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TERMOELEKTRARNA BRESTANICA 
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo plinskih blokov moči 3 
2x114 MW v Termoelektrarni Brestanica (ZPRSTB) 
- EPA 244-11 - hitri postopek 

INDUSTRIJSKA LASTNINA 
Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o industrijski lastnini (ZIL-B) 9 
- EPA - 246-II - hitri postopek 

TURIZEM 
Predlog zakona o pospeševanju turizma (ZPT) 1 3 
- EPA 1471 - druga obravnava 

UPRAVNE TAKSE 
Predlog zakona o upravnih taksah (ZUT) 2 3 
- EPA 1473 - druga obravnava 

KEMIKALIJE 
Predlog zakona o kemikalijah (ZKem) 49 
- EPA 250-II - prva obravnava 

redakcijski popravek 
predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o 77 
vzajemni odpravi vizumov (BEEVOV) 
. EPA 200-II - 





Predlog zakona o 

POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

NAJETJE POSOJIL ZA IZGRADNJO 

PLINSKIH BLOKOV MOČI 2 X 114 NIW 

V TERMOELEKTRARNI RRESTANICA 

(ZPRSTR) 

- EPA 244-11 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 24. seji dne 24. julija 1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA NAJETJE POSOJIL ZA IZGRADNJO 
PLINSKIH BLOKOV MOČI 2X114 MVVVTERMOELEKTRARNI 
BRESTANICA, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da sprejme navedeni zakon po hitrem postopku zaradi 
izrednih potreb države. Slovenski elektroenergetski sistem ne 
razpolaga z zadostnimi močmi za rezervo, regulacijo in 

proizvodnjo vršne energije za vzporedno obratovanje z 
zahodnoevropskim omrežjem (UCPTE). Na podlagi sprejetega 
zakona bodo v krajšem času dani pogoji za najem posojil in za 
začetek obratovanja novih plinskih kapacitet. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Metod DRAGONJA, minister za gospodarske dejavnosti, 
- Alojz KOVŠE, državni sekretar v Ministrstvu za gospodarske 
dejavnosti. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

V novih razmerah, nastalih po osamosvojitvi'Slovenije, mora 
slovenski elektroenergetski sistem (EES) sam izpolnjevati pogoje 
za sodelovanje v zahodnoevropski interkonekciji UCPTE. Zato 
mora biti v vseh obratovalnih stanjih sposoben zagotavljati oskrbo 
svojega območja. 

Strategija oskrbe z električno energijo in potrebni objekti, ki jih 

zahteva to sodelovanje v evropski mreži, so predvideni v ključnem 
dokumentu "Resolucija o strategiji učinkovite rabe in oskrbe 
Slovenije z energijo", ki med drugim predvideva gradnjo plinskih 
turbin v TE Brestanica, zagotovitev dodatne rezervne in 
regulacijske moči na najbolj gospodaren način ter večjo 
prilagojenost potrebam elektroenergetskega sistema za pokrivanje 
vršnih obremenitev, vključno s pogostimi ustavitvami in zagoni. 

1.1. Opis sedanjega stanja 

Termoelektrarna Brestanica je proizvodni objekt s tremi plinskimi 
turbinami po 23 MW, ki delujejo preko parne zbiralke na dve parni 
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turbini po 12,5 MW. Obstoječa plinsko-parna elektrarna ima 
inštalirano skupno moč 3 x 23 MW + 2 x 12,5 MW = 94 MW. Moč 
plinskih turbin je močno odvisna od zunanjih temperatur. Največja 
moč elektrarne pozimi znaša približno 100 MW, povprečna letna 
na pragu pa 84 MW. 

Elektrarna je preko 110 kV stikališča vključena v elektro- 
energetsko omrežje Slovenije (EES). Infrastrukturni objekti, kot 
so: rezervoarji za gorivo (3 x 6500 m3), pretakališče za dovažanje 
goriva v Stari vasi, oskrba z vodo, protipožarna zaščita, prometna 
infrastruktura in priključek na plinovod omogočajo dograditev 
dodatnih kapacitet. 

Na prostor odpisane premogovne tehnologije je možno locirati 

SCENARIJ 1995 2000 
SC-PE-ZP 100 140 
GZ-PE-DV 250 290 

nove plinske in parne enote. Poleg oskrbe elektrarne s tekočimi 
gorivi je možno kurjenje z zemeljskim plinom. 

1.2. Dosedanje aktivnosti 

Do sedaj so bila opravljena sledeča predhodna dela: 
- študija izvedljivosti, ki je bila revidirana za enoto 70 MW, 
- predinvesticijska zasnova za plinske turbine moči 70- 125 MW, 
- izvedena je bila "Ocena potreb slovenskega EES po energiji ter 
vršni in rezervni moči iz novih elektrarn v obdobju 1996 - 2020" 
(EIMV, 1994), ki ugotavlja, da bodo potrebe po vršni in rezervni 
moči v prihodnjih letih (v odvisnosti od scenarija) znašale: 

(zaokroženo na 10 MW) 
2005 2010 2015 2020 
~T30 350 350 350" 

290 430 430 430 

Resolucija o energetski strategiji predvideva postavitev novih 
kapacitet v TE Brestanici v vseh scenarijih pokrivanja potreb po 
električni energiji. Slovenskemu elektroenergetskemu sistemu 
primanjkuje proizvodnih naprav za pokrivanje regulacijske, 
konične ter rezervne moči, kot osnovnega pogoja za zanesljivo 
in varno oskrbo. 

Opravljene aktivnosti: 
- izveden je bil razpis za postavitev plinskih agregatov moči 70- 
125 MW, 
- porušena stara premogovna tehnologija in pripravljena lokacija 
za nove plinske agregate, 
- pridobljena so soglasja za lokacijsko dovoljenje in izdelana je 
lokacijska dokumentacija, 
- izdelana je "Presoja vplivov Elektrarne Brestanica na okolje" 
(EIMV, dr. Čuhalev) z upoštevanjem dveh enot po 125 MW, 
- v zaključni fazi je investicijski program za postavitev 2 plinskih 
agregatov moči 110-125 MW. 

1.3. Potrebe EES po električni energiji in moči 

Na osnovi načrtovane rabe električne energije so bile izdelane 
dolgoročne elektroenergetske bilance, ki so pokazale potrebno 
izgradnjo proizvodnih objektov in potreben uvoz električne energije 
in moči za zadostitev osnovnih zahtev. Za samostojno sodelovanje 
v UCPTE mora vsak sistem razpolagati z zadostno vršno, 
rezervno in regulacijsko močjo, česar pa slovenski elektroener- 
getski sistem ne izpolnjuje v vseh obratovalnih stanjih. 

Izgradnja dveh plinskih agregatov v Termoelektrarni Brestanica 
lahko najhitreje in z najmanjšimi specifičnimi vlaganji na MW ublaži 
navedeno pomanjkanje proizvodnih virov. Nujna zgraditev plinskih 
agregatov bo bistveno prispevala k zagotavljanju stabilne in 
zanesljive oskrbe Slovenije z električno energijo v naslednjem 
obdobju in omogočala korektno izpolnjevanje pogojev paralelnega 
obratovanja. 

V TE Brestanica je zaradi že zgrajene potrebne infrastrukture in 
drugih pogojev (oljno gospodarstvo, plinovod, usposobljen kader, 
stikališče ...) možno najhitreje in s specifično najnižjimi investicijami 
postaviti nove plinske kapacitete za proizvodnjo električne 
energije. 

Predvideno je, da bi en plinski agregat pokrival potrebe po rezervni 
moči, kar bi odpravilo potrebo po zakupu rezervne moči v tujini, 

drugi pa bi služil potrebam regulacijske in konične moči. 

Zaradi izjemnih lastnosti je možno s plinskimi turbinami proizvajati 
konkurenčno tudi pasovno energijo. 

Glede na značilnosti oziroma lastnosti plinskih turbin je s 
postavitvijo le-teh možno najhitreje in najceneje zagotoviti 
harmonizacijo s pravili UCPTE in EU. 

Glavne značilnosti plinskih turbin so: 

- zelo zanesljiva, vrhunska tehnologija; razpoložljivost je preko 
95 % letnih ur obratovanja, 
- visok izkoristek, ki je za samo plinsko turbino okrog 34 %, v 
plinsko parnem procesu pa okrog 58 %, 
- specifično najnižji strošek gradnje, ki je približno štirikrat 
manjši od tehnologije na premog, 
- kratek čas izgradnje, ki znaša za plinske turbine manj kot 2 leti 
od podpisa pogodbe, 
- okolju prijazna proizvodnja energije, 
- velika fleksibilnost, ki omogoča proizvodnjo konične in 
regulacijske energije, 
- možnost uporabe različnih vrst energetskega goriva (tekoča 
goriva, plin) ob njihovem sočasnem mešanju. 

1.4. Razlogi za izdajo zakona 

Postavitev novih plinskih turbin v TE Brestanica je vključena v 
Osnovni program graditve objektov, ki je sestavni del Strategije 
učinkovite rabe in oskrbe Slovenije z energijo. Vsebovana je tudi 
v predlogu regionalne energetske strategije. 

Načrtovana investicija presega finančne zmožnosti investitorja, 
zato bo moral zagotoviti domača in tuja posojila. Ponudniki opreme 
zahtevajo poroštvo države (lastnika investitorja) za najetje 
komercialnih kreditov. 

Sedanja raven cen električne energije ne omogoča izvedbe 
investicije, zato je sprejem predlaganega zakona nujen za 
realizacijo investicije. S tem bodo izpolnjeni domači in mednarodni 
standardi na področju električne energije in interkonekcije UCPTE. 
Tujim ponudnikom opreme daje poroštvo države visoko varnost, 
kar bo vplivalo na znižanje ponudbene cene za plinske turbine in 
zmanjšanje stroškov financiranja. 
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2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S postavitvijo dveh novih plinskih turbin v TE Brestanica bodo za 
elektroenergetski sistem Slovenije doseženi naslednji bistveni 
cilji: 

- v skladu z zahtevami paralelnega obratovanja se bo povečala 
stopnja varne in zanesljive oskrbe Slovenije z električno energijo 
na konkurenčen in okolju prijazen način, 
- znižanje stroškovne cene električne energije na nivoju sistema, 
ker bo investicija omogočila racionalnejše obratovanje proizvodnih 
kapacitet, ki so morale do sedaj zaradi regulacije obratovati 
neoptimalno, 
- zmanjšala se bo strateška odvisnost od posameznih 
energetskih goriv, 
- sanirana bo potreba po rezervi in zakupu kapacitet v tujini, 
- novi enoti bosta zagotavljali potrebno regulacijsko in vršno moč, 
- prispevali bosta k sanaciji elektroenergetskih razmer v Posavju 
in na Dolenjskem, 
- ohranjala se bo lokacija in optimalnejša izraba že zgrajene 
infrastrukture v TE Brestanica. 

3. RAZLOGI ZA HITRI POSTOPEK 

Predlagamo, da se predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije 

za najetje posojil za izgradnjo plinskih blokov moči 2x114 MW v 
Termoelektrarni Brestanica obravnava po hitrem postopku. 

Predlog za hitri postopek utemeljujemo s tem, da slovenski 
elektroenergetski sistem ne razpolaga z zadostnimi močmi za 
rezervo, regulacijo in proizvodnjo vršne energije za vzporedno 
obratovanje z zahodnoevropskim omrežjem (UCPTE). Deloma 
pokriva ta primanjkljaj z zakupom moči v inozemstvu, deloma pa 
ostaja nepokrit, kar v kritičnih obdobjih lahko vpliva na stabilno in 
zanesljivo oskrbo z energijo. 

Potrebna dokumentacija za investicijo je izdelana. V zaključni fazi 
je izdelava investicijskega programa, ki bo recenziran predvidoma 
konec meseca julija 1997.Tudi razgovori s potencialnimi dobavitelji 
so v teku in bo evaluacija možna neposredno po recenziji 
investicijskega programa. 

S hitrim postopkom se lahko bistveno skrajša čas do začetka 
obratovanja novih plinskih kapacitet, istočasno pa ne bodo več 
nastajali stroški za zakup rezervnih kapacitet v inozemstvu. 

4. OCENA FINANČNIH VIROV 

Prikazana je potrebna višina sredstev za obe fazi skupaj in za 
vsako posamezno fazo posebej. 

a) Skupaj faza I in II Stalne cene 01.01 1997 
 ^i -——^ ; — __..— —  — f,  — 

Delež Znesek v DEM Obresti 

Tuji krediti 

Lastna sredstva 

77,3 

22,7 

119.750.000 

35.250.000 

Skupaj 100% 155.000.000 

b) Faza I 
Delež Znesek v DEM Obresti 

Tuji krediti 

Lastna sredstva 

79,4 

20,6 

63.500.000 

16.500.000 

Skupaj 100% 80.000.000 

c) Faza II 
Delež Znesek v DEM Obresti 

Tuji krediti 

Lastna sredstva 

75,0 

25,0 

56.250.000 

18.750.000 

Skupaj 100% 75.000.000 
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Dinamika financiranja po letih 
Leto 1997 Tuji krediti 9.950.000 DEM 

Lastna sredstva 13.100 000 DEM 

Leto 1998 Tuji krediti 40.850.000 DEM 
Lastna sredstva 3.000.000 DEM 

Leto 1999 Tuji krediti 12.700.000 DEM 
Lastna sredstva 400.000 DEM 

Leto 2000 Tuji krediti 28.125.000 DEM 
Lastna sredstva 15.000.000 DEM 

Leto 2001 Tuji krediti 28.125.000 DEM 
Lastna sredstva 3.750.000 DEM 

5. FINANČNE POSLEDICE 

V prodajni ceni je vkalkulirana tudi amortizacija, ki predstavlja vir 
lastnih sredstev in vračil posojilnih obveznosti, zato ne bo potrebno 
obremenjevati republiškega proračuna. 

Investicija bo vplivala na bistveno izboljšanje zanesljivosti 
obratovanja elektroenergetskega sistema Slovenije ter izpolnitev 
mednarodnih obveznosti (UCPTE, EU). 

Pozitiven prispevek investicije bo tudi na dolgoročnem znižanju 
stroškovne cene na nivoju sistema, saj bo investicija omogočila 
optimalno obratovanje proizvodnih kapacitet, ki so morale do sedaj 
zaradi regulacije obratovati neoptimalno. 

6. POVZETEK 

Za postavitev plinskih turbin v TE Brestanica obstaja možnost 
pridobiti ugodna tuja dolgoročna finančna sredstva za zgraditev 
nujnih kapacitet za zanesljivo obratovanje elektroenergetskega 
sistema. Ocenjuje se, da bo investitor s predvideno ceno električne 
energije sposoben najeta posojila skupaj z obrestmi tudi vračati. 
Poroštvo Republike Slovenije za vračilo najetih kreditov zagotavlja 
ugodnejše kreditne pogoje, kar omogoča realizacijo investicije z 
najnižjimi stoški. 

Znesek, za katerega daje poroštvo Republika Slovenija, je 
sestavljen iz glavnice v skupni višini 119.750.000 DEM in 
pripadajočih obresti ter stroškov. 

Za izvajanje predlaganega zakona ne bodo potrebna dodatna 
finančna sredstva iz proračuna Republike Slovenije. Obremenitev 
proračuna bi prišla v poštev le v primeru, da investitor ne bi bil 
zmožen pravočasno poravnati obveznosti. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti podjetja 
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., iz posojil, najetih za financiran- 
je izgradnje plinskih blokov moči 2 x 114 MW. 

Poroštvo iz prejšnjega odstavka daje za glavnice, obresti in 
stroške kreditov, katerih skupna višina glavnic ne presega 
119.750.000 DEM. 

2. člen 

Poroštvene pogodbe z upniki sklepa minister, pristojen za finance, 
na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, s katerim se določi 
obveznost, za katero se daje poroštvo in njene bistvene sestavine. 

Republika Slovenija mora najkasneje ob sklenitvi poroštvene 
pogodbe pridobiti zavarovanje za terjatve do dolžnika, ki jih pridobi 
ob izpolnitvi poroštvene obveznosti (regresne terjatve). 

3. člen 

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

/ • 
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OBRAZLOŽITEV: 

S prvim členom zakona se zagotavlja poroštvo Republike Slovenije 
za obveznosti podjetja Termoelektrarne Brestanica, d.o.o., iz 
posojil za financiranje izgradnje plinskih blokov moči 2 x 114 MW 
v višini glavnice 119.750.000 DEM, pripadajočih obresti in stroškov 
kreditov. 

Z drugim členom se pooblašča ministra, pristojnega za finance, 

za sklenitev pogodbe o poroštvu, pod pogoji, ki jih bo določila 
Vlada Republike Slovenije s posebnim sklepom. Poudarjena je 
tudi obveznost pridobiti ustrezno zavarovanje terjatve do dolžnika, 
ki ga mora Republika Slovenija pridobiti najkasneje ob sklenitvi 
poroštvene pogodbe. 

Datum uveljavitve je utemeljen s hitrim postopkom. 
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Predlog zakona o 

DOPOLNITVI ZAKONA 0 INDUSTRIJSKI 

LASTNINI (ZIL-D) 

- EPA - 246-11 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 24. seji dne 24. julija 1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O 
INDUSTRIJSKI LASTNINI, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da sprejme navedeni zakon po hitrem postopku, ker 
to zahtevajo izredne potrebe države. Takšno stanje ogroža 
nacionalne interese, saj je celotno slovensko gospodarsko zašlo 
v položaj, ko enostavno ne more vedeti, katere pravice 
industrijske lastnine v Sloveniji so sploh veljavne in katere ne. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Alojz MARINČEK, minister za znanost in tehnologijo 
- dr. Verica TRSTENJAK, državna sekretarka v Ministrstvu za 
znanost in tehnologijo, 
- dr. Bojan PRETNAR, direktor Urada RS za intelektualno 
lastnino, 
- Andrej PIANO, svetovalec Vlade RS v Ministrstvu za znanost 
in tehnologijo. 

UVOD 

1. Ocena stanja 

Ustavno sodišče RS je z odločbo št. U-l-26/94-15 z dne 17. aprila 
1997 in objavljeno v Uradnem listu RS, št. 34/97 z dne 7. junija 
1997 razveljavilo del besedila prvega odstavka 122. člena Zakona 
o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92 in 27/93). 

Ta del besedila, ki se glasi "če so do 1. 3. 1994 prenešene na 
Urad", je določal, da so vse pravice industrijske lastnine, prijavljene 
ali podeljene pri Zveznem zavodu za patente do vključno 3.4.1992 
veljavne v Sloveniji, če so bile prenešene na Urad RS za 
intelektualno lastnino do 1.3.1994. Datum 3.4.1992 je bil določen 
zato, ker je naslednji dan, to je 4.4.1992 začel veljati slovenski 
zakon o industrijski lastnini, in je s tem dnem začel delovati 
slovenski Urad za varstvo industrijske lastnine (sedaj Urad za 
intelektualno lastnino). 

