljenega prometa z drogami:
• Celostni, večdisciplinaren in uravnotežen pristop k pojavu drog na nacionalni ravni, ravni EU 

in mednarodni ravni, 
• prispevanje k pospešenemu izvajanju zavez EU, sprejetih na mednarodni ravni (razvoj 

mednarodne politike na področju drog usmerjen k trajnostnemu razvoju iz Agende 2030)



Zboljšati odkrivanje nedovoljenega 
prometa s prepovedanimi drogami in 
predhodnimi sestavinami za droge na 
vstopnih in izstopnih točkah EU (morje, 
kopno ali zrak)

- Nove PSPD, ki se ne nadzorujejo ali 
spremljajo

- Dizajnerske predhodne sestavine
- večinoma uporabljene v proizvodnji 

prepovedanih sintetičnih drog v EU
- Snovi, ki niso na seznamu 

OKREPLJENA VARNOST –
Razbitje trgov z drogami, izboljšanje 
preprečevanja kriminala



- o škodljivih posledicah drog za državljane     
in skupnosti,

- preprečiti preusmerjanje trgovine s PSPD 
in odpraviti okoljsko škodo (domači 
laboratoriji s predhodnimi sestavinami za 
izdelavo prepovedanih drog.

Specifična snov, tj. gama-butirolakton (GBL) 
ima dvojni status - predhodna sestavina in 
samostojna droga (različno obravnavanje na 
ravni DČ).

Gre za skupno prizadevanje v korist vseh 
državljanov.

PREPREČEVANJE in OZAVEŠČANJE 



DIZAJNERSKE PREDHODNE SESTAVINE 
= velik in naraščajoč problem

 so narejene z namenom preusmerjanja
v izogib nadzoru in običajno nimajo zakonite uporabe

- sprva vedno „ne-razvrščene snovi“, 
vendar lahko postanejo „razvrščene snovi“ (npr. APAAN, APAA, MAPA,
PMK-glicidat, itd.),
- večinoma napačno prijavljene in napačno označene z namenom 
skrivanja vključenih ljudi ali podjetij (šifrirana sporočila,večkratna
sprememba lastništva, težko izsledljivi načini plačil).

 Obstaja močan sum, da podjetja, ki proizvajajo/trgujejo z dizajnerskimi PS
vedo, da so vpleteni v nedovoljene dejavnosti.



RAZVRŠČENE SNOVI 

• 1. skupina 

- PS kot osnovne surovine pri izdelavi prepovedanih drog, bistvene pri 
proizvodnem procesu

• 2. skupina (razdelitev, AA, rdeči fosfor)

- PS kot  pom. surovine pri proizvodnji prepovedanih drog

• 3. skupina

- PS kot pom. surovine pri izdelavi prepovedanih drog, lahko se 
nadomestijo z drugimi snovmi

• 4. skupina 

- Zdravila in zdravila za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo    
efedrin ali psevdoefedrin ali njune soli



DODANE NOVE SNOVI -
1. in 2A. skupina



OBVEZNOSTI IZVAJALCEV

• PROMET NOTRANJEM TRGU EU:
– Licenca (1. skupina)
– Registracija (2. skupina)
– Izjava kupca (1. in 2. skupina)

• PROMET S TRETJIMI DRŽAVAMI:
– Licenca (1. skupina)
– Registracija (2. skupina, izvoz 3. skupine)
– Izvozno dovoljenje (1. in 2. skupina, 3. skupina za 

določene namembne države, 4. skupina)
– Uvozno dovoljenje (1. skupina)

Skupna obveznost: 
- poročanje
- odgovorni uslužbenec



Sodelovanje z industrijo je ključnega pomena

Sodelovanje pri ‚razvrščenih snoveh' v EU

• Izvajalci takoj obvestijo URSK o vseh okoliščinah kot so 
sumljiva naročila in transakcije s snovmi iz seznama (uvoz, 
izvoz, vmesne aktivnosti), ki bi lahko bile preusmerjene za 
nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog ali psihotropnih snovi.

Sodelovanje pri ‚ne-razvrščenih snoveh' v EU

• Sodelovanje URSK in kemično industrijo, še posebej glede 
snovi, ki niso na seznamu, Komisija v sodelovanju z DČ sestavi 
in posodablja smernice (podatki o tem, kako prepoznati in uradno sporočiti 
sumljive posle; redno ažuriran seznam snovi, ki niso na seznamu, da se omogoči 
industriji, da na prostovoljni osnovi nadzoruje trgovino s takimi snovmi).
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Pot naprej

– Ustanovitev AD Hoc delovne skupine za Dizajnerske predhodne 
sestavine

– Upoštevanje odziva DČ za evaluacijo EU zakonodaje prekurzorjev
za droge (Srečanje DS ekspertov DP, Bruselj, on-line 18 in 19 maj 
2021) – javite predloge, dopolnitve, izboljšave k trenutni 
zakonodaji

– Carinska unija: Komisija predlaga novo „enotno okence“ za 
posodobitev in racionalizacijo carinskih kontrol, olajšanje trgovine 
in izboljšanje sodelovanja (e-dovoljenja)
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HVALA ZA 
POZORNOST!
http://www.mz.gov.si


