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Zadeva: Ukrepi za omilitev posledic epidemije COVID-19 za podjetja iz gospodarskih dejavnosti
pridobivanja mineralnih surovin in industrije gradbenih materialov

Spoštovani,
podjetja v gradbeništvu in industriji gradbenega materiala se zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa,
soočajo z vedno večjimi likvidnostnimi težavami. Na Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega
materiala si prizadevamo omejiti negativne učinke krize zaradi koronavirusa na poslovanje podjetij v
gradbeništvu in industriji gradbenih materialov.
Verjamemo, da ni potrebno posebej izpostavljati pomena samooskrbe države z gradbenim materialom in
kako občutljiva so poslovna ravnovesja v tem sektorju. Zato vas prosimo, da v naslednji spremembi
protikoronske zakonodaje sprejmete potrebne ukrepe, ki bodo podjetja razbremenili likvidnostnih težav ter
jim zagotovili vračilo preplačanih dajatev, do katerih so koncesionarji upravičeni.
V nadaljevanju podajamo predloge podjetij iz gospodarskih dejavnosti pridobivanja mineralnih surovin in
proizvodnje gradbenih materialov za razbremenitev likvidnostnih težav z obrazložitvami:
1. Odlog plačila koncesnine za leto 2019, z enoletnim moratorijem, ter naknadnim odplačevanjem v
24 mesečnih obrokih.
Zaradi zaostrenih razmer na trgih so se podjetja znašla v zelo slabem likvidnostnem položaju, zato bodo
zelo težko poravnala svoje obveznosti iz leta 2019. Za omilitev likvidnostnih težav predlagamo rešitev kot
je navedena v predlogu sklepa.
2. Oprosti se plačilo koncesnine za leto 2020 v obdobju neizvajanja rudarskih del izkoriščanja
mineralnih surovin na delu vezanem na plačilo po enoti površine pridobivalnega prostora.
Rudarska koncesnina je sestavljena iz dveh delov. Iz dela, ki se izračunava na podlagi izkoriščenih količin
mineralnih surovin v posameznem koledarskem letu, ter dela, ki se izračunava na podlagi površine
pridobivalnega prostora. Del koncesnine, vezan na površino pridobivalnega prostora, je odvisen od
načrtovanih odpiralnih del in temu primerno površini t.i. uporabljenega prostora in neuporabljenega

prostora. Višina plačila koncesije za odprti del znaša 20 kratnik deleža za neodprt prostor. Odločitev o
odprtju neuporabljenega prostora je vezana na načrtovano izvajanje rudarskih del z namenom
zagotovitve gradbenih surovin na trgu. Zaradi bistveno nižjih izkoriščenih količin mineralnih surovin bo ta
del v letošnjem letu nesorazmerno obremenil poslovanje družb ter še dodatno otežil njihovo poslovanje.
3. Oprosti se plačilo nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) za leto 2020.
Večina družb s področja gospodarjenja z mineralnimi surovinami in industrije gradbenih materialov za
opravljanje dejavnosti potrebuje velike površine stavbnih zemljišč. NUSZ se izračunava glede na površino
stavbnih zemljišč in ni vezano na obseg poslovanja, kar bo v pogojih velikega upada gospodarskih
aktivnosti zelo obremenilo gospodarske družbe.
4. V ZTro-1 se omogoči vračilo trošarine za vse energente, uporabljene pri izkoriščanju in bogatenju
mineralne surovine, kjer ta dela izvaja koncesionar (upošteva se lastniška struktura pravne
osebe-pogodbenika, ki je sklenil koncesijsko pogodbo), enako kot to velja v ostalih članicah EU.
V 2016 so že potekale aktivnosti za spremembo vračila trošarine na podlagi 93.člena ZTro-1, na
Generalnem finančnem uradu RS. Odgovorni so obrazložili, da v ZTro-1 niso prenesene vse možne
oprostitve, ki jih omogoča Direktiva Sveta 2003/96/ES1. Drugi odstavek 8. člena navedene direktive
namreč omogoča znižanje trošarine za naslednje industrijske in komercialne namene:
a)
b)
c)
d)

za kmetijske, vrtnarske ali ribogojniške dejavnosti in v gozdarstvu;
za stacionarne motorje;
za stroje in opremo, uporabljene pri visokih in nizkih gradnjah in pri javnih gradbenih delih;
za vozila namenjena uporabi izven javnih cest ali tista, ki nimajo dovoljenja za uporabo v glavnem
na javnih cestah.

Predlagamo, da se v ZTro-1 prenese tudi zgoraj navedena točka d), kar bi omogočilo, da so plačila
trošarin oproščeni tudi koncesionarji, ki sami izvajajo rudarska dela, saj se ta izvajajo z vozili, ki
izpolnjujejo pogoj iz te točke. Na to je Gospodarska zbornica Slovenije predlagatelja zakona po sprejetju
ZTro-1 tudi pisno opozorila. Žal pa se prenos te točke v ZTro-1 do danes še ni zgodil, kar je marsikatero
podjetje (predvsem izvoznike) postavilo v nekonkurenčen položaj na trgu.

V pričakovanju vašega pozitivnega odziva vas lepo pozdravljamo.

mag. Jože Renar
direktor Zbornice gradbeništva in
industrije gradbenega materiala
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