Povod za to odločbo Ustavnega sodišča (US) je bila pobuda, ki 
pravzaprav ni bila usmerjena na vprašanje, ki je predmet črtanega 
besedila. Pobudnik ustavnega spora je bil nosilec patenta, 
izdanega v Beogradu še na podlagi Zakona o patentih in tehničnih 
izboljšavah iz leta 1960, ki bi zaradi spleta okoliščin lahko veljal 
več kot 20 let. To je v nasprotju z drugim odstavkom istega, to je 
122. člena ZIL in Urad je tako tudi odločil, nosilec patenta pa je 
nato sprožil ustavni spor, češ da so njegove pravice bile pri prenosu 
okrnjene. 

2. Razlogi za sprejem zakona 

Ključna posledica odločitve US, da črta besedilo, ki pogojuje 
veljavnost pravic industrijske lastnine pri nekdanjem ZZP v 
Beogradu pred 4.4.1994 le s pravočasnim prenosom teh pravic 
na slovenski Urad, je namreč ponovna uveljavitev tudi tistih pravic, 
ki v Slovenijo sploh niso bile prenešene. S tem je nastal v Sloveniji 
pravni nered z daljnosežnimi političnimi in gospodarskimi 
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posledicami. Sedaj lahko vsak nosilec določene pravice (patenta, 
znamke, modela oz. vzorca), ki je obstajala v Beogradu na dan 
3.4.1992, to pravico v polni meri uveljavlja proti vsakomur v 
Sloveniji, čeprav zanjo ni nobenega podatka pri slovenskem 
Uradu, čeprav v Sloveniji ni vzdrževana s plačevanjem pristojbin, 
in celo če niti ni več veljavna v ZR Jugoslaviji. Posebno pereče 
vprašanje je veljavnost znamk pri ZZP v Beogradu, ker lahko 
znamke veljajo poljubno dolgo. Po oceni Urada je bilo na dan 
3.4.1992 v Beogradu veljavnih cca. 30.000 znamk, od katerih jih 
je bilo cca 7000 prenešenih v Slovenijo. Drugače povedano, z 
odločbo US ponovno velja v Sloveniji kakšnih 23.000 znamk, o 
katerih ni nobenih podatkov. Podobno stanje je seveda pri patentih, 
saj na podlagi odločbe US n.pr. velja v Sloveniji tudi patent, ki je bil 
3.4.1992 prijavljen v Beogradu, ne da bi vedeli, kaj je predmet 
njegovega varstva, kako je podeljen in vzdrževan v Beogradu itd. 

Takšno stanje resno ogroža nacionalne interese, saj je celotno 
slovensko gospodarstvo zašlo v položaj, ko enostavno ne more 
vedeti, katere pravice industrijske lastnine v Sloveniji so sploh 
veljavne in katere ne. 

Odločba Ustavnega sodišča posredno zmanjšuje pristojnosti 
Urada kot institucije Republike Slovenije. Za veljavnost določenih 
pravic sedaj namreč ni potrebno, da so vpisane v ustrezen regi- 

ster pri Uradu RS za intelektualno lastnino, ki je bil ustanovljen z 
Ustavnim zakonom o razglasitvi neodvisnosti Slovenije (sprva 
kot Urad za varstvo industrijske lastnine, glej drugi odstavek 5. 
člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in nedovisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 1/91). 

S sprejemom predlaganega zakona o dopolnitvi ZIL bo zopet 
vzpostavljeno normalno pravno stanje na področju pravic 
industrijske lastnine, ne da bi bile pri tem kršene kakršnekoli 
norme iz tega področja. Dopolnila v največji možni meri sledijo 
odločbi US v tistem modelu, da je črtana obveznost prenosa 
pravic iz nekdanjega ZZP v Beogradu. Hkrati dopolnila skoraj 
dobesedno povzemajo del obrazložitve odločbe US v tistem delu. 
ki govori o najnujnejših podatkih, s katerimi naj bi Urad razpolagal. 
Dopolnila so tudi skladna sTemeljno ustavno listino o samostojnosti 
in neodvisnosti Republike Slovenije, na katero se odločba US na 
več mestih sklicuje. 

3. Ocena proračunskih sredstev potrebnih za 
izvrševanje zakona 

Za izvrševanje tega zakona ne bodo potrebna nobena dodatna 
proračunska sredstva. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Za prvim odstavkom 122. člena Zakona o industrijski lastnini 
(Uradni list RS, št.. 13/92 in 27/93-ZIL) se dodata dva nova 
odstavka, ki se glasita: 

"Pravice iz prejšnjega odstavka so veljavne: 
1. če so prenešene na Urad (v nadaljevanju: prenešene pravice); 
2. če so Uradu posredovani najnujnejši podatki za pravice, ki niso 
prenešene (v nadaljevanju: neprenešene pravice) za vzpostavitev 
ustrezne podatkovne baze, ki omogočajo zagotavljanje njihovega 
varstva od 4.4.1992 dalje z rednim plačevanjem pripadajočih 
pristojbin za njihovo vzdrževanje v ustreznem deležu, upoštevaje 
datum prijave posamezne pravice pri Zveznem zavodu za 
patente" 

Neprenešene pravice, za katere niso pred prvim plačilom 
pripadajočih pristojbin posredovani Uradu najnujnejši podatki in 
za katere ni pravočasno vzpostavljeno redno plačevanje 
pripadajočih pristojbin za vzdrževanje njihove veljavnosti od 
4.4.1992 dalje, prenehajo veljati naslednji dan po izteku roka za 
redno plačevanje. Redno plačevanje pripadajočih pristojbin je 
pravočasno vzpostavljeno, če je za posamezno pravico plačana 
vsaj ena pripadajoča pristojbina najkasneje v roku enega leta, 
oziroma v dodatnem roku šestih mesecev, določenem s prvim 
odstavkom člena 5bis Pariške konvencije za varstvo industrijske 
lastnine, šteto od 4.4.1992 dalje. Neprenešenih pravic, ki so 
prenehale veljati, naknadno ni mogoče obnoviti, razen če so 
najkasneje do 1.3.1994 spremenjene v prenešene pravice." 

2. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

Pravni položaj, ki je nastal z odločbo US št. U-l-26/94-15 z dne 
17.aprila 1997in objavljeno v Uradnem listu RS, št. 34/97z dne 7. 

junija 1997 narekuje ukrepanje po najhitrejši možni poti. Spričo 
dejstva, da sedaj ponovno formalnopravno veljajo v Republiki 
Sloveniji pravice industrijske lastnine, ki so obstajale zgolj pri 
nekdanjem Zveznem zavodu za patente v Beogradu, je ogrožena 
pravna varnost poslovanja vseh, predvsem pa slovenskih podjetij, 
ki lahko brez lastne krivde postanejo kršitelji raznih patentov, 
znamk itd, o katerih sploh nimamo podatkov. Hitri postopek je 
zato nujen, da se prepreči morebitna škoda, ki bi nastala na 
podlagi tožb zaradi kršitev takšnih pravic industrijske lastnine, ki 
so veljavne u Sloveniji, čeprav so vpisane le v ustrezne registre 
v Beogradu. 

Predlagano besedilo Zakona o dopolnitvi Zakona o industrijski 
lastnini dopolnjuje 122. člen z dvema novima odstavkoma, ki sledita 
odločbi Ustavnega sodišča, vendar pri tem odpravljata neljube 
posledice te odločbe, to je veljavnost tistih pravic industrijske 
lastnine, ki so veljale v nekdanji SFRJ, kasneje pa niso bile 
prenešene na Urad RS za intelektualno lastnino. 

• V prvem odstavku je v skladu z odločbo US povedano, da so 
pravice industrijske lastnine, veljavne pri ZZP v Beogradu na dan 
3.4.1992, veljavne v Sloveniji, če so bodisi prenešene, ali pa 

neprenešene. Pri tem ni postavljen noben rok, kar je skladno z 
odločbo US. 

- V drugem predlaganem odstavku pa je opredeljeno, da 
neprenešene pravice prenehajo naslednji dan po izteku enega 
leta po tem datumu, ter še ob dodatnem roku šestih mesecev, ki 
ga določa Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine iz 
leta 1883, torej 5.10.1993, če ni bila v tem roku plačana vsaj ena 
pripadajoča pristojbina. Takšna rešitev je povsem v skladu s 
svetovnimi normami varstva industrijske lastnine, in jo n.pr. vsebuje 
tudi veljavniZIL v drugem odstavku 39.člena. Bistvo tega odstavka 
je potemtakem, da se uzakoni pravilo, da neprenešene pravice 
prenehajo veljati v Republiki Sloveniji, če za njih niso pravočasno 
in redno plačane pripadajoče pristojbine na enak način, kot to 
velja za vse ostale pravice, ki veljajo v Sloveniji. Rok za plačevanje 
je določen kot eno leto od 4.4.1992 dalje, z dodatnim rokom 
šestih mesecev, ki ga mora Slovenija spoštovati kot podpisnica 
Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine. To pomeni, 
da vse tiste neprenešene pravice, za katere plačilo vsaj ene 
pripadajoče pristojbine ni bilo izvedeno do 4.10.1993, prenehajo 
veljati naslednji dan, to je 5.10.1993. Drugi odsta vek predlaganega 
dopolnila 122.člena ZIL še nato določa, da neprenesenih pravic, 
ki so prenehale veljati, ni mogoče paknadno obnoviti, razen, če 
so spremenjene v prenešene pravice v dodatnem roku do 
1.3.1994. 

BESEDILO 122. ČLENA, KI SE MENJA 

122. člen 

Vse pravice industrijske lastnine, prijavljene ali podeljene pri 
Zveznem zavodu za patente v Beogradu do vključno 3. aprila 
1992, razen označb porekla blaga, veljajo v Republiki Sloveniji. 

Roki veljavnosti prenošenih pravic se računajo po določbah tega 

zakona, pri čemer se upošteva dan vložitve prijave pri Zveznem 
zavodu za patente. 

Postopek za priznanje pravic na podlagi prenešenih prijav se 
izvede po določbah tega zakona. 

Minister, pristojen za znanost in tehnologijo, izda podrobnejše 
predpise o postopku za prenos pravic iz prvega odstavka tega 
člena. 

» 
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Predlog zakona o 

POSPEŠEVANJU TURIZMA (ZPT) 

- EPA 1471 - druga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 21. seji dne 10. julija 1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POSPEŠEVANJU TURIZMA, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi stališč in sklepov 5. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 30/5-1997 in 
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, s 
predlogom, da se združi druga in tretja obravnava navedenega 
predloga zakona in uvrsti na prvo sejo Državnega zbora 
Republike Slovenije v mesecu septembru 1997. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Metod DRAGONJA, minister za gospodarske dejavnosti, 
- Peter VESENJAK, državni sekretar v Ministrstvu za gos- 
podarske dejavnosti. 

1.(1.) člen 

Ta zakon določa pospeševanje turizma na lokalni in 
nacionalni ravni kot dejavnost v javnem interesu zaradi 
ugodnih vplivov, ki jih ima turizem na celoten gospodarski 
in družben razvoj. 

2. (2.) člen 

1. DEJAVNOST POSPEŠEVANJA TURIZMA 

(1) Dejavnost pospeševanja turizma je: 
- oblikovanje celovite turistične ponudbe, 
- spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, 
- promocija celovite turistične ponudbe, 
- informiranje obiskovalcev. 

(2) Dejavnost iz prejšnjega odstavka opravljajo: 
- turistična organizacija na lokalni ravni (v nadaljnjem besedilu: 
lokalna turistična organizacija), 
- turistična organizacija na nacionalni ravni (v nadaljnjem besedilu: 
nacionalna turistična organizacija). 

3. (3.) člen 

2. LOKALNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA 

(1) Za opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka 2. člena tega 
zakona občina, oziroma več občin, skupaj z zainteresiranimi 
pravnimi osebami, podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmeti, 
ki opravljajo gostinsko dejavnost ter z društvi (v nadaljnjem 
besedilu: ustanovitelji), lahko ustanovi lokalno turistično 
organizacijo. 

(2) Lokalno turistično organizacijo ustanovi najmanj: 
- ena občina, 
- 30 drugih ustanoviteljev, od katerih mora biti najmanj 50 % 
ustanoviteljev s področja dejavnosti gostinstva in turističnih 
agencij. 

(3) Z ustanovitvenim aktom ustanovitelji določijo obliko organi- 
ziranosti in način upravljanja lokalne turistične organizacije ter 
njeno dejavnost, ki obsega najmanj: 
- oblikovanje celovite turistične ponudbe območja, 
- promocijo turistične ponudbe, 
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- informiranje obiskovalcev v okviru turistično informacijskega 
centra, 
- sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije, 
- vključevanje turističnih društev s statusom društva, ki delujejo v 
javnem interesu. 

(4) Ustanovitelji lokalne turistične organizacije v ustanovitvenem 
aktu določijo višino in način plačevanja svojih prostovoljnih 
finančnih prispevkov za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega 
odstavka. 

4. (4.) člen 

Turistično informacijski center 

(1) Turistično informacijski center iz tretje alineje tretjega odstavka 
3. člena tega zakona opravlja aktivnosti v zvezi: 
- s sprejemanjem obiskovalcev, 
- z nuđenjem brezplačnih informacij obiskovalcem, 
- z zbiranjem podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev, 
• z ugotavljanjem mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične 
ponudbe, 
- s sprejemanjem in posredovanjem pritožb obiskovalcev v zvezi 
s turistično ponudbo pristojnim organom. 

5. (5.) člen 

3. NACIONALNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA 

(1) Za opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka 2. člena tega 
zakona Vlada Republike Slovenije in najmanj štiri lokalne turistične 
organizacije (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelji), ustanovijo 
nacionalno turistično organizacijo, h kateri lahko kot ustanovitelji 
pristopijo tudi Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica 
Slovenije, Turistična zveza Slovenije in druge zainteresirane 
organizacije na nacionalni ravni ter lokalne turistične 
organizacije 

(2) Ustanovitelji nacionalne turistične organizacije v ustanovit- 
venem aktu določijo obliko organiziranosti in način upravljanja ter 
dejavnost, ki obsega najmanj: 
- usklajevanje in pospeševanje lokalnih turističnih ponudb, 
- oblikovanje celovite turistične ponudbe Slovenije, 
- promocijo turistične ponudbe Slovenije, 
- komuniciranje s turističnimi trgi v tujini, 
- vzpostavitev mreže turističnih predstavništev v tujini, 
- delovanje informacijskega sistema za potrebe pospeševanja 
turizma. , 

4.TURISTIČNO OBMOČJE 

6. (6.) člen 

(1) Turistično območje je geografsko zaokrožena celota ene ali 
več občin, na katerem se lahko oblikuje celovita turistična ponudba, 
in izpolnjuje najmanj eno od naslednjih meril: 

- 500 ležišč v gostinskih obratih pridobitne narave, 
- 40.000 prenočitev turistov v predhodnem koledarskem letu, 
- 30.000 registriranih dnevnih obiskovalcev v predhodnem 
koledarskem letu. 

(2) Turistično območje je tudi območje, ki ne izpolnjuje pogojev iz 
prejšnjega odstavka, tedaj ko občina oziroma občine iz svojega 
proračuna nadomestijo manjkajoči del prihodka, ki bi bil sicer 
dosežen iz naslova turistične takse, če bi bila izpolnjena merila iz 
druge alineje prejšnjega odstavka, in ga namenijo za ugodnosti in 

storitve v skladu z 12. členom tega zakona. 

(3) Višina manjkajočega prihodka se določi tako, da se število 
manjkajočih prenočitev turistov iz druge alineje prvega odstavka 
tega člena pomnoži z 8 točkami prenočitvene turistične takse. 

7. (7.) člen 

Podelitev statusa turističnega območja 

Občine, ki izpolnjujejo merila iz 6. člena in ustanovijo lokalno 
turistično organizacijo iz 3. člena tega zakona, pridobijo 
sposobnost, da se prijavijo pristojnemu ministrstvu za 
pridobitev statusa turističnega območja. 

8. (8.) člen 

(1) Ministrstvo, pristojno za turizem, podeli občinam status 
turističnega območja na podlagi pisne vloge, ki vsebuje: 
- dokazilo o registraciji lokalne turistične organizacije in njen 
ustanovitveni akt, 
- podatke iz prvega oziroma drugega odstavka 6. člena tega 
zakona, 
- dokazila o delovanju turistično-informacijskega centra. 

(2) Lokalne turistične organizacije s turističnih območij, pridobijo 
pravico: 
- soustanovitve nacionalne turistične organizacije, 
- sodelovanja pri oblikovanju programa aktivnosti nacionalne 
turistične organizacije, 
- sofinanciranja pospeševanja turizma iz sredstev nacionalne 
turistične organizacije. 

9. (9.) člen 

Usklajevanje turističnih ponudb turističnih območij in 
istovrstnih ponudb 

(1) Na podlagi interesov po usklajevanju turistične ponudbe več 
turističnih območij, lahko lokalne turistične organizacije ustanovijo 
regionalno turistično organizacijo. 

(2) Subjekti, ki oblikujejo istovrstne ponudbe, kot npr. zdravilišč 
ipd., lahko ustanovijo področno turistično organizacijo. 

(3) Subjekti iz prvega in drugega odstavka tega člena pridobijo 
pravico do sooblikovanja programa aktivnosti nacionalne turistične 
organizacije in pravico do sofinanciranja njihovih promotivnih 
aktivnosti v skladu z določili ustanovitvenega akta nacionalne 
turistične organizacije. 

5. VIRI FINANCIRANJA 

1. Lokalna raven 
10. (10.) člen 

Viri financiranja za izvajanje dejavnosti iz tretjega odstavka 3. 
člena tega zakona so: 
- sredstva turistične takse, turističnega davka in druga 
proračunska sredstva občine, 
- prostovoljni finančni prispevki ustanoviteljev lokalne turistične 
organizacije, 
- lastni prihodki lokalne turistične organizacije, 
- sredstva nacionalne turistične organizacije za pospeševanje 
razvoja turizma, 
- sredstva proračuna Republike Slovenije iz naslova 
koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo, ki 
so namenjena lokalnim skupnostim v zaokroženem 
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turističnem območju in se uporabljajo za ureditev 
prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infra- 
strukturo, 
- darila in dotacije. 

11. člen 

Občine iz 8. člena tega zakona lahko predpišejo turistični 
davek na način in pod pogoji, ki jih določa ta zakon. 

12. člen 

(1) Turistični davek je pavšalni letni znesek, ki ga plačujejo 
osebe, ki imajo v občini iz 8. člena tega zakona svoj sedež 
ali poslovno enoto in ki opravljajo s turizmom neposredno 
povezano dejavnost (v nadaljnjem besedilu: zavezanci za 
turistični davek). Zavezanci za turistični davek so tudi 
sobodajalci ter kmetje in društva, ki opravljajo gostinsko 
dejavnost na območju te občine. 

(2) Za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka se šteje 
opravljanje naslednjih dejavnosti, razdeljenih v skupine: 

DM/35.12 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in 
šport 

DN/36.40 Proizvodnja izdelkov za šport 

G/51.17 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih 
izdelkov 

G/51.3 Trgovina na debelo z živili 
G/52.11 Trgovina na drobno v nespecializiranih proda- 

jalnah, pretežno z živili 
G/52.12 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih 

prodajalnah 
G/52.2 Trgovina na drobno z živili, pijačami, tobakom v 

specializiranih prodajalnah 
G/52.31 Dejavnost lekarn 
G/52.472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami 
G/52.48 Trgovina na drobno v drugih specializiranih pro- 

dajalnah 
G/52.62 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah 

J/65.121 Dejavnost bank 
J/66.03 Druga zavarovanja, razen življenskega 

1. skupina: 

G/50.5 Trgovina na drobno z motornimi gorivi 
G/52 TRGOVINA NA DROBNO, RAZEN Z MOTORNIMI 

VOZILI; POPRAVILA IZDELKOV ŠIROKE PO- 
RABE: 
- velja za obrate, ki poslujejo kot proste carinske 
prodajalne v skladu s carinskim zakonom (Ur.l. 
RS, št. 1/91 in 28/95) 

0/92.71 Prirejanje iger na srečo 

2. skupina: 

H 

1/60.10 
1/60.21 
I/60.22 
I/60.23 
1/61.10 
1/61.20 
1/62.10 
I/62.20 
I/63.3 

J/67.13 

K/70.20 
K/71.22 
K/71.23 

0/92.13 
0/92.32 
0/92.33 
0/92.34 
0/92.53 

0/92.6 
0/92.72 

GOSTINSTVO 

Železniški prevoz 
Drug kopenski potniški prevoz na rednih progah 
Taksi 
Drug kopenski potniški prevoz 
Morska plovba 
Rečna, jezerska plovba in plovba po prekopih 
Zračni prevoz na rednih progah 
Izredni zračni prevoz 
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev 
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n. 

Druge pomožne dejavnosti, povezane s finanč- 
nim posredništvom 

Dajanje lastnih nepremičnin v najem 
Dajanje vodnih plovil v najem 
Dajanje zračnih plovil v najem 

Kinematografska dejavnost 
Obratovanje objektov za kulturne prireditve 
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov 
Druge razvedrilne dejavnosti 
Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter 
naravnih rezervatov 
Športna dejavnost 
Druge dejavnosti za sprostitev 

K/71.10 Dajanje avtomobilov v najem 
K/74.12 Računovodske, knjigovodske in revizijske 

dejavnosti, davčno svetovanje 
K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja 
K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje 
K/74.40 Ekonomska propaganda 
K/74.81 Fotografska dejavnost 

4. skupina : 

A/01-.12 

A/01.13 

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in 
sadik 
Pridelovanje sadja, začimb in rastlin za proiz- 
vodnjo pijač 

B/05.02 Ribogojstvo, ribogojske storitve 

DE/22.15 Drugo založništvo 

GRADBENIŠTVO F/45 

0/93.01 
0/93.02 
0/93.03 

Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic 
Dejavnost frizerskih in kozmetičnih salonov 
Druge storitve za nego telesa 

13. člen 

3. skupina: 

DA/15 PROIZVODNJA HRANE IN PIJAČ 

Turistični davek se določi v točkah, in sicer glede na skupino 
dejavnosti, v katero je razvrščen zavezanec in glede na 
obseg prometa, ki ga zavezanec doseže v občini v letu, 
pred letom, za katerega se odmeri turistični davek. 

14. člen 

(1) Glede na skupino dejavnosti iz 12. člena tega zakona, se 
turistični davek določi v točkah, in sicer od 10 do 150 točk. 

(2) Občina predpiše število točk za skupine dejavnosti iz 
12. člena tega zakona v okvirih števila točk iz prejšnjega 
odstavka. 

. 15. člen 

(1) Glede na obseg prometa se turistični davek določi v 
točkah, in sicer od 10 do 100 točk. 
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(2) Občina predpiše obseg prometa, od katerega se turistični 
davek določi v točkah po prejšnjem odstavku. 

16. člen 

(1) Znesek turističnega davka se določi tako, da se vsota 
točk po 14. in 15. členu tega zakona pomnoži z vrednostjo 
točke. 

(2) Vrednost točke je določena v znesku 1.000 tolarjev. 

(3) Vlada Republike Slovenije lahko na podlagi gibanja 
maloprodajnih cen uskladi vrednost točke iz prejšnjega 
odstavka za odmerno leto, in sicer do 1. januarja leta, za 
katero se odmerja turistični davek. 

17. člen 

(1) Občina lahko pod pogoji, ki so določeni v občinskem 
aktu, predpiše oprostitev plačila turističnega davka. 

(2) Občina lahko predpiše, da se pri določanju turističnega 
davka upošteva manjše število točk, kot so določene v 14. 
in 15. členu tega zakona. 

18. člen 

(1) Turistični davek se odmerja vnaprej. 

(2) Turistični davek se plača v enem znesku do 31. oktobra 
leta, za katero je odmerjen davek. 

19. člen 

Turistični davek se odmeri na podlagi uradnih podatkov o 
zavezancih za plačilo turističnega davka in vrsti registrirane 
dejavnosti, ki jo opravljajo, ki jih občina posreduje 
pristojnemu davčnemu organu, najkasneje do 31. marca v 
letu, za katero se odmerja davek. 

20. člen 

(1) Davčna uprava Republike Slovenije odmerja, pobira in 
izterjuje turistični davek v skladu z zakonom, ki ureja davčni 
postopek in zakonom, ki ureja davčno službo. 

(2) Davčna uprava Republike Slovenije sklene z občino, v 
kateri je uveden turistični davek, pogodbo, v kateri je 
posebej določeno nadomestilo za opravljene storitve po 
prejšnjem odstavku in s katero se uredijo druga medsebojna 
razmerja. 

Turistična taksa 

21.(11.) člen 

(1) Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačuje 
turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališča in z njo 
poravna storitve ali ugodnosti, ki jih je deležen brezplačno. 

(2) Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev za 
prenočevanje. 

(3) Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru, ko je 
deležen brezplačnih storitev za prenočevanje. 

22. (12.) člen 

Turistična taksa je prihodek občine, ki ga nameni za poravnavanje 
stroškov v zvezi z ugodnostmi in storitvami iz prvega odstavka 

21. člena tega zakona, in sicer predvsem za: 
- turistične informacije in usmerjanje s pomočjo ustrezne 
prometne signalizacije, 
- spodbujanje sprejemljivosti za turizem med lokalnim 
prebivalstvom, 
- pisna promocijska gradiva, filmi in druga sredstva za promocijo 
turistične ponudbe, 
- prireditve, 
- vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, 
tematskih poti in drugih javnih površin, ki so namenjene turistom. 

23. (13.) člen 

(1) Višino turistične takse določa občina v razponu od 3 do 11 
točk. 

(2) Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži 
število točk z vrednostjo točke. 

(3) Vrednost točke turistične takse znaša 14 SIT. Vlada Republike 
Slovenije lahko enkrat letno uskladi vrednost točke, na podlagi 
gibanja maloprodajnih cen. Vrednost točke se določa v mesecu 
aprilu za prihodnje koledarsko leto. 

(4) Občina pri določitvi točk na podlagi prvega odstavka tega 
člena, upošteva vrsto prenočitvenih gostinskih obratov, bivanje v 
sezonskem ali zunaj sezonskem obdobju in obseg ugodnosti in 
storitev, ki jih brezplačno nudi turistom. 

24. (14.) člen 

(1) Plačila turistične takse so oproščeni: 
- otroci do 7 leta starosti, 
- invalidne osebe na podlagi članske izkaznice, 
- osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih ali bolnicah, 
- učenci, dijaki in študenti, udeleženci vzgojno-izobraže- 
valnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo 
društva in druge vzgojno-izobraževalne organizacije ter 
verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti, 
- dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih, 
- osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v prenočitvenem 
gostinskem obratu več kot 30 dni, 
- udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in športnih 
tekmovanj, 
- tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih 
oproščeni plačila takse. 

(2) Turistično takso v višini 50 % plačujejo: 
- osebe od 7-18 leta starosti, 
- turisti v kampih, 
- turisti v domovih za učence in študente. 

(3) Občina lahko s svojim predpisom dodatno določi osebe, ki so 
oproščene plačila turistične takse. 

25. (15.) člen 

(1) Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, 
kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo 
pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. 

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati 
turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne 
zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje. 

26. (16.) člen 

Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora 
biti vpisan razlog iz prvega oziroma drugega ali tretjega odstavka 
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24. člena tega zakona v evidenci, ki je določena v 28. členu tega 
zakona. 

27. (17.) člen 

Osebe iz 25. člena tega zakona nakazujejo pobrano turistično 
takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun 
občine, letno poročilo oddajo občini in pristojnemu davčnemu 
organu do 31. januarja za preteklo leto. 

28. (18.) člen 

(1) Osebe iz 25. člena tega zakona morajo pobirati turistično 
takso, voditi evidenco o plačani taksi v knjigi oziroma drugi ustrezni 
evidenci turistov, iz katere mora biti razvidno število prenočitev 
posameznega turista in znesek plačane takse. Vsebino evidenc 
predpiše minister, pristojen za turizem. 

(2) Nadzor nad pobiranjerfi in odvajanjem turistične takse ter 
vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. 

2. Nacionalna raven 
29. (19.) člen 

Viri financiranja za opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka 5. 
člena tega zakona so: 
- sredstva proračuna Republike Slovenije iz naslova koncesijskih 
dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo, ki so namenjena za 
razvoj in promocijo turizma na nacionalni ravni, in sicer v višini, 
ki jo določa 74. čien Zakona o igrah na srečo, 
- prostovoljni finančni prispevki ustanoviteljev, 
- lastni prihodki nacionalne turistične organizacije, 
- darila in dotacije. 

30. (20.) člen 

(1) Sredstva proračuna Republike Slovenije iz prve alinee 
29. člena tega zakona se planirajo na podlagi letnega 
programa pospeševanja razvoja turizma, ki ga predloži 
ministrstvo pristojno za turizem, in se namenijo: 
- za dejavnost pospeševanja turizma, ki jo opravlja nacionalna 
turistična organizacija, 
- za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, 
- za dejavnost turističnega društva in zveze turističnih 
društev, s statusom društva, ki deluje v javnem interesu na 
področju turizma. 

(2) Za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture iz 
prejšnjega odstavka se šteje spodbujanje investicij na 
turističnem območju iz 8. člena tega zakona, in sicer: 
- za žičnice, 
- za izboljšanje kakovosti gostinskih obratov, 
- za prenočitvene zmogljivosti na kmetijah, 
- za pospeševanje mladinskega turizma, 
- za objekte za rekreacijo. 

31. (21.) člen 

(1) Ministrstvo, pristojno za turizem, nameni nacionalni turistični 
organizaciji sredstva za opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka 
5. člena tega zakona na podlagi njenega letnega programa, v 
katerem so zajeti tudi programi pospeševanja turizma na lokalni 
ravni. 

(2) Sredstva iz drugega odstavka 30. člena tega zakona se 
lahko delijo na podlagi naslednjih pogojev in meril: 
- izpolnjevanja določb iz 8. člena tega zakona, 
- v odvisnosti od razvitosti infrastrukture, ki je namenjena 
pospeševanju turizma, 

- na podlagi predhodnih izračunov ekonomske učinkovitosti 
predvidene investicije za območje, 
- na podlagi ugotovitev o nujnosti dopolnitve turistične 
ponudbe v skladu s povpraševanjem, 
- na podlagi deleža sofinanciranja, 
- na podlagi sodelovanja bank pri kreditiranju investicije. 

(3) Sredstva iz prejšnjega odstavka se lahko uporabijo za 
dokapitalizacijo, kreditiranje, subvencioniranje obrestne 
mere in za sofinanciranje projektne dokumentacije. 

(4) Podrobnejše pogoje in merila iz drugega odstavka tega 
člena določi Vlada Republike Slovenije z uredbo. 

6. POGOJI ZA OPRAVLJANJE NEKATERIH S 
TURIZMOM POVEZANIH DEJAVNOSTI 

32. (22.) člen 

S turizmom povezane dejavnosti so: 

- dejavnost organiziranja in prodaje oziroma posredovanja 
turističnih potovanj, 
- dejavnost turističnih vodnikov in turističnih spremljevalcev, 
- pridobitna dejavnost usposabljanja na področju športa. 

1. Pogoji za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje 
turističnih potovanj 

33. (23.) člen 

(1) Dejavnost organiziranja turističnih potovanj in letovanj lahko 
opravljajo pravne osebe in podjetniki posamezniki (v nadaljnjem 
besedilu: organizatorji potovanj). 

(2) Dejavnost prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj, 
lahko opravljajo pravne osebe in podjetniki posamezniki (v 
nadaljnjem besedilu: turistični agenti). 

(3) Dejavnost iz prvega in drugega odstavka, ki se opravljajo 
na ozemlju Republike Slovenije, lahko opravljajo organi- 
zatorji potovanj in turistični agenti s sedežem v Republiki 
Sloveniji. 

(4) Dejavnost iz drugega odstavka se lahko opravlja pod 
imenom »turistična agencija« ali »potovalna agencija«. 

34. (24.) člen 

(1) Organizatorji potovanj in turistični agenti iz prvega in 
drugega odstavka 33. člena tega zakona lahko opravljajo 
dejavnost, če imajo poslovni prostor, ki ne sme biti v stanovanju, 
in izpolnjujejo predpisane pogoje glede minimalne stopnje 
izobrazbe. 

(2) Organizatorji potovanj morajo poleg naštetih pogojev predložiti 
dokazila o sklenjeni pogodbi z zavarovalnico za primer zavarovanja 
nesolventnosti. To zavarovanje se nanaša na zavarovanje 
stroškov vrnitve oseb na potovanju v kraj njihovega prebivališča, 
če tega organizator ni sposoben sam financirati zaradi stečaja. 

35. (25.) člen 

(1) Organizatorji potovanj in turistični agenti zaposlijo za opravljanje 
poslov iz prvega in drugega odstavka 33. člena tega zakona, 
osebe, ki imajo dokončano najmanj srednjo strokovno izobrazbo 
in znanje dveh tujih jezikov na ravni srednje strokovne izobrazbe. 
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(2) Oseba, ki vodi dejavnost, mora imeti najmanj višjo strokovno 
izobrazbo, znanje dveh svetovnih jezikov na ravni srednje 
strokovne izobrazbe in vsaj 3 leta delovnih izkušenj v tej 
dejavnosti. 

36. (26.) člen 

Organizator potovanja mora zagotoviti spremljevalca ali 
turističnega vodnika pri vsaki izvedbi potovanja doma in v tujini, 
razen tedaj, ko je prevoz organiziran v okviru javnega 
potniškega prometa. 

37. (27.) člen 

Turistično potovanje 

(1) Turistično potovanje, letovanje oziroma turistični paket, je 
vnaprej dogovorjena kombinacija dveh ali več storitev, ki se jih 
prodaja ali nudi v prodajo v enotni skupni ceni: 
a - prevoz, 
b - nastanitev, 
c - druge storitve, 

(2) Vsako turistično potovanje iz prejšnjega odstavka traja 
nepretrgoma najmanj štiriindvajset ur, letovanje pa najmanj tri dni. 

(3) V turistični paket se lahko vključijo tudi druge turistične storitve, 
ki niso obvezni sestavni del enotne skupne cene turističnega 
paketa. 

(4) Potovanje, ki traja manj kot štiriindvajset ur in ne vsebuje 
storitev prenočevanja, je izlet. 

2. Pogoji za opravljanje dejavnosti turističnih vodnikov in 
turističnih spremljevalcev 

38. (28.) člen 

(1) Dejavnost turističnega vodnika je strokovno vodenje 
obiskovalcev po vnaprej določenem programu. 

(2) Dejavnost turističnega spremljevalca je opravljanje 
organizacijskih in tehničnih storitev za udeležence turističnih 
potovanj in izletov od začetka potovanja do cilja in povratka. 

(3) Dejavnost iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko 
opravljajo osebe, s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, 
ki opravijo preizkus znanja iz javno veljavnega programa, ki ga 
določi Gospodarska zbornica Slovenije v soglasju z ministrstvom, 
pristojnim za delo, družino in socialne zadeve in ministrstvom, 
pristojnim za turizem. 

(4) K preizkusu znanja se lahko prijavijo osebe, ki imajo najmanj 
srednjo strokovno izobrazbo in znanje enega tujega jezika za 
stopnjo srednje strokovne izobrazbe. 

(5) Določbe tega člena ne veljajo za opravljanje dejavnosti 
turističnega spremljevalca, ki je tuj državljan in spremlja 
organizirane skupine obiskovalcev, ki so začeli svoje 
potovanje zunaj naše države. 

39. (29.) člen 

(1) Osebe, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja, lahko 
uporabljajo naziv: »turistični vodnik«. 

(2) Osebe, ki opravljajo dejavnost turističnega spremljevalca, 
lahko uporabljajo naziv: »turistični spremljevalec«. 

(2) Register turističnih vodnikov in turističnih spremljevalcev vodi 
Gospodarska zbornica Slovenije. 

40. (30.) člen 

(1) Občina predpiše pogoje za opravljanje dejavnosti turističnega 
vodenja na svojem območju in program turističnega vodenja. 

(2) Turistični vodnik za območje občine lahko začne z opravljanjem 
dejavnosti turističnega vodenja na območju občine, ko izpolni 
pogoje, ki jih predpiše občina. V tem primeru lahko uporablja naziv: 
»lokalni turistični vodnik«. 

41.(31.) člen 

(1) Register lokalnih turističnih vodnikov vodi občina. 

(2) Register lokalnih turističnih vodnikov vsebuje naslednje 
podatke: * 
- ime in priimek 
- prebivališče 
- podatke o številu ur vodenja za preteklo leto 
- dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti. 

42. (32.) člen 

3. Pogoji za opravljanje dejavnosti usposabljanja na 
področju športa kot pridobitne dejavnosti 

Dejavnost usposabljanja na področju športa, ki se opravlja 
kot pridobitna dejavnost (kot npr. šole ali tečaji smučanja, 
jadranja, tenisa, jahanja ipd.), lahko opravljajo pravne osebe 
in podjetniki posamezniki pod pogojem, da usposabljanje 
izvaja oseba, ki ima licenco za opravljanje strokovnega dela 
ali oseba, ki je vpisana v razvid zasebnih športnih delavcev 
pri ministrstvu, pristojnemu za šport. 

7. PRIDOBITEV STATUSA DRUŠTVA, KI DELUJE V 
JAVNEM INTERESU NA PODROČJU 
POSPEŠEVANJA TURIZMA 

43. (33.) člen 

(1) Društva, ki opravljajo dejavnost iz 2. člena tega zakona 
lahko ob soglasju občine pridobijo status društva, ki deluje 
v javnem interesu, če namen njegove ustanovitve in 
delovanje presega interese članov. 

(2) Podrobnejše pogoje za pridobitev statusa društva, ki 
deluje v javnem interesu na področju turizma, določi minis- 
ter, pristojen za turizem, s pravilnikom, na podlagi naslednjih 
meril: 
• da se aktivnosti društva nanašajo na spodbujanje 
sprejemljivosti domačega prebivalstva za turizem, na 
olepševanje krajev na turističnem območju in na izvajanje 
aktivnosti lokalne turistične organizacije. 

8. KAZENSKE DOLOČBE 

44. (34.) člen 

Občina, ki ne izpolnjuje meril iz 6. člena tega zakona, pa se v 
pravnem prometu izkazuje s statusom turističnega območja, 
čeprav tega statusa ni pridobila, se kaznuje za prekršek z denarno 
kaznijo najmanj 1.000.000 SIT, odgovorna oseba pa z denarno 
kaznijo najmanj 100.000 SIT. 
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45. (35.) člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznujejo 
pravne osebe in podjetniki posamezniki ter najmanj z 200.000 
tolarjev sobodajalci in kmetje ter društva, ki sprejemajo 
turiste na prenočevanje, za prekršek po prvem in drugem 
odstavku 25. člena tega zakona: 
- če ne pobirajo turistične takse po prvem in drugem 
odstavku 25. člena tega zakona, 
- če ne nakazuje pobrane prenočitvene takse v skladu z določbo 
27. člena tega zakona, 
- če ne vodi evidence v skladu z določbo 28. člena tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

46. (36.) člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz prvega ali drugega odstavka 
33. člena ali 42. člena tega zakona, 
- če nimajo poslovnih prostorov po prvi alineji prvega odstavka 
34. člena tega zakona, 
- če nimajo zaposlenih oseb z ustrezno izobrazbo v skladu s 
prvim odstavkom 35. člena tega zakona, 
- če oseba, ki vodi dejavnost nima ustrezne izobrazbe v skladu z 
drugim odstavkom 35. člena tega zakona. 

47. (37.) člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek organizator potovanj, če ne zagotovi spremljevalca ali 
turističnega vodnika pri vsaki izvedbi potovanj doma in v tujini v 
skladu z določbo 36. člena tega zakona. 

48. (38.) člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje turistični vodnik ali turistični spremljevalec, če opravlja 
dejavnost turističnega vodnika ali dejavnost turističnega 
spremljevalca brez opravljenega preizkusa znanja iz tretjega 
odstavka 38. člena tega zakona, 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje turistični vodnik, če opravlja dejavnost lokalnega 
turističnega vodnika v občini, ne da bi izpolnjeval pogoje, ki jih 
predpiše občina po drugem odstavku 40. člena tega zakona. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tudi fizična oseba: 
- ki se lažno predstavlja za turističnega vodnika po prvem 
odstavku 39. člena tega zakona ali za turističnega spremljevalca 
po drugem odstavku 39. člena tega zakona, 
- opravlja dejavnost lokalnega turističnega vodnika, pa ne izpolnjuje 
pogojev, ki jih predpiše občina po drugem odstavku 40. člena 
tega zakona. 

9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

49. (39.) člen 

Vlada Republike Slovenije v roku enega leta od uveljavitve 
tega zakona uskladi Uredbo o ustanovitvi javnega 
gospodarskega zavoda »Center za promocijo turizma 
Slovenije« (Uradni list RS, št. 21/95) z določbo 5. člena tega 
zakona. 

50. (40.) člen 

Program, ki ga je sprejel Svet Republike Slovenije za vzgojo in 
izobraževanje (06.07.1995) in je vključen v Programske zasnove 
vzgojno-izobraževalnih programov v srednjem šolstvu (Uradni 
list RS, št. 14/96), se šteje za javno veljavni program po tretjem 
odstavku 38. člena tega zakona. 

51. (41.) člen 

• (1) Zaposleni v agenciji, ki opravljajo dejavnost iz 35. člena tega 
zakona, morajo pridobiti ustrezno izobrazbo v roku dveh let po 
uveljavitvi tega zakona. 

(2) Zaposleni v agenciji, ki si v roku iz prejšnjega odstavka ne 
pridobijo predpisane izobrazbe, ne smejo opravljati dejavnosti iz 
33. člena tega zakona. 

52. (42.) člen 

(1) Turistični vodniki in turistični spremljevalci morajo pridobiti 
zahtevano strokovno izobrazbo in usposobljenost v skladu s 
prvim in drugim odstavkom 38. člena tega zakona v roku dveh let 
od uveljavitve tega zakona. 

(2)Turistični vodniki in turistični spremljevalci, ki svojega delovanja 
v roku iz prejšnjega odstavka ne uskladijo, ne smejo opravljati 
dejavnosti turističnega vodnika ali turističnega spremljevalca. 

53. člen 

Organizatorji potovanj in turistični agenti iz prvega in 
drugega odstavka 33. člena morajo izpolniti pogoje iz prvega 
odstavka 34. člena tega zakona, ki se nanašajo na poslovni 
prostor, najkasneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi 
tega zakona. 

54. člen 

Pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki opravljajo 
dejavnost usposabljanja na področju športa kot pridobitno 
dejavnost, morajo izpolniti pogoje iz 42. člena tega zakona 
najkasneje v roku dveh let po uveljavitvi tega zakona. 

55. člen 

Predpis iz prvega odstavka 28. člena tega zakona izda mini- 
ster, pristojen za turizem, v roku šestih mesecev po 
uveljavitvi tega zakona. 

56. (43.) člen 

Vlada Republike Slovenije izda predpis iz četrtega odstavka 
31. člena tega zakona v roku šestih mesecev po uveljavitvi 
tega zakona. 

Lastninsko preoblikovanje društev 

57. člen 

Turistična društva pridobijo z dnem uveljavitve tega zakona 
lastninsko pravico na družbeni lastnini, s katero razpolagajo 
na dan uveljavitve tega zakona, razen v primeru, ko je ta 
lastnina opredeljena kot javno dobro. 
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58. (44.) člen vendar najdlje tri mesece po uveljavitvi tega zakona 

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o 
turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91). 

(2) Občinski odloki, ki so sprejeti na podlagi zakona o turis- 
tični taksi, se uporabljajo do sprejema akta po tem zakonu, 

59. (45.) člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je prvič obravnaval predlog 
Zakona o pospeševanju turizma 30. maja 1997 in ga sprejel kot 
primerno podlago za nadaljnjo pripravo zakona. 
Hkrati je zadolžil predlagatelja, da pri pripravi predloga zakona za 
drugo obravnavo upošteva sprejeta stališča. 

Glede na odločitev Državnega zbora Republike Slovenije so za 
drugo obravnavo upoštevana sprejeta stališča z naslednjimi 
spremembami in dopolnitvami: 

V 1. členu se vsebina člena v celoti spremeni na podlagi mnenja 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora, 
da je besedilo nepotrebno, saj sta struktura in vsebina zakona 
razvidni iz celotnega zakonskega besedila in bi ga zato kazalo 
nadomestiti z uvodnim členom, ki bi opredelil značilnosti oziroma 
izhodišča za pospeševanje turizma in v tem okviru predvsem 
zagotavljanje javnega interesa na tem področju. 

V 2. členu se smiselno uskladi in dopolni besedilo na podlagi 
pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, da je 
potrebno določneje opredeliti dejavnost javnega interesa na 
področju turizma. Besedilo je dopolnjeno s spodbujanjem razvoja 
turistične infrastrukture, kar je skladno tudi z 30. in 31. členom 
tega zakona, kakor tudi s ciljem zakona, da je potrebno ustvariti 
pogoje za ustvarjanje dodane vrednosti in večje donosnosti 
turizma. 

V 3. členu se na podlagi mnenja Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve beseda »zasebniki« nadomesti z ustreznejšim 
terminom, zato je besedilo v tem členu in v celotnem zakonu 
poenoteno, skladno z Zakonom o gostinstvu (Uradni list RS, št. 
1/95). 

V 5. členu je na predlog Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve dopolnjeno besedilo tako, da omogoča tudi drugim 
zainteresiranim organizacijam, da pristopijo kot ustanovitelji 
nacionalne turistične organizacije tudi po njeni formalni ustanovitvi. 
Na ta način se vsem naštetim subjektom zagotavlja enakopravne 
možnosti za sodelovanje v okviru omenjene organizacije, kar je 
tudi cilj tega zakona. 

V 7. členu se dopolnitev besedila nanaša na uskladitev določil 3. 
in 8. člena tega zakona, ki določata merila in možnosti za pridobitev 
statusa turističnega območja. 

V 10. členu se na predlog Sekretariata za zakonodajo uredi tudi 
na lokalni ravni, tako kot na nacionalni, namenska raba sredstev 
iz koncesijskih dajatev, skladno s 74. členom Zakona o igrah na 
srečo (Uradni list RS, št. 27/95) 

V dodatnih členih za 10. členom, in sicer od 11. člena do 20. 
člena, je smiselno zajeto stališče Državnega zbora, da je potrebno 
v zakon vgraditi sistem posebnih taks oziroma prispevkov, ki naj 

jih plačujejo vsi gospodarski subjekti, ki so posredno ali 
neposredno udeleženi pri pozitivnih učinkih turističnega prometa 
in prihodkov iz turizma. 

Podlaga za uvedbo občinskega davka, kot je opredeljena v 
dopolnitvah besedila zakona, izhaja iz 147. člena Ustave 
Republike Slovenije, ki določa, da »Država z zakonom predpisuje 
davke, carine in druge dajatve ob pogojih, ki jih določata ustava in 
zakon.« 

Pogoji, ki jih določa dopolnjeno besedilo zakona za uvedbo 
»turističnega davka«, so povezani tudi s pridobitvijo statusa 
turističnega območja. Zato bodo takšen davek lahko uvedle le 
tiste občine, ki dejansko pospešujejo turizem in lahko dokažejo, 
da imajo predvideni davčni zavezanci od te dejavnosti določene 
ugodnosti. 

V 21. členu se natančneje opredeljuje obveznost plačila turistične 
takse v primerih, ko turist prenočuje zastonj. Dopolnilo je po mnenju 
Sekretariata za zakonodajo potrebno v izogib težavam pri izvajanju 
zakona. 

V 22. členu se z dodanim besedilom, ki se nanaša na spodbujanje 
sprejemljivosti za turizem med lokalnim prebivalstvom, natančneje 
opredeljuje dejavnost, ki jo lahko opravlja turistično društvo in 
hkrati zagotavlja tudi finančni vir za to dejavnost, kot to predlaga 
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve na podlagi mnenja 
Turistične zveze Slovenije. 

V 24. členu se besedilo dopolni in smiselno uskladi s predlogom 
Državnega zbora za spremembo obstoječega Zakona o turistični 
taksi. Dopolnitev opušča naštevanje imen upravičencev, ki so 
oproščeni plačila turistične takse, ker se ta lahko spreminjajo, in 
namesto njih opredeljuje pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za 
oprostitev plačila. 

V 28. členu se na podlagi mnenja Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve, da je izraz »po davčnih predpisih« preveč splošen, 
natančneje opredeljuje organ, ki vodi nadzor nad pobiranjem in 
odvajanjem turistične takse. 

V 30. členu se dopolnitev nanaša na uskladitev besedila 29. in 
30., na katero opozarja tudi Sekretariat za zakonodajo in pravne 
zadeve. Hkrati je upoštevan tudi njegov predlog, da naj se skuša 
zagotoviti s tem zakonom sistemski vir financiranja turističnih 
društev in Turistične zveze Slovenije, ki pridobijo status društva, 
ki deluje v javnem interesu. 

V tem členu je upoštevano tudi mnenje Sekretariata za zakonodajo 
in pravne zadeve, da je potrebno upoštevati predlog Gospodarske 
zbornice Slovenije, po katerem naj se sredstva namenjajo tudi za 
objekte in naprave, ki so namenjeni turistični potrošnji in bogatijo 
celotno turistično ponudbo območja, torej za turistično 
infrastrukturo. Poleg tega se na predlog Obrtne zbornice Slovenije, 
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sofinanciranje investicij v "prenočitvene gostinske obrate«, 
nadomesti z možnostjo investiranja v vse vrste gostinskih obratov 
zaradi potrebe po izboljšanju kakovosti, ki izhaja tudi iz sprejetih 
novih standardov za njihovo kategorizacijo. Sredstva pa se lahko 
nameni tudi za pospeševanje mladinskega turizma, ki zaostaja 
za potrebami in povpraševanjem. 

V 31. členu je v dopolnitvi besedila, ki se nanaša na merila in 
pogoje za pridobitev proračunskih sredstev, upoštevano mnenje 
Sekretariata za zakonodajo, da je potrebno besedilo uskladiti z 
99. členom zakona o upravi, po katerem se posamezne določbe 
zakona za njegovo izvrševanje le razčlenijo. 

V 32. in v 42. členu se skladno s stališči Državnega zbora doda 
besedilo, ki opredeljuje pogoje za opravljanje športne dejavnosti 
v primeru, ko gre za pridobitno dejavnost usposabljanja, ki ni 
zajeta v Zakonu o športu. 

V členih od 33. do 38. dopolnitve smiselno povzemajo pripombe 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, po katerih je 
potrebno uskladiti in poenotiti rabo pojmov v okviru pogojev za 
opravljanje nekaterih s turizmom povezanih dejavnosti. 

Besedilo teh členov je dopolnjeno tudi na podlagi stališč Državnega 
zbora v zvezi s spremembo 68. člena Ustave Republike Slovenije. 
Na tej podlagi so dodane dopolnitve, po katerih morajo imeti 
gospodarske družbe in podjetniki v naši državi sedež svoje firme. 
Na ta način se vzpostavlja večja preglednost in red v poslovanju 

agencij, zagotavlja večja odgovornost za opravljanje dejavnosti, 
ki je povezana v glavnem s prevozi turistov in njihovo nastanitvijo, 
s tem pa tudi večja varnost in zaščita potrošnika. Takšno ureditev 
ni v nasprotju z ureditvami držav Evropske unije. 

V 43. členu so, skladno s stališči Državnega zbora, jasneje 
opredeljeni pogoji za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem 
interesu. Dopolnitve so skladne s 1. in z 2. členom, ki opredeljujeta 
javni interes na področju turizma ter z 22. in 30. členom, ki 
opredeljujeta finančne vire za dejavnost društva. 

V 45. členu je, skladno z mnenjem Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve, ki povzema predlog Turistične zveze Slovenije, 
znižan znesek kazni. Poleg tega je v tem členu usklajeno tudi 
besedilo s prvim in drugim odstavkom 25. člena tega zakona. 

V 49. členu je besedilo usklajeno na podlagi mnenja Sekretariata 
za zakonodajo in pravne zadeve, po katerem je potrebno ta člen 
uskladiti z določili 5. člena tega zakona. 

V 52. členu do 55, v 53. in v 54. členu so v okviru prehodnih 
določb, skladno s pripombo Sekretarita za zakonodajo in pravne 
zadeve, zajete uskladitve rokov za izpolnitev pogojev, ki so 
opredeljeni v posameznih členih tega zakona. 

V57. členu je, skladno s stališčem Državnega zbora, opredeljeno 
lastninsko preoblikovanje turističnih društev, podobno kot je to 
urejeno za društvo upokojencev. 

V besedilu so na podlagi sklepov in stališč Državnega zbora 
Republike Slovenije upoštevani vsi predlogi za proučitev in 
spremembo vsebine posameznih členov. V spremembah besedila, 
ki je pripravljeno za drugo obravnavo, pa na podlagi proučitve 
posameznih stališč, nismo mogli v celoti upoštevati naslednjih 
predlogov: 

- 3. točke stališč, ki zadevajo predlog za delitev zbrane turistične 
takse tako, da 70 % zneska ostane v kraju, kjer je zbrana, ostalo 
pa naj pripade drugim krajem. 

Obrazložitev: 
Predloga nismo mogli upoštevati zato, ker je vsebina namembnosti 
turistične takse že opredeljena v 12. členu zakona. Po tem določilu 
se taksa ne deli po krajih, ampak za namene, na podlagi katerih 
je tudi uvedena. Posledica takšne ureditve pa je, da je poraba 
sredstev turistične takse v krajih, kjer se jo pobira, večja kot v 
ostalih krajih. 

- 7. točke, po kateri je potrebno v prehodnih določbah zagotoviti 
sredstva iz proračuna, dokler ni vira sredstev iz koncesijskih 
dajatev za prirejanje iger na srečo. 

Obrazložitev: 
V obdobju od prve obravnave tega zakona je Državni zbor sprejel 
Zakon o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim 
kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo in o strukturi kapitala 
pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na 
srečo (Ur.l. RS, št.40/97), ki je podlaga za koncesijsko dajatev, 
prav tako pa je v pripravi predlog proračuna za leto 1997, ki 
namenja sredstva tudi za pospeševanje turizma. 

- 8. točke stališč, v kateri se predlaga proučitev možnosti vključitve 

več kvalitativnih pogojev in meril za oblikovanje turističnega 
območja po 6. členu zakona. 

Obrazložitev: 
Načelo za oblikovanje turističnega območja je, da morajo biti 
kriteriji in merila čim bolj merljiva, saj na tej podlagi turistično 
območje lahko pridobi poseben status, ki mu prinaša finančne 
ugodnosti in druge pravice. Takšne, predvsem kvantitativne 
podlage za ugotavljanje turističnega območja, imajo tudi druge 
države v soseščini in v Evropski zvezi, s tem, da je obseg npr. 
prenočitvenih zmogljivosti bistveno večji (npr. 5.000 postelj na 
avstrijskem Štajerskem in Tirolskem). 

- 9. točke, ki predlaga proučitev možnosti za opredelitev 
»turističnega kraja« in kriterijev zanj ter pripombo v zvezi s 
specifičnimi nalogami inšpekcijskih služb na področju turizma. 

Obrazložitev: 
Turistični kraj je z vidika turista območje, kot je opredeljeno v 6. 
členu zakona, zato ne bi bilo smiselno poleg turističnega območja, 
ki pomeni vsebinsko enako kot turistični kraj, opredeljevati še 
»turističnega kraja«. 

Turistični kraj je že opredeljen zaradi merjenja turističnega prometa 
za statistične namene. Druge funkcije pa v tem zakonu turistični 
kraj ne bi mogel imeti. Območje, ki ga v svoj mehanizem vgrajuje 
zakon, je območje ene ali več občin, ker imajo občine in ne 
posamezni kraji, določene naloge in pristojnosti na področju 
razvoja turizma. 

Tudi z marketinškega vidika nima kraj več vloge, ki jo je imel do 
šestdesetih let, ko turizem še ni bil razvit in je turistični kraj pomenil 
tudi turistični produkt. Danes, ko je turistična ponudba večja od 
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povpraševanja, igrajo glavno vlogo ponudbe produktov, ki so 
povezane z aktivnostmi, kraj je pri tem postranskega pomena. 
Zato bi bilo uvajanje turističnih krajev v bistvu arhaično in 
neprivlačno za potencialnega gosta, saj bi mu to pomenilo, da je 
razen turističnega kraja na nekem območju, vse ostalo 
neturistično. Turistični kraji, kot turistične enklave, pa so značilne 
za nerazvite dežele, h katerim Slovenija ne sodi. 

Glede turistične inšpekcije pa menimo, da bi pomenilo uvajanje 
takšnega organa podvajanje obstoječih služb, ki so pristojne za 
nadzor vseh elementov turistične ponudbe. Poleg tega bi imela 
uvedba turistične inšpekcije poslabševalni učinek na sicer zelo 

ugoden imidž kakovosti in razvitosti turistične ponudbe Slovenije. 
Kakovost je namreč v turizmu odvisna predvsem od tržnih 
kategorij in ne od prisile. Sicer pa občine lahko za potrebe turizma, 
če tako ocenijo, uvedejo tudi turistične inšpekcije. 

Pri pripravi besedila zakona za drugo branje smo vnesli tudi 
spremembe, ki pomenijo enotno rabo in uskladitev besedila, in so 
redakcijske narave. 

Na podlagi tako dopolnjenega besedila Vlada Republike Slovenije 
ni oblikovala svojih amandmajev. 
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Predlog zakona o 

UPRAVNIH TAKSAH (ZUT) 

- EPA 1473 - druga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 21. seji dne 10. julija 1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi stališč in sklepov 5. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 3/6-1997 in 
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje k predlogu zakona o 

upravnih taksah - druga obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja plačevanje upravnih taks (v nadaljnjem besedilu: 
takse) za spise in dejanja v upravnih stvareh ter za druge 
predmete in dejanja (v nadaljnjem besedilu: spisi in dejanja) pri 
upravnih organih. 

Takse se plačujejo samo za tiste spise in dejanja, ki jih določa 
taksna tarifa. 

2. člen 

Z upravnimi organi (v nadaljnjem besedilu: organi) iz prejšnjega 
člena so mišljeni: 

1. organi državne uprave in upravni organi lokalnih samoupravnih 
skupnosti ter 

2. podjetja in druge organizacije ter posamezniki, kadar na podlagi 
javnih pooblastil odločajo o upravnih stvareh. 

3. člen 

Določbe tega zakona se ne uporabljajo za plačevanje taks oziroma 
pristojbin, če je njihovo plačevanje drugače urejeno z mednarodno 
pogodbo, ki jo je Slovenija uveljavila v skladu z zakonom. 

V primeru iz prejšnjega odstavka morajo biti mednarodne tarife 
taks oziroma pristojbin objavljene v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

Če mednarodne pogodbe pooblaščajo države članice, da same 
določijo višino taks za dejanja in spise, določene na podlagi take 
mednarodne pogodbe, pa ta dejanja in spisi niso določeni v taksni 
tarifi tega zakona, lahko višino teh taks določi Vlada Republike 
Slovenije. 

4. člen 

Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo sproži postopek oziroma 
na katerega zahtevo se opravijo dejanja ali izdajo spisi, predvideni 
v taksni tarifi. 

Če je za isto takso več taksnih zavezancev, je njihova obveznost 
nerazdelna. 

PLAČEVANJE TAKSE 

5. člen 

Če ni v taksni tarifi drugače določeno, nastane taksna obveznost: 

1. za vloge - takrat, ko se vložijo pri pristojnem organu; če so 
dane na zapisnik pa takrat, ko se zapisnik sestavi; 
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2. za odločbe, dovoljenja, sklepe, soglasja in druge spise - takrat, 
ko se vloži zahteva, naj se izdajo; 

3. za upravna dejanja - takrat, ko se vloži vloga, naj se opravijo. 

6. člen 

Takse se praviloma določajo v točkah. 

Taksna tarifa lahko določi, da se v posameznih primerih taksa 
določi v odstotku od vrednosti predmeta. 

V točkah se določa tudi vrednost predmeta, kadar je ta osnova 
za odmero takse, če ni s tem'zakonom drugače določeno. 

Vrednost točke po tem zakonu znaša 20 tolarjev. 

Taksna tarifa lahko določi, da se konzularne takse, ki se plačujejo 
v tujini, določijo v ECU-jih. Tako določene taksne tarife se 
preračunajo v valuto države, v kateri se takse plačujejo po 
uradnem tečaju, ki velja v tej državi na dan nastanka taksne 
obveznosti. 

7. člen 

Vlada Republike Slovenije uskladi vrednost točke iz prejšnjega 
člena z gibanjem stroškov za delo organov v sorazmerju z rastjo 
cen življenjskih potrebščin na območju Republike Slovenije. 

8. člen 

Takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah (upravnih kolkih) ali 
gotovini. 

V gotovini se plačujejo takse: 

1. če mora taksni zavezanec plačati takso nad zneskom, 
določenim s predpisom iz 9. člena tega zakona, 
2. če je v taksni tarifi določeno, da je treba plačati takso v gotovini, 
ne glede na znesek ali 
3. če plačuje takso taksni zavezanec v tujini. 

Takse, ki se plačujejo v gotovini, se plačujejo v tolarjih, razen v 
primeru, ko taksni zavezanec iz tujine ali v tujini zahteva spis ali 
dejanje, za katerega se plača taksa. V tem primeru se taksa 
plača po ustrezni tarifni številki v tuji valuti pri diplomatskem ali 
konzularnem predstavništvu v tujini, po katerem se taksnemu 
zavezancu vročajo spisi. 

Takse, ki jih plačujejo taksni zavezanci iz tujine, v primeru, da 
vložijo vlogo po pošti pri pristojnem organu, pa v državi, kjer 
odpošljejo vlogo ni diplomatskega ali konzularnega predstavništva 
Republike Slovenije, se plačujejo po ustrezni tarifni številki v valuti 
države, kjer je bila vloga odposlana po pošti. Tako plačane takse 
se preračunajo v tolarje po uradnem tečaju, ki v Sloveniji velja za 
to valuto na dan nastanka taksne obveznosti. 

9. člen 

Tiskanje upravnih kolkov, dajanje v obtok, distribucijo, umik iz 
obtoka, zamenjavo in uničenje upravnih kolkov, način uporabe 
upravnih kolkov ter znesek iz 1. točke drugega odstavka 
prejšnjega člena predpiše minister, pristojen za finance v soglasju 
z ministrom, pristojnim za upravo. 

10. člen 

Takso je treba plačati takrat, ko nastane taksna obveznost, če ni 
za posamezne primere s tem zakonom drugače določeno. 

11. člen 

Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun takse vrednost 
točke na dan nastanka taksne obveznosti, razen če ta zakon 
določa drugače. 

Pri izračunu takse, katero je potrebno plačati na podlagi opomina, 
se uporabi vrednost točke, ki velja v času izdaje opomina, pri 
prisilni izterjavi takse pa vrednost točke na dan, ko davčni organ 
izda taksnemu zavezancu sklep o prisilni izterjavi neplačane 
takse. 

Ko organ odloča o povrnitvi stroškov postopka, upošteva pri 
odmeri višine teh stroškov iz naslova plačila takse, vrednost 
točke na dan izdaje odločbe oziroma posebnega sklepa. 

12. člen 

Če je v taksni tarifi predpisano, da se taksa plača od vrednosti 
predmeta, je osnova za odmero takse vrednost, ki je navedena v 
vlogi ali listini; če vrednost v vlogi ali listini ni navedena ali pa je 
navedena nepravilno, določi vrednost organ, za delo katerega se 
plača taksa. 

13. člen 

Če se na zahtevo taksnega zavezanca izda spis, za katerega je 
treba plačati takso, v dveh ali več izvodih, se za drugi in vsak 
nadaljnji izvod plača taksa kot za prepis. 

Taksa po prejšnjem odstavku ne sme biti večja od takse za prvi 
izvod. 

Za izvod spisa, ki se v postopku, uvedenem na zahtevo taksnega' 
zavezanca, sestavi za potrebe samih organov, se ne plača takse. 

14. člen 

V odločbi ali spisu, za katerega je bila plačana taksa, je treba 
navesti, da je taksa plačana, v kakšnem znesku in po kateri 
tarifni številki. 

Plačilo takse za spise, izdane po vlogah iz tretjega odstavka 8. 
člena tega zakona, potrdi pisno na samem spisu organ, po katerem 
se vročajo spisi in ki je takso pobral. 

Organ mora priložiti spisu, ki ga izda na zahtevo taksnega 
zavezanca iz tujine, dva izvoda spremnega dopisa, v katerem je 
naveden znesek takse, ki jo mora taksni zavezanec plačati pri 
diplomatskem ali konzularnem predstavništvu. 

15. člen 

Na spisih, ki se izdajajo brez takse, mora biti navedeno, v kakšen 
namen se izdajajo in po katerem določbi tega zakona so oproščeni 
plačila takse. 

Spisi iz prejšnjega odstavka se smejo uporabiti v druge namene 
šele, če je zanje plačana za ta namen predpisana taksa. 

16. člen 

Nekolkovane ali premalo kolkovane vloge in drugi spisi ne smejo 
biti sprejeti neposredno od taksnega zavezanca. 

Če je nekolkovana ali premalo kolkovana vloga ali kakšen drug 
spis poslan po pošti, pošlje organ, ki je pristojen za odločanje o 
zahtevi, takšnemu zavezancu opomin, naj v petnajstih dneh od 
prejema opomina plača redno takso in takso za opomin. 
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Pristojni organ vzame v postopek tudi nekolkovane ali premalo 
kolkovane vloge iz prejšnjega odstavka, vendar odločbe oz. 
drugega akta ni mogoče vročiti taksnemu zavezancu, preden ne 
plača takse po opominu. 

Ne glede na prejšnji odstavek pristojni organ vroči taksnemu 
zavezancu odločbo, s katero ji nalaga določeno obveznost ter 
odločbo o pritožbi. 

17. člen 

Kdor je plačal takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali je plačal takso v 
višjem znesku, kot je predpisan, ali je plačal takso za spis ali 
dejanje, ki ga organ iz kakršnihkoli vzrokov ni izdal ali opravil, ali 
za pritožbo, ki ji je organ ugodil, ima pravico do povrnitve vse 
oziroma preveč plačane takse. 

Kdor je plačal takso za dejanje ali spis, ki ga organ iz kakršnihkolih 
vzrokov ni opravil ali izdal, ne more zahtevati vračilo takse za 
vlogo, s katero je zahteval, naj se dejanje opravi ali spis izda. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena, taksni zavezanec, ki je 
plačal takso za spis ali dejanje, ki ga organ ni izdal ali opravil, ker 
je bil postopek ustavljen na zahtevo taksnega zavezanca, potem 
ko je bil izveden že celotni ugotovitveni postopek, ne more 
zahtevati vračila takse za ta spis ali dejanje. 

Postopek za povrnitev se začne na podlagi pisne zahteve taksnega 
zavezanca, če pa preveč plačana taksa presega 200 točk pa po 
uradni dolžnosti. 

O povrnitvi takse odloča organ, ki je odločil o zadevi na prvi 
stopnji. 

Taksa se povrne iz državnega proračuna oziroma proračuna 
lokalne samoupravne skupnosti. 

18. člen 

Taksni zavezanec lahko zahteva vrnitev takse z zahtevkom, ki 
ga vloži najpozneje v 60 dneh od dneva, ko je bila taksa pomotoma 
plačana oziroma od dneva, ko je izvedel, da dejanje ni bilo 
opravljeno ali spis izdan oziroma od dneva, ko je bila izdana 
odločba, s katero se je ugodilo pritožbi v zvezi z zahtevo za 
povrnitev preveč ali napačno plačane upravne takse. 

Vrnitve takse ni več mogoče zahtevati po preteku dveh let od 
dneva, ko je bila plačana. 

19. člen 

Če je treba takso prisilno izterjati, organ, ki vodi postopek, o tem 
pisno obvesti davčni organ, ki je krajevno pristojen za taksnega 
zavezanca. 

Taksa se prisilno izterja po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo 
davkov. 

Neplačane takse se prisilno ne izterjajo, če znesek neplačane 
takse v posamezni zadevi ne presega zneska, ki je z davčnimi 
predpisi določen kot znesek, za katerega se ne opravi prisilna 
izterjava. 

20. člen 

Pravica izterjati takso zastara v dveh letih po preteku leta, v 
katerem bi morala biti plačana. 

Zastaranje pravice zahtevati plačilo takse oziroma takso prisilno 

izterjati ustavi vsako uradno dejanje pristojnega organa, katerega 
namen je plačilo oziroma izterjava takse in je dano v vednost 
taksnemu zavezancu. 

Zastaranje nastopi v vsakem primeru, ko potečejo štiri leta od 
dneva, ko je nastala obveznost za plačilo takse. 

TAKSNE OPROSTITVE 

21. člen 

Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti, po predpisih o 
taksah enake pravice, kot jih imajo slovenski državljani. 

22. člen 

Za spise in dejanja v postopkih, ki se uvedejo po uradni dolžnosti, 
se v postopku na prvi stopnji ne plača takse. 

23. člen 

Takse ne plačujejo: 

1. država in državni organi, 
2. lokalne samoupravne skupnosti, 
3. tuja diplomatska in konzularna predstavništva v diplomatskih 
in konzularnih zadevah, če velja vzajemnost, 
4. taksni zavezanci - posamezniki v slabih premoženjskih raz- 
merah - razen taks po tar. št. 11, 12, 14 in 19 taksne tarife ter 
tarifnih številk iz X. in XI. poglavja taksne tarife tega zakona. 

24. člen 
# 

Plačevanja taks so v določenih zadevah oproščeni: 
1. organizacije, skupnosti, in posamezniki - pri izvrševanju javnih 
pooblastil; 
2. dobrodelne in humanitarne organizacije - za spise in dejanja v 
zvezi z izvajanjem njihovih registriranih dobrodelnih dejavnosti; 
3. društva in ustanove, ustanovljeni v skladu z veljavno 
zakonodajo - za spise in dejanja v zvezi z izvajanjem njihovih 
registriranih dobrodelnih dejavnosti oziroma dejavnosti, ki jih 
opravljajo v javnem interesu; 
4. invalidske organizacije in druge organizacije, ustanovljene za 
varstvo oseb s telesnimi in duševnimi hibami in motnjami - za 
spise in dejanja v zvezi z njihovo dejavnostjo, razen v zadevah, 
ki so v zvezi z gospodarsko dejavnostjo; 
5. invalidi, za katere je določeno v zdravniškem spričevalu, da 
smejo voziti le prirejeno vozilo - v postopku za pripustitev k 
vozniškemu izpitu, za vozniško dovoljenje in za izdajo ter 
podaljšanje veljavnosti vozniškega in prometnega dovoljenja; 
6. brezposelne osebe - v postopku uveljavljanja pravic iz naslova 
obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti; 
7. učenci osnovnih šol, učenci v srednjem izobraževanju ter 
študentje - za spise in dejanja v zvezi s šolanjem; 
8. osebe, ki podarijo svoje premoženje državi ali samoupravni 
lokalni skupnosti ali se odpovejo lastninski pravici na zemljišču ali 
stavbi v korist države ali lokalne samoupravne skupnosti ali pa 
brezplačno odstopijo državi ali samoupravni lokalni skupnosti 
kakšno drugo stvarno pravico na nepremičninah - v postopku v 
zvezi s prenosom lastnine in drugih stvarnih pravic; 
9. tujci, za spise in dejanja, določena v mednarodnih sporazumih, 
ki veljajo v Republiki Sloveniji. 

Pristojni organ po uradni dolžnosti zagotavlja izvajanje določb 
tega člena. V dvomu nosi dokazno breme taksne oprostitve taksni 
zavezanec. 

16. september 1997 25 poročevalec, št. 43 



25. člen 

Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah se štejejo: 
- prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja, 
- prejemniki denarnega dodatka po predpisih socialnega varstva 
ter 
- prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo 
varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb. 

Status upravičenca iz prejšnjega odstavka dokazujejo taksni 
zavezanci s pravnomočno odločbo. 

Za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah se štejejo 
tudi osebe, ki niso prejemniki denarne pomoči, dodatka ali 
nadomestila iz prvega odstavka tega člena, izpolnjujejo pa vse 
predpisane kriterije.Taksni zavezanec mora v postopku, v katerem 
zahteva taksno oprostitev dokazati, da izpolnjuje zahtevane 
kriterije. 

26. člen 

Za dobrodelno ali humanitarno organizacijo se šteje neprofitna 
organizacija, ki je v skladu z veljavno zakonodajo ustanovljena 
za namene reševanja socialnih stisk in težav prebivalcev ter 
pomoč prizadetim ob naravnih in drugih nesrečah ali v vojni. 

27. člen 

Kadar se začne postopek na zahtevo več oseb, od katerih so 
nekatere oproščene plačila takse, plača v takem postopku takso 
tisti, ki plačila takse ni oproščen. 

Ne glede na prejšnji odstavek, plača oseba, ki ni upravičena do 
taksne oprostitve, v primerih, ko se taksa odmerja po vrednosti 
predmeta, takso samo od njej pripadajočega dela vrednosti 
predmeta. 

28. člen 

Taks so oproščeni naslednji spisi in dejanja: 

1. predlogi, prijave, obvestila in druge vloge, vložene zaradi 
zagotavljanja javne koristi; 
2. prošnje za pomilostitev in odločbe o takih prošnjah ter prošnje 
za pogojni odpust s prestajanja zaporne kazni in odločbe o takih 
prošnjah; 
3. spisi in dejanja v postopku za pridobitev dokaza o slabih 
premoženjskih razmerah, kot podlaga za priznanje taksne 
oprostitve; 
4. spisi in dejanja v postopku za vračilo nepravilno ali preveč 
plačanih davščin in drugih obveznih dajatev; 
5. spisi in dejanja v postopku za popravo napak v odločbah, 
drugih listinah in uradnih evidencah; 
6. spisi in dejanja v volilnih postopkih; 
7. spisi in dejanja v postopku za vpis v državljansko knjigo; 
8. prijave in vpisi v matične knjige; 
9. vse vrste prijav (napovedi) in njihovih prilog za odmero davkov 
ter spisi in dejanja za uveljavitev z davčnimi predpisi uvedenih 
oprostitev in olajšav; 
10. spisi in dejanja v postopku arondacije in komasacije zemjišč; 
11. spisi in dejanja za uveljavitev pravic iz obveznega pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega varstva; 
12. spisi in dejanja za uveljavitev socialnovarstvenih pravic; 
13. spisi in dejanja v zvezi z uveljavljanjem pravic do družinskih 
prejemkov; 
14. spisi in dejanja v postopku za uveljavitev pravic, ki so z 
zakonom priznane invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega 
nasilja; 
15. spisi in dejanja v zvezi z urejanjem delovnega razmerja; 

16. spisi in dejanja v zvezi z izdajanjem, izpolnjevanjem in 
podaljševanjem pomorskih knjižic; 
17. spisi in dejanja v zvezi z ureditvijo državljanskih dolžnosti in 
pravic pri obrambi države oziroma varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami; 
18. prijave in odjave stalnega in začasnega prebivališča; 
19. izdajo dovoljenja za vstop (turistična prepustnica); 
20. spisi in dejanja v zvezi z izdajanjem dovoljenj za gibanje in 
muditev na mejnem prehodu; 
21. spisi in dejanja v zvezi z razlastitvijo premoženja in denacionali- 
zacijskimi postopki; 
22. izvirne diplome, spričevala ter druge listine o uspešno 
končanem izobraževanju, razen njihovih dvojnikov in prepisov; 
23. spisi in dejanja v zvezi z varstvom kulturnih spomenikov in 
nacionalnih znamenitosti; 
24. vloge naslovljene na varuha človekovih pravic in druge 
institucije za prošnje in pritožbe; 
25. vloge, s katerimi se zahteva posredovanje državnega tožilca; 
26. spisi in dejanja v postopku za pokop ali prekop umrlih ali 
prenos posmrtnih ostankov; 
27. spisi in dejanja, s katerimi se urejajo razmerja med 
štipendistom in tistim, ki daje štipendijo; 
28. spisi in dejanja v zvezi s pristopom k strokovnemu izpitu pred 
državnimi organi. 
29. 10 % vseh sistematičnih labaratorijskih preiskav, predpisanih 
za zagotovitev higienske neoporečnosti objektov in opreme. 

POSEBNE DOLOČBE 

29. člen 

Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi pri državnih organih 
uprave so prihodek državnega proračuna. 

Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi pri upravnih organih 
občin so prihodek proračunov občin. 

Prihodki od taks, plačanih v kolkih, se vplačujejo na ustrezne 
vplačilne račune odprte za vplačevanje javnofinančnih prihodkov, 
razporejajo pa se v delitvenem razmerju 70 % v dobro državnega 
proračuna in 30 % v dobro občinskih proračunov, če ni z zakonom 
o izvrševanju državnega proračuna določeno drugače. 

Prihodki iz prejšnjega odstavka, ki pripadajo občinam, se 
razporedijo na posamezne občine glede na delež proračuna 
posamezne občine v proračunih vseh občin v Republiki Sloveniji, 
in sicer na podlagi podatkov za predpreteklo leto. 

Razmerja iz prejšnjega odstavka ugotavlja ministrstvo, pristojno 
za finance. 

30. člen 

Nadzor nad izvajanjem tega zakona izvaja ministrstvo, pristojno 
za finance in druga ministrstva, vsako v mejah svojega delovnega 
področja. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

31. člen 

Za spise in dejanja za katere je nastala taksna obveznost do 
uveljavitve tega zakona, se plača taksa po dosedanjih predpisih 
in po dosedanji tarifi. 

Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za spis ali 
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dejanje, ki bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, se ne plača 
taksa po tem zakonu, preveč plačana taksa pa se ne vrne. 

Če po uveljavitvi tega zakona organ druge stopnje razveljavi 
odločbo, ki jo je organ prve stopnje izdal, preden je začel veljati ta 
zakon, se za odločbo sodišča prve stopnje taksa ne doplača, 
preveč plačana taksa pa se ne vrne. 

32. člen 

Upravni kolki, ki so bili natisnjeni pred uveljavitvijo tega zakona, 
se lahko uporabljajo tudi za plačevanje taks po tem zakonu. 

33. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o upravnih 
taksah (Uradni list SRS, št. 7/72, 23/77, 11/79, 23/82, 18/85, 24/ 
88, 1/90, Uradni list RS, št. 33/90 (popr.), 20/91 in 12/92) ter 
zakon o plačevanju določenih upravnih taks (Uradni list RS, št. 
34/91-1 in 13/93). 

Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati zakon o 
zveznih upravnih taksah (Uradni list SFRJ, št. 11/79) in zakon o 
tarifi zveznih upravnih taks (Uradni list SFRJ, št. 77/87 in 63/89). 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati odredba o določitvi 
zneskov konzularnih taks, ki jih v tujini pobirajo diplomatska in 
konzularna predstavništva Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 47/94). 

34. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati četrti odstavek 
39. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92 in 
27/93) ter uredba o pristojbinah Urada RS za intelektualno lastnino 
za pridobitev in varstvo pravic industrijske lastnine (Uradni list 
RS, št. 14/95). 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi odstavek 
10. člena zakona o varstvu topografije polprevodniških vezij 
(Uradni list RS, št. 21/95) in uredba o pristojbinah Urada RS za 
intelektualno lastnino za registracijo topografije polprevodniških 
vezij (Uradni list RS, št. 37/95). 

35. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
- 52. člen in druga alinea 54. člena zakona o zdravstvenem varstvu 
rastlin (Uradni list RS, št. 82/94), 
- 61. člen in četrta alinea 108. člena zakona o veterinarstvu (Uradni 
list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96), 
- 22. člen zakona o meroslovju, v delu, ki se nanaša na pristojbine 
(Uradni list RS, št. 1/95); 
- 26. člen zakona o standardizaciji, v delu, ki se nanaša na pris- 
tojbine (Uradni list RS, št. 1/95). 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
- uredba o pristojbinah za obvezne zdravstvene preglede rastlin 
v prometu čez državno mejo (uvoz izvoz, prevoz v tranzitu) in v 
notranjem prometu (Uradni list RS, št. 28/94), 
- uredba o pristojbinah na področju veterinarstva (Uradni list RS, 
št. 6/95, popr. 10/95, 14/95 in 44/95), 
- odlok o višini pristojbin za kritje stroškov ugotavljanja zdravstvene 
neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe, ki se uvozijo in o 
načinu njihovega plačila (Uradni list RS, št. 29/92), 
-1. in 3. člen uredbe o pristojbinah in cenah za storitve v postopku 
homologacije vozil (Uradni list RS, št. 41/96), 
- uredba o pristojbinah in stroških za pridobitev in vzdrževanje 
akreditacije (Uradni list RS, št. 45/95), v delu, ki se nanaša na 

pristojbine, 
- odredba o pristojbini za pregled zrakoplova (Uradni list RS, št. 
60/93), 
- odredba o pristojbini za preverjanje strokovne usposobljenosti 
zrakoplovnega osebja (Uradni list RS, št. 60/93). 

36. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

TAKSNA TARIFA 

I. VLOGE 

Tarifna številka 1 

Za prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve in druge vloge, 
če ni v tej tarifi predpisana kakšna druga taksa 50 

Opomba: 
(1) Taksa se ne plača za poznejše vloge, s katerimi zahteva 
taksni zavezanec le hitrejši postopek o že vloženi zahtevi. 

Tarifna številka 2 

Za pritožbo zoper odločbo ali sklep, izdan v upravni stvari 200 

II. ODLOČBE 

Tarifna številka 3 

Za vse odločbe, za katere ni predpisana posebna tgksa 200 . 

Opombe: 
(1) Če se izda ena odločba na zahtevo več oseb, se plača taksa 
po tej številki tolikokrat, kolikor je oseb, katerim se odločba vroči; 
(2) Za odločbo o pritožbah se ne plača taksa. 

III. POTRDILA 

Tarifna številka 4 

Za potrdila, ki jih izdajajo organi na podlagi uradnih evidenc, 
če ni s to tarifo ali zakonom drugače določeno 10 

Za potrdila, izdana na podlagi posebnega ugotovitvenega 
postopka, če ni s to tarifo ali zakonom drugače določeno 50 

Za potrdilo o katastrskih podatkih parcele 20 

Za kopijo katastrskega načrta za vsak list formata A4 in izpis iz 
posestnega in lastninskega lista 35 

Opomba: 
(1) Za prvi izpisek iz rojstne ali poročne matične knjige ali matične 
knjige umrlih se ne plača taksa. 

Tarifna številka 5 

Za dvojnik diplome, spričevala ter druge listine o uspešno 
končanem izobraževanju 20 
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Tarifna številka 6 

Za potrdila in spričevala, s katerimi se dokazuje poreklo ali vrednost 
ali količina ali kakovost ali zdravstvena neoporečnost blaga, razen 
potrdil o poreklu blaga, ki jih potrjujejo carinski organi 30 

IV. OVERITVE, PREPISI, KOPIJE IN PREVODI 

Tarifna številka 7 

Za overitev načrta se plača od celega ali začetega kvadratnega 
metra: 
1. za overitev prvega izvoda 50 
2. za overitev vsakega nadaljnjega izvoda 15 
3. za overitev kopije 15 

Tarifna številka 8 

Za prepise oziroma fotokopije uradnih aktov ali listin pri državnem 
organu: 

1. če jih prepišejo zainteresirane osebe od polpole izvirnika 5 
2. če jih predpiše oziroma fotokopira organ, od polpole izvirnika 

20 
3. če prepiše oziroma fotokopira organ akte ali listine v tujem 
jeziku, od polpole izvirnika 30 

Opomba: 
(1) Polpola po tej tarifi je list papirja formata A-4 ali manjši. 

Tarifna številka 9 

Za prevode iz enega jezika v drugega: 

1. če besedilo izvirnika ne presega 100 besed 30 
2. če obsega besedilo izvirnika več kot 100 besed od vsake cele 
ali začete polpole prevoda 60 

V. TAKSE S PODROČJA NOTRANJIH IN SPLOŠNIH 
UPRAVNIH ZADEV 

Tarifna številka 10 

Za odločbe o prošnji tujca za sprejem v državljanstvo Republike 
Slovenije (10., 12., 13. in 14. člen zakona o državljanstvu Republike 
Slovenije - Uradni list RS, št. 1/91 -I) ali za prenehanje državljanstva 
Republike Slovenije (18. in 22. člen zakona o državljanstvu 
Republike Slovenije) ali za odločbo o ugotovitvi, da je državljanu 
Republike Slovenije prenehalo državljanstvo zaradi odreka 
(25. člen zakona o državljanstvu Republike Slovenije) 2.000 

Za izdajo zagotovila, da bo vložnik zahtevka sprejet v držav- 
ljanstvo (11. člen zakona o državljanstvu Republike Slovenije) 

100 

Opombe: 
(1) Če gre za sočasen sprejem članov iste družine v državljanstvo 
Republike Slovenije, za sočasen odpust ali sočasno ugotovitev 
odreka državljanstva za člane iste družine, se plača za vse 
družinske člane ena sama taksa. 
(2) Ena sama taksa se plača tudi za izdajo zagotovila iz 11. člena 
zakona o državljanstvu Republike Slovenije, če se le-to izda 
sočasno večim članom iste družine. 
(3) Takse za odločbo o sprejemu v državljanstvo Republike 
Slovenije ne plača oseba, ki uživa status begunca. 

Tarifna številka 11 

1. za izdajo potne listine za državljane Republike Slovenije: 
a) za izdajo potnega lista z veljavnostjo do 5 let 100 
b) za izdajo potnega lista z veljavnostjo do 10 let 200 
c) za izdajo skupinskega potnega lista za vsako osebo 40 
d) za izdajo nove potne listine v primeru prve pogrešitve (izguba, 
kraja) ali uničenja potnega lista iz točk a in b, se plača dvakratna 
vrednost takse; 
e) za izdajo nove potne listine v primeru vsake naslednje 
pogrešitve (izgube, kraje) ali uničenja potnega lista iz točk a in b 
se plača štirikratna vrednost takse. 

2. za izdajo osebne izkaznice za državljane Republike 
Slovenije 100 

3. za odločbe o prošnji tujca za: 
a) izdajo oziroma podaljšanje potnega lista za tujca 300 
b) izdajo ali podaljšanje potnega lista za begunca 200 
c) izdajo nove potne listine v primeru prve pogrešitve (izguba, 
kraja) ali uničenje potnega lista iz točke a in b se plača dvakratna 
vrednost takse 
d) za izdajo nove potne listine v primeru vsake naslednje 
pogrešitve (izgube, kraje) ali uničenja potnega lista iz točk a in b 
se plača štirikratna vrednost takse. 
e) za izdajo osebne izkaznice za tujca 100 

Opombe: 
(1) Za sočasno izdajo, v katerega se sočasno vpišejo tudi otroci, 
se plača za vse osebe samo ena taksa. 
(2) Za naknadni vpis otrok v potni list se plača taksa v skladu z 
alineo a 1. točke te tarifne številke, ne glede na to, koliko otrok se 
naenkrat vpiše v potni list. 
(3) Organ, ki izda potno listino tujcu ali beguncu, lahko zavezanca 
oprosti plačila takse, če je ne more plačati. 
(4) Odločbe iz 3. točke te tarifne številke zajemajo tudi sklepe in 
odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo. 

Tarifna številka 12 

1. Za izdajo vizuma na potni listini in za dovoljenja za državljane 
Republike Slovenije, in sicer: 
a) za vizum za neomejeno število potovanj 100 
b) za klavzulo "poslovno v..." 60 

2. Za odločbe o prošnji tujca za izdajo vizuma in dovoljenja, in 
sicer: 
- na mejnem prehodu: 
a) za prihodno-odhodni vizum ' 320 
b) za odhodni vizum 320 
c) za tranzitni vizum 300 
- pri pristojnem organu: 
a) za vizum za eno potovanje 120 
b) za vizum za več potovanj 320 
c) za vizum za neomejeno število potovanj 360 
č) za odhodni vizum 60 
d) za poslovni oziroma delovni vizum 600 

' e) za dovoljenje za začasno prebivanje 400 
f) za dovoljenje za stalno prebivanje 1000 

Opombe: 
(1) Za vizum na potni listini, v katero so vpisani družinski člani, se 
plača ena taksa. 
(2) Za vizum na potni listini za begunce se ne plača taksa, kadar 
se nosilec potne listine izseljuje iz Republike Slovenije. 
(3) Za odhodni vizuma na potni listini za tujca se ne plača taksa 
po tej tarifni številki, če se nosilec potne listine izseljuje iz Republike 
Slovenije. 
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(4) Odločbe iz 2. točke te tarifne številke zajemajo tudi sklepe in 
odločbe, s katerimi se vlogam ni ugodilo. 

Tarifna številka 13 

1. Za izdajo odločbe o vpisu društva v register društev 300 
2. Za izdajo odločbe o vpisu tujega društva v register tujih 
društev 300 
3. Za izdajo odločbe o vpisu spremembe temeljnega akta v regis- 
ter društev 200 
4. za izdajo odločbe o vpisu spremembe temeljnega akta v regis- 
ter tujih društev 200 
5. Za izdajo odločbe o vpisu spremembe imena, sedeža ali 
zakonitega zastopnika društva 

Tarifna številka 14 

Posamezniki: 
za dovoljenje za nabavo orožja 
za orožni list: 
1. za samokres in revolver 
2. za drugo orožje 
za dovoljenje za posest orožja 

Pravne osebe: 
za dovoljenje za nabavo orožja 
za dovoljenje za posest: 
1. za samokres in revolver 
2. za drugo orožje 
3. za potrditev pooblastila za nošenje orožja 

50 

600 

600 
450 
188 

1200 

1200 
900 

1200 

Opombe: 
(1) Taksa po tej tarifni številki se plača za vsako posamezno 
orožje. 
(2) Za dvojnik orožnega lista se plača za vsako posamezno 
orožje polovična taksa iz te tarifne številke. 
(3) Za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega orožnega lista 
oziroma dovoljenja se ne plača taksa po tej tarifni številki, temveč 
po tarifni številki 3 te taksne tarife. 
(4) Za menjalne in vložne cevi ter za dele orožja se plača taksa 
po tarifni številki 1 oziroma 3. 
(5) Taksa iz te tarifne številke se ne plača za orožje, ki ga imajo 
strelske organizacije, vključene v Strelsko zvezo Slovenije, lovske 
organizacije, vključene v Lovsko zvezo Slovenije, razen podjetij, 
ki se ukvarjajo z lovom kot pridobitno dejavnostjo, ribiške 
organizacije, vključene v Ribiško zvezo Slovenije, razen podjetij, 
ki se ukvarjajo z ribolovom kot pridobitno dejavnostjo ter 
organizacije rezervnih častnikov. 

Tarifna številka 15 

Za izdajo dovoljenja: 
1. za gradnjo ali postavitev objektov in naprav na območju mejnega 
prehoda 300 
2. za vnos, posest in nošenje orožja in streliva v času (začasnega) 
bivanja v Republiki Sloveniji, in sicer: 300 

Tarifna številka 16 

Za izdajo dovoljenja za promet z eksplozivnimi snovmi in 
dovoljenja za uporabo novo proizvedene ali uvožene eksplozivne 
snovi 500 

Tarifna številka 17 

1. Za izdajo dovoljenja na izvoz, uvoz eksplozivnih snovi ali 
orožja 250 
2. Za izdajo dovoljenja za tranzit eksplozivnih snovi ali 
orožja 1000 

Tarifna številka 18 

1. Za pripustitev k vozniškemu izpitu in za izdajo vozniškega 
dovoljenja 300 

Za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja 

Za dvojnik vozniškega dovoljenja 

250 

800 

2. za izdajo prometnega in začasnega prometnega dovoljenja za 
vozilo na motorni pogon in priklopno vozilo 300 

Za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja za vozilo na 
motorni pogon in priklopno vozilo 250 

Za dvojnik prometnega dovoljenja 800 

Za vsako spremembo, ki vpliva na spremembo podatkov o vozilu 
v prometnem dovoljenju 250 

Opomba: 
(1) Za zamenjavo poškodovanega ali izrabljenega vozniškega 
dovoljenja ali prometnega dovoljenja se ne plača taksa po tej 
tarifni številki, temveč po tarifni številki 3 te taksne tarife. 
(2) Za izdajo oziroma podaljšanje veljavnosti prometnega 
dovoljenja se ne plača taksa, če listino izda oziroma podaljša 
njeno veljavnost organizacija, pooblaščena za tehnične preglede 
motornih in priklopnih vozil. 

Tarifna številka 19 

Za odločbo o spremembi osebnega imena, izdano na zahtevo 
taksnega zavezanca 400 

Opomba: 
(1) Če gre za spremembo osebnega imena zaradi spremembe 
družinskega razmerja ali zaradi uskladitve osebnega imena med 
posameznimi evidencami in osebnimi dokumenti ali odločbami, 
se ne plača taksa po tej tarifni številki, temveč po tarifni številki 3 
te taksne tarife. 

Tarifna številka 20 

Uradno dejanje sklepanja zakonske zveze 

Tarifna številka 21 

Za izdajo delovnih dovoljenj tujcem, in sicer za: 
1. osebna delovna dovoljenja: 
a) za nedoločen čas 
b) za določen čas 

400 

2000 
1000 

2. delovna dovoljenja na vlogo delodajalca za sklenitev delovnega 
razmerja ali za sklenitev pogodbe o delu 1000 

Tarifna številka 22 

V postopku odobritve kontingenta delovnih dovoljenj za delo v 
tujini na podlagi vloge delodajalca, in sicer: 
1. vlogo 100 
2. za odobritev kontingenta delovnih dovoljenj za izvedbo 
delovršne pogodbe: 
a) do vključno 5 delojemalcev 1000 
b) do vključno 15 delojemalcev 3000 
c) do vključno 50 delojemalcev 5000 
d) nad 50 delojemalcev 7500 
3. za naknadno dodatno odobritev kontingenta delovnih dovoljenj 
za izvedbo iste delovršne pogodbe oziroma podaljšanje izvajanja 
pogodbe: 
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a) do vključno 5 delojemalcev 500 
b) do vključno 15 delojemalcev 1500 
c) do vključno 50 delojemalcev 2500 
d) nad 50 delojemalcev 3750 

Tarifna številka 23 

V postopku za dodelitev koncesije za posredovanje zaposlitve 
oziroma posredovanje dela se plača taksa za: 

1. vlogo za podelitev koncesije za posredovanje zaposlitve ali 
posredovanje dela 1000 
2. koncesijsko pogodbo, s katero se podeli koncesija za 
posredovanje zaposlitve: 
a) za določen čas, za vsako leto veljavnosti pogodbe 1000 
b) za nedoločen čas 7000 
3. koncesijsko pogodbo, s katero se podeli koncesija za 
posredovanje dela: 
a) za določen čas, za vsako leto veljavnosti pogodbe 1000 
b) za nedoločen čas 5000 

Opomba: 
(1) Plačila takse po tej tarifni številki so oproščene študentske 
organizacije, ustanovljene v skladu z zakonom o skupnosti 
študentov (Uradni list RS, št. 38/94). 

Tarifna številka 24 

Za akt, s katerim organ ugotovi, da posameznik izpolnjuje vse 
pogoje za opravljanje dejavnosti 300 
Za vpis in overovitev priglasitvenega lista, s katerim posameznik 
pridobi status samostojnega podjetnika posameznika in za vpis v 
vpisnik 150 
Za akte, ki jih izdajajo pristojni organi posameznikom, ki niso 
podjetniki posamezniki in z njimi pridobijo pravico opravljati 
dejavnost 150 

Tarifna številka 25 

Za izdajo dovoljenja za uporabo besede "Slovenija" ali njenih 
izpeljank oziroma kratic v firmi 10.000 

Za izdajo dovoljenja za uporabo besed, ki označujejo državo ali 
lokalno skupnost v firmi 5.000 

Tarifna številka 26 

Za soglasje Vlade za odprtje proste carinske cone ter za dovoljenje 
za začetek dela proste carinske cone 10.000 

Opomba: 
(1) Za soglasje oziroma dovoljenje, s katerim se spremeni, dopolni 
ali nadomesti prej izdano soglasje ali dovoljenje se plača taksa v 
znesku 50 % takse, določene v tej tarifni številki. 

VI. TAKSE S PODROČJA PROMETA IN ZVEZ 

Tarifna številka 27 

Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovnega in plavajočega 
objekta na morju: 

1. za vpis v vpisnik morskih ladij 600 
2. za vpis v vpisnik plavajočih objektov 120 
3. za vpis v vpisnik morskih čolnov 60 

Opomba: 
(1) Taksa po tej tarifni številki se ne plača za čolne, ki se uporabljajo 
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v javne namene in za vse ladje in čolne, ki so namenjeni za 
opravljanje gospodarskih javnih služb. 

Tarifna številka 28 

Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovnega in plavajočega 
objekta na notranjih vodah: 

1. za vpis v vpisnik ladij notranje plovbe 600 
2. za vpis v vpisnik večjih plavajočih objektov v notranjih 
vodah 120 
3. za vpis v vpisnik manjših plavajočih objektov na notranjih 
vodah 60 

Opomba: 
(1 )Taksa po tej tarifni številki se ne plača za čolne, ki se uporabljajo 
v javne namene in za vse ladje in čolne, ki so namenjeni za 
opravljanje gospodarskih javnih služb. 

Tarifna številka 29 

Za izdajo dovoljenj in soglasij v zvezi z ukrepi za varstvo javnih 
cest in prometa na njih, in sicer: 

1. dovoljenja za delno zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na 
njej in za delno zaporo ceste samoupravne lokalne skupnosti 
zaradi prireditve na njej ter soglasja za napeljevanje podzemnih 
in nadzemnih vodov in naprav na območju ceste samouprave 
lokalne skupnosti in njenega varovalnega pasu, za gradnjo 
avtobusnega postajališča zunaj vozišča javne ceste in za priključek 
na javno cesto ter za mnenje o ustrezni ureditvi priključka in 
parkirišča za poslovne objekte ob javni cesti zunaj naselja 20 

2. dovoljenja za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču 
ceste samoupravne lokalne skupnosti, za izredni prevoz, za 
popolno zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na njej, za popolno 
zaporo ceste samoupravne lokalne skupnosti zaradi prireditve 
na njej, za delno zaporo državne ceste zaradi prireditve na njej, 
za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije ob javni 
cesti ter soglasja za dela na zemljiščih in objektih vzdolž javne 
ceste, ki bi lahko vplivala na stanje javne ceste in varnost prometa 
na njej, za graditev žičniških naprav nad cesto samoupravne 
lokalne skupnosti, za odpiranje kamnolomov, peskokopov in 
glinokopov ob cesti samoupravne lokalne skupnosti, za obveš- 
čanje in oglaševanje ob cestah samoupravne lokalne skupnosti 
ter za spremembo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih 
dejavnosti ali za spremembo teh dejavnosti ob javni cesti 200 

3. dovoljenja za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču 
državne ceste, za prekopavanja, podkopavanja in druga dela na 
javni cesti, za popolno zaporo državne ceste zaradi prireditve na 
njej ter soglasja za gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov 
ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varo- 
valnem pasu javne ceste, za napeljevanje podzemnih in 
nadzemnih vodov in naprav na območju državne ceste in njenega 
varovalnega pasu, za graditev žičniških naprav nad državno cesto, 
za odpiranje kamnolomov, peskokopov in glinokopov ob državni 
cesti, za dela ob javni cesti, ki vplivajo na vodostaj ali višino 
podzemnih voda in zato ogrožajo stabilnost cestnega telesa in za 
obveščanje in oglaševanje v varovalnem pasu državnih cest 
zunaj naselja in ob državnih cestah v naselju 400 

Tarifna številka 30 

Na področju prevozov oseb v rednem linijskem prometu: 
1. za izdajo dovoljenja za opravljanje prevoza oseb v 
mednarodnem linijskem cestnem prometu, in sicer za: 
(a) original dovoljenja za bilateralne linije 1,000 
(b) original dovoljenja za tranzitne linije 2,000 
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(c) izdaja vsakega nadaljnjega primerka dovoljenja za bilateralne 
linije 100 
2. potrditev voznega reda 80 
3. potrditev cenika 80 
4. potrditev itinerarja 80 
5. dovoljenje za začasno prekinitev prevoza na liniji 500 
6. dovoljenje za trajno ustavitev na liniji 500 
7. dovoljenje za opravljanje prevoza oseb v notranjem 
medkrajevnem in primestnem prometu 60 
8. dovoljenje za spremembo prevoza na liniji v notranjem med- 
krajevnem in primestnem prometu 30 

Opombi: 
(1) Tuja fizična ali pravna oseba je pod pogojem vzajemnosti 
oproščena plačila takse. 
(2) Za izdajo vsakega nadaljnjega primerka dovoljenja za tranzitne 
linije iz točke 1. b te tarifne številke se plača taksa po tarifni 
številki 8 te taksne tarife. 

Tarifna številka 31 

Na področju prevozov oseb v prostem cestnem prometu, in sicer 
za: 
1. dovoljenje za opravljanje prevoza oseb v mednarodnem 
prostem cestnem prometu: 
(a) za vstop praznega avtobusa 100 
(b) za izmenične vožnje 100 
(c) za ostale vrste prostih prevozov 100 

2. izdajo izjemnih dovoljenj tujim fizičnim ali pravnim osebam na 
mejnih prehodih 300 

Opomba: 
(1) Tuja fizična ali pravna oseba je pod pogojem vzajemnosti 
oproščena plačila takse iz 1. točke te tarifne številke. 

Tarifna številka 32 

1. za vloge za delitev nerazporejenihi dovolilnic za mednarodni 
prevoz stvari in vloge za avans dovolilnic iz naslednjih obdobij 

20 
2. za vloge v evidenco mednarodnih prevoznikov stvari, posebne 
vloge in prošnje za pridobitev CEMT dovolilnic 50 
3. za odločbe o priglasitvi v evidenco mednarodnih prevoznikov 
stvari 250 

Tarifna številka 33 

Za pijsgled zrakoplova: 
I. za zrakoplove za redni (posebni) javni prevoz v zračnem 
prometu, razen taksi prevoza, in sicer za vzletno maso: 
1. do 2.750 kg 
(a) osnovni pregled 
(b) redni / izredni pregled 
2. nad 2.750 do 5.700 kg (a) osnovni 
(b) redni / izredni 
3. nad 5.700 do 27.000 kg (a) osnovni 
(b) redni / izredni 
4. nad 27.000 do 72.000 kg 
(a) osnovni 
(b) redni / izredni 
5. nad 72.000 kg 
(a) osnovni 
(b) redni / izredni 

1100 
600 

1500 
900 

2250 
1200 

3000 
1800 

4100 
2100 

(a) osnovni pregled 
(b) redni / izredni pregled 
2. nad 2.750 do 5.700 kg: (a) osnovni 
(b) redni / izredni 
3. nad 5.700 do 27.000 kg: (a) osnovni 
(b) redni / izredni 
4. nad 27.000: 
(a) osnovni 
(b) redni / izredni 

900 
500 

1350 
850 

2250 
1200 

3000 
1800 

III. za motorne zrakoplove za splošno uporabo (športna dejavnost 
in usposabljanje zrakoplovnega osebja), razen jadralnih letal in 
sicer za vzletno maso: 
1. do 2.750 kg: 
(a) osnovni pregled 750 
(b) redni / izredni pregled 400 
2. nad 2.750 do 5.700 kg: (a) osnovni 1100 
(b) redni / izredni 750 
3. nad 5.700: 
(a) osnovni 1500 
(b) redni / izredni 900 

IV. za zrakoplove posebne kategorije (amatersko izdelani 
zrakoplovi, eksperimentalne in ultralahke letalne naprave, zmaji, 
ipd.), in sicer: 
(a) osnovni pregled 500 
(b) redni / izredni pregled 300 

V. za jadralna letala, motorna jadralna letala, zračne ladje in balone 
in sicer: 
(a) osnovni pregled 350 
(b) redni / izredni pregled 250 

VI. za helikopterje, in sicer za vzletno maso: 
1. do 2.750 kg 
(a) osnovni pregled 
(b) redni / izredni 
2. nad 2.750 kg 
(a) osnovni 
(b) redni / izredni 

Tarifna številka 34 

1100 
600 

1500 
900 

Za preverjanje strokovne usposobljenosti zrakoplovnega osebja 
in sicer: 
1. za pilota prostoletečega balona in pilota zmaja: 
(a) za dovoljenje 300 
(b) za pooblastilo 250 
(c) za priznanje dovoljenja 250 
(d) za priznanje pooblastila 200 
(e) izredno preverjanje 200 

2. za pilota jadralnega letala, pilota ultralahke letalne naprave in 
letalskega mehanika - tehnika: 
(a) za dovoljenje 350 
(b) za pooblastilo 275 
(c) za priznanje dovoljenja 300 
(d) za priznanje pooblastila 225 
(e) izredno preverjanje 250 

II. za zrakoplove za druge dejavnosti (taksi prevoz, za opravljanje 
storitev v kmetijstvu, gozdarstvu in zdravstvu, panoramsko letenje 
ipd ), in sicer za vzletno maso: 
1. do 2.750 kg: 

3. za športnega pilota letala in helikopterja: 
(a) za dovoljenje 
(b) za pooblastilo 
(c) za priznanje dovoljenja 
(d) za priznanje pooblastila 
(e) izredno preverjanje 

4. za padalca: 
(a) za dovoljenje 

400 
350 
350 
250 
275 

300 
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(b) za pooblastilo 100 
(c) za priznanje dovoljenja 250 
(d) za priznanje pooblastila 200 
(e) izredno preverjanje 225 

5. za poklicnega pilota letala in helikopterja: 
(a) za dovoljenje 600 
(b) za pooblastilo 450 
(c) za priznanje dovoljenja 400 
(d) za priznanje pooblastila 300 
(e) izredno preverjanje 400 

6. za prometnega pilota letala in helikopterja: 
(a) za dovoljenje 700 
(b) za pooblastilo 500 
(c) za priznanje dovoljenja 450 
(d) za priznanje pooblastila 350 
(e) izredno preverjanje 450 

7. za navigatorja letalca, verifikatorja letalca, člana kabinskega 
osebja letala, letalskega tehnika tehnične priprave, letalsko 
prometno osebje in drugo strokovno osebje: 
(a) za dovoljenje 300 
(b) za pooblastilo 250 
(c) za priznanje dovoljenja 250 
(d) za priznanje pooblastila 200 
(e) izredno preverjanje 225 

8. za inženirja letalca: 
(a) za dovoljenje 400 
(b) za pooblastilo 275 
(c) za priznanje dovoljenja 300 
(d) za priznanje pooblastila 225 
(e) izredno preverjanje 275 

9. za letalskega inženirja tehnične priprave: 
(a) za dovoljenje 350 

(b) za pooblastilo 275 
(c) za priznanje dovoljenja 250 
(d) za priznanje pooblastila 200 
(e) izredno preverjanje 250 

Opomba: 
(1) Za opravljanje popravnega izpita in izpita za obnovitev 
dovoljenja se plača taksa v znesku 50 % takse, določene v tej 
tarifni številki. 

Tarifna številka 35 

1. Za posamezno radijsko dovoljenje 
a. za bazno radijsko postajo 300 
b. za fiksno, mobilno-satelitsko, ladijsko in letalsko radijsko 
postajo 200 
c. za mobilno in ročno radijsko postajo 100 
d. za radioamatersko radijsko postajo in radijsko postajo, 
ki jo uporabljajo občani znotraj 27 Mhz (CB postaje) 100 

2. Za dovoljenje za radijsko difuzno postajo: 
a. do 0,5 kW 100 
b. več kot 0,5 do 5 kW 130 
c. več kot 5 do 10 kW 140 
d. več kot 10 do 50 kW 210 
e. več kot 50 kW 390 

5. za dovoljenje za vključevanje v javno telekomunikacijsko 
omrežje 250 

6. za izdajo potrdila o skladnosti telekomunikacijskih projektov s 

predpisi o telekomunikacijah za javno telekomunikacijsko opremo 
150 

7. za potrdila v zvezi z vlogo za izdajo dovoljenj za 
vključevanje v javno telekomunikacijsko omrežje 100 

Opombi: 
(1) Za dovoljenje za radijsko postajo tuji pravni ali fizični osebi se 
plača taksa 30 USD, če takso poravna pri predstavništvu 
Republike Slovenije v domicilni državi ali preko bančnega nakazila 
v tujini oziroma v protivrednosti SIT pri domačem nakazilu na 
področju Republike Slovenije. 
(2) Za začasno dovoljenje in za podaljšanje roka za začetek 
uporabe se plača polovica takse iz ustrezne točke te tarifne 
številke. 

Vli. GRADBENE TAKSE 

Tarifna številka 36 

Za akt, s katerim se izdaja lokacijsko dovoljenje 125 

Tarifna številka 37 

Za izdajo odločbe, da ni potrebno lokacijsko ali gradbeno dovol- 
jenje 50 

Tarifna številka 38 

Za akt, s katerim se dovoljuje gradnja hidrotehničnih naprav za 
izkoriščanje vodnih sil za naprave za vodovode ter za drugačne 
vodne zajeme: 

a. z zmogljivostjo do 1.000 litrov v sekundi 75 
b. z zmogljivostjo nad 1.000 do 3.000 litrov v sekundi 375 
c. z zmogljivostjo nad 3.000 litrov v sekundi 1875 

Opomba: 
(1) Taksa po tej tarifni številki se ne plačuje za dovoljenja, za 
katera se plačuje taksa po tarifni številki 40 te taksne tarife. 

Tarifna številka 39 

Za dovoljenja za postavitev radijske postaje 300 

Opombe: 
(1) Za zamenjavo oziroma podaljšanje veljavnosti dovoljenja se 
plača polovica takse iz te tarifne številke. 
(2) Radioamaterji, ki so člani Zveze radioamaterjev Slovenije, ne 
plačajo takse po tej tarifni številki. 

Tarifna številka 40 

Za dovoljenje za graditev, ki se izdaja po zakonu o graditvi 
objektov, se plača taksa od vrednosti: 

1. če znaša vrednost objekta do 4 milijonov točk 0,02 % 
2. če znaša vrednost objekta nad 4 do 40 milijonov 
točk: v fiksnem znesku točk: 800 
in za vrednost nad 4 milijone točk 0,01 % 
3. če znaša vrednost objekta nad 40 milijonov točk: 
v fiksnem znesku točk: 6200 
in za vrednost nad 40 milijonov točk 0,01 % 

Tarifna številka 41 

Za pregled kraja, kjer naj se postavi zgradba ali naprava, če 
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znaša predračunska vrednost: 

1. do 250.000 točk 
2. nad 250.000 točk 

Tarifna številka 42 

100 
500 

Za pregled celih stavb ali posameznih prostorov, da se dovoli 
njihova uporaba: 

1. do 10 prostorov 
2. nad 10 prostorov 

100 
300 

Za pregled drugih gradbenih objektov (novih, obnovljenih in 
adaptiranih), da se dovoli njihova uporaba, se plača 0,05 % od 
obračunske vrednosti objekta. 

Opombe: 
(1) Taksa po drugem odstavku te tarifne številke ne sme presegati 
3000 točk. 
(2) Taksa po drugem odstavku te tarifne številke se ne nanaša 
na objekte, za katere je za pregled v zvezi z dovoljenjem, da 
smejo začeti z obratovanjem, predpisana posebna taksa v tarifni 
številki 43 te taksne tarife. 

Tarifna številka 43 

Za tehnični pregled strojnih, električnih, elektrostrojnih, plinskih, 
toplovodnih in drugih naprav, ki morajo biti po veljavnih predpisih 
pregledane, da se dovoli njihova uporaba, se plača taksa od 
delovne ure 88 

Opomba: 
(1) Taksa po tej tarifni številki se zaračuna za vsako celo ali 
začeto delovno uro vsakega delavca, ki sodeluje pri tehničnem 
pregledu. 

VIII. CARINSKE TAKSE 

Tarifna številka 44 

Za vložitev carinske deklaracije 50 

Opombe: 
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini. 
(2) Taksa iz te tarifne številke se plača za vložitev vsake carinske 
deklaracije, tudi nepopolne. 
(3) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi, če je zaradi odobritve 
spremembe podatkov v že sprejeti carinski deklaraciji, carinski 
organ zahteval, da se namesto popravkov v deklaraciji vloži nova 
carinska deklaracija. 
(4) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi za vložitev naknadne 
dopolnilne carinske deklaracije. 
(5) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi za vložitev carinske 
deklaracije s pomočjo opreme za elektronsko izmenjavo 
podatkov. 
(6) Taksa iz te tarifne številke se ne plača: 
1. za tranzitno carinsko deklaracijo, s katero se blago v tranzitnem 
postopku prepelje preko carinskega območja Slovenije 
2. za listine, ki so predpisane z mednarodnim ali meddržavnim 
sporazumom, ki ga je uveljavila Republika Slovenija in se 
uporabljajo namesto carinske deklaracije, predpisane z 
nacionalnimi predpisi (npr. TIR karnet, ATA karnet ipd.) 
3. za ustno carinsko deklaracijo ali deklariranje blaga na podlagi 
konkludentnih dejanj; 
4. za deklaracije C1 in C2/CP3 v poštnem prometu; 
5. za carinsko deklaracijo za sprostitev v prosti promet blaga, ki 

je v skladu z mednarodnimi oziroma meddržavnimi sporazumi 
oproščeno plačila carine. 
(7) Taksa iz te tarifne številke se plača v rokih in na način, ki je 
določen za plačevanje uvoznih oziroma izvoznih dajatev. Pri odmeri 
takse se upošteva vrednost točke na dan vložitve carinske 
deklaracije. 
(8) Če je taksa edina dajatev, ki jo je treba v zvezi z vloženo 
carinsko deklaracijo plačati, lahko carinski organ taksnemu 
zavezancu dovoli, da vse taksne obveznosti, ki nastanejo v 
določenem obodbju, ki ne more biti daljše od 30 dni, plača na 
enkrat. V tem primeru se pri odmeri celotne taksne obveznosti 
upošteva vrednost točke na dan nastanka prve taksne obveznosti. 
V tem primeru se taksa plača v gotovini na enak način, kot je 
predpisan za uvozne dajatve. 
(9) Ce Carinska uprava RS dovoli taksnemu zavezancu vlaganje 
carinskih deklaracij s pomočjo opreme za elektronsko izmenjavo 
podatkov, v dovoljenju odloči tudi o načinu obračunavanja in 
plačevanja upravnih taks iz te tarifne številke, pri čemer lahko 
določi, da se vse taksne obveznosti, ki nastanejo v določenem 
obdobju, ki ne more biti daljše od 30 dni, plačajo naenkrat. V tem 
primeru se pri odmeri celotne taksne obveznosti upošteva 
vrednost točke na dan nastanka prve taksne obveznosti. 

Tarifna številka 45 

Za izdajo dovoljenja v obliki uradnega zaznamka na carinski 
deklaraciji 150 

Opomba: 
(1) Za dovoljenje, s katerim se prej izdano dovoljenje spremeni, 
dopolni ali nadomesti se plača taksa v višini 50 % takse, določene 
v tej tarifni številki. 

Tarifna številka 46 

Za dovoljenja, ki jih izdajajo carinski organi oziroma Carinska 
uprava, in sicer: 
1. za odprtje carinskega skladišča 10.000 
2. za katerikoli carinski postopek z ekonomskim učinkom 
(splošno dovoljenje), tudi za odobritev predelave blaga v 
carinskem skladišču po postopku predelave pod 
carinskim nadzorom ali postopku uvoza za proizvodnjo 
za izvoz 5.500 
3. za poenostavitev formalnosti v tranzitnem postopku, 
za poenostavljeni postopek deklariranja ali postopek 
deklariranja na podlagi knjigovodskih vpisov ter za katero 
od poenostavitev v zvezi z dokazovanjem porekla blaga 5.500 
4. za uporabo elektronske izmenjave podatkov 5.500 
5. za uporabo enakovrednega blaga v postopku uvoza 
za proizvodnjo za izvoz; za uporabo sistema zamenjave 
v postopku začasnega izvoza na oplemenitenje ter za 
odobritev postopka začasnega izvoza na oplemenitenje 
osebi, ki ni organizator proizvodnih operacij (113/2 CZ) 2.750 
6. za izvajanje običajnih postopkov in ravnanj v carinskem 
skladišču, za hrambo domačega blaga v carinskem 
skladišču, za premeščanje blaga iz enega carinskega 
skladišča v drugo ter za začasno odstranitev blaga iz 
carinskega skladišča 550 
7. za prenos pravic in obveznosti, ki izvirajo iz odobrene 
carinsko dovoljene rabe ali uporabe, iz ene na drugo osebo 550 

Opombe: 
(1) Taksa iz točke 1 te tarifne številke se plača tudi za dovoljenje 
za odprtje začasne shrambe, za odprtje proste carinske prodajalne 
in za odprtje specializiranega skladišča. 
(2) Za dovoljenje, s katerim se prej izdano dovoljenje spremeni, 
dopolni ali nadomesti se plača taksa v višini 50 % takse, določene 
v tej tarifni številki. 
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se taksa iz te tarifne številke ne 
plača, če gre za potrditev podaljšanja veljavnosti prej izdanega 
dovoljenja in se ni spremenil nobeden od podatkov, na podlagi 
katerih je bilo prvotno dovoljenje izdano. 
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(4) Za odločbe, s katerimi se prej izdano dovoljenje razveljavi, če 
je takšna odločba izdana na zahtevo taksnega zavezanca, se 
plača taksa v višni 50 % takse, določene v tej tarifni številki. 
(5) Taksa iz 4. točke te tarifne številke se plača za dovoljenje, s 
katerim se dovoli vlaganje carinske deklaracije z uporabo opreme 
za elektronsko izmenjavo podatkov kot tudi za dovoljenje, s katerim 
se dovoli elektronsko izmenjavanje posameznih podatkov, 
povezanih z vodenjem carinskih postopkov. 

Tarifna številka 47 

Za potrdila, ki jih izdajajo carinski organi oziroma Carinska uprava, 
in sicer: 

IX. TAKSE NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA RASTLIN IN VETERINARSTVA TER NA 
PODROČJU UGOTAVLJANJA ZDRAVSTVENE 
NEOPOREČNOSTI ŽIVIL IN PREDMETOV SPLOŠNE 
RABE 

Tarifna številka 50 

1. Za ugotovitev zdravstvene neoporečnosti živil in predmetov 
splošne rabe, ki se opravi ob uvozu blaga 25 
2. Za zdravstveni pregled živil ali predmetov splošne rabe, ki se 
opravi izven rednega delovnega časa republiškega zdravstve- 
nega inšpektorja ali ponoči 50 

1. za potrdilo o izjemnih gospodarskih pogojih za odobritev 
postopka uvoza zaradi izvoza ter za potrdilo o poreklu 
blaga EUR.1 160 
2. za potrdilo o uvrstitvi blaga v nomenklaturo carinske 
tarife 550 
3. za potrdilo o obračunu carinskega dolga v primeru, da 
se dolg obračuna na podlagi ustne carinske deklaracije 
ter za potrdilo o istovetnosti pri izvozu blaga, ki je namen- 
jeno ponovnemu uvozu 50 
4. za izdajo potrdila o neoporečnosti vozil in zabojnikov 
za prevoz blaga po sporazumu TIR 300 

Opombe: 
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini, razen takse za 
potrdilo o istovetnosti pri izvozu blaga in takse iz 4. točke te 
tarifne številke, ki se plača v taksnih vrednotnicah. 
(2) Za potrdilo, s katerim se spremeni, dopolni ali nadomesti 
prvotno izdano potrdilo se plača taksa v višini 50 % takse, 
določene v tej tarifni številki. 
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se taksa iz 2. točke te tarifne 
številke ne plača, če gre za potrditev podaljšanja veljavnosti prej 
izdanega potrdila in se ni spremenil nobeden od podatkov, na 
podlagi katerih je bilo prvotno potrdilo izdano. 
(4) Ne glede na drugi odstavek teh opomb se taksa iz 4. točke te 
tarifne številke plača ponovno, če ugotovljene nepravilnosti na 
vozilu ali zabojniku niso odpravljene v roku 10 dni. 

Tarifna številka 48 

Za odobritev izbrane oblike vodenja evidenc o blagu v prosti 
carinski coni 5.500 

Opomba: 
(1) Za odobritev kakršne koli spremembe ali dopolnitve izbrane 
oblike vodenja evidenc se plača taksa v višni 50 % takse določene 
v tej tarifni številki. 
(2) Taksa iz te tarifne številke se plača samo, če se odloča o 
odobritvi izbrane oblike vodenja evidenc o blagu na podlagi 
posebnega zahtevka; če je odobritev evidenc sestavni del 
dovoljenja za začetek dela proste carinske cone, se plača taksa 
po tarifni številki 26. 

Tarifna številka 49 

Za sprejem in vrnitev splošnega instrumenta zavarovanja za 
zavarovanje carinskih dolgov 300 

Opomba: 
(1) Taksa za vrnitev splošnega instrumenta zavarovanja iz te 
tarifne številke se plača samo, če je vrnitev ali delno vrnitev 
instrumenta taksni zavezanec zahteval pred potekom veljavnosti 
instrumenta zavarovanja. 

Opomba: 
(1) Če uvoznik ne pripravi pravočasno živil ali predmetov splošne 
rabe za zdravstveni pregled, zdravstveni inšpektor pa pride na 
njegov poziv na mesto pregleda ob določenem času, mora 
uvoznik za izgubo časa republiškega zdravstvenega inšpektorja 
plačati takso 15 točk za vsako začeto uro čakanja. 

Tarifna številka 51 

Za obvezni zdravstveni pregled pošiljk rastlin v notranjem prometu, 
pri izvozu, uvozu in ponovnem izvozu ter pri prevozu preko 
Republike Slovenije prekladajo, se plača: 
1. za vagonske, kamionske in kontejnerske pošiljke 
(a) do 10 ton 75 
(b) za vsako nadaljnjo začeto tono 5 
(c) za semenski material: 
(ca) do 10 ton 150 
(cb) za vsako nadaljnjo začeto tono 10 
2. za ladijske pošiljke: 
(a) za pošiljke do 20 ton 20 
(b) za vsako nadaljno začeto tono 1 
(c) za semenski material: 
(ca) do 20 ton 40 
(cb) za vsako nadaljnjo začeto tono 2 
3. za poštne pošiljke 
(a) nesadilnega materiala 15 
(b) sadilnega materiala 30 
4. za potniške pošiljke: 
(a) do 100 kg 15 
(b) za vsakih nadaljnih začetih 10 kg 1 
(c) semenskega materiala: 
(ca) do 100 kg 30 
(cb) za vsakih nadaljnjih začetih 10 kg 2 
5. za letalske pošiljke: 
(a) do 10 kg 15 
(b) za vsakih nadaljnjih začetkih 10 kg 1 
(c) semenskega materiala: 
(ca) do 10 kg 30 
(cb) za vsakih nadaljnjih začetih 10 kg 2 
6. za pošiljke vseh vrst sadik in trsov: 
(a) do 10.000 komadov 75 
(b) za vsakih nadaljnjih začetih 1.000 komadov 5 
7. za pošiljke lesa 
(a) do 10 kubičnih oziroma prostorninskih metrov 75 
(b) za vsak nadaljnji začeti kubični ali prostorninski meter 1 

Opombe: 
(1) Za prazno embalažo rastlinskega izvora, ki se vrača v 
Slovenijo, uporabljena pa je bila za odpremo rastlinskih pošiljk ter 
za pošiljke rastlin slovenskega izvora, ki Se vračajo v Slovenijo, 
se plača taksa v višini 50 % takse, določene v tej tarifni številki. 
(2) Če naročnik ne pripravi pravočasno blaga za obvezni 
zdravstveni pregled, inšpektor pa pride na njegov poziv na mesto 
pregleda ob določenem času, mora naročnik pregleda za izgubo 
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časa inšpektorja plačati takso 125 točk za vsako začeto uro 
čakanja. 
(3) Če so v zbirni pošiljki več kot tri različne vrste rastlinskega 
blaga, se taksa iz te tarifne številke poveča za 50 %. 
(4) Če se pregled opravi izven delovnega časa inšpektorjev, ob 
nedeljah ali državnih praznikih ali ponoči, se taksa iz te tarifne 
številke povečajo za 100 %. 

Tarifna številka 52 

Za izdajo zdravstvenega spričevala za živali v skladu s predpisi 
o veterinarstvu, in sicer za: 
1. goveda, konje, mezge in mule 35 
2. žrebeta, osle, teleta (do 200 kg) 12 
3. prašiče do 50 kg, ovce in koze 4 
4. prašiče 8 
5. perutnino (kokoši, purane, race in drugo domačo perutnino 
noje ter golobe) 1 
6. enodnevne piščance 0,004 
7. kunce in zajce in druge male živali 0,4 
8. pse in mačke 20 
9. čebelje panje: 
(a) do 10 panjev 10 
(b) za vsak nadaljnji panj pa še 1 
10. čebele matice: 
(a) do 10 komadov 10 
(b) za vsako nadaljnjo matico 1 
11. ribe, rake školjke, želve, polže, žabe (za kilogram) 0,03 
12. veliko divjad 12 
13. srednjo divjad 4 
14. malodivljad 0,4 
15. kožuharje 0,4 
16. sobne ptice in druge eksotične ptice 0,4 

Opomba: v 
(1) Taksa iz 1. do 8. ter 12. do 16. točke te tarifne številke se plača 
za vsako žival. 
(2) Če taksni zavezanec zahteva vpis spremembe kategorije 
živali v zdravstveno spričevalo, se taksa določi kot razlika med 
višjo in nižjo kategorijo živali iz te tarifne številke. 

Tarifna številka 53 

Za izdajo potrdila o registraciji in vakcinaciji psa 70 

Opomba: 
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi za podaljšanje 
veljavnosti potrdila o registraciji in vakcinaciji psa. 

Tarifna številka 54 

Za obvezni veterinarsko-sanitarni pregled pri nakladanju pošiljk 
živali, ki se odpravijo s prevoznimi sredstvi zunaj območja upravne 
enote in za kopitarje in parkljarje, ki se ženejo zunaj tega območja, 
se plača taksa, in sicer: 

1. za pošiljko živali 55 
in od vsakega komada živali še: 
(a) govedo, konja, mezgo ali mulo 8 
(b) žrebe, osla, tele do 200 kg, veliko divjad 5 
(c) žrebe, osla, tele do 100 kg ter srednjo divjad in noja 4 
(d) prašiče nad 50 kg 3 
(e) prašiče do 50 kg, ovce in koze 2 
(f) jagnjeta, kozliče 1 
(g) psa in mačko 20 
(h) kunca in malo ter pernato divjad 0,25 
(i) perutnino 0,03 
(j) enodnevne piščance 0,0015 
(k) čebele matice: 20 

(I) za kilogram posamezne vrste živali (ribe, raki, školjke) 0,25 
(m) čebelji panj 3 

Opomba: 
(1) Taksa iz te tarifne številke se lahko plača, ko nastane taksna 
obveznost, na zahtevo taksnega zavezanca pa se lahko dovoli, 
da se vse takse, katerih obveznost za plačilo je nastala v 
določenem mesecu, plačajo do 15. dne v mesecu, ki sledi mesecu, 
v katerem so nastale taksne obveznosti. 

Tarifna številka 55 

Za obvezen veterinarsko-sanitarni pregled pri nakladanju živil, 
surovin in odpadkov, ki se odpravijo s prevoznimi sredstvi zunaj 
območja upravne enote, se plača taksa, in sicer: 

1. za pošiljko kot celoto 55 
2. in od vsakega kilograma: 
(a) mesa 0,03 
(b) mesnih izdelkov 0,05 
(c) mleka 0,01 
(d) mlečnih izdelkov 0,03 
(e) jajc 0,005 
(f) jajčnih izdelkov 0,03 
(g) rib 0,05 
(h) ribjih izdelkov 0,05 
(i) masti 0,025 
(j) drugih izdelkov 0,025 
3. ter od komada: 
(a) medveda 55 
(b) jelenjadi, prašičev 28 
(c) srnjadi 18 
(d) druge divjadi 1,5 

Opomba: 
(1) Za obvezen veterinarsko-sanitarni nadzor v objektih za 
proizvodnjo, za klanje živali, predelavo, obdelavo, dodelavo ali 
skladiščenje živil živalskega izvora, v katerih mora biti zagotovljen 
stalni veterinarsko-sanitarni nadzor, se ne plača taksa po tej 
tarifni številki, ampak taksa po tarifni številki 56 te taksne tarife. 

(2) Taksa iz te tarifne številke se lahko plača, ko nastane taksna 
obveznost, na zahtevo taksnega zavezanca pa se lahko dovoli, 
da se vse takse, katerih obveznost za plačilo je nastala v 
določenem mesecu, plačajo do 15. dne v mesecu, ki sledi mesecu, 
v katerem so nastale taksne obveznosti. 

Tarifna številka 56 

Za obvezen veterinarsko-sanitarni nadzor v proizvodnji v objektih 
za klanje živali, predelavo, obdelavo, dodelavo ali skladiščenje 
živil živalskega izvora, v katerih mora biti zagotovljen stalni 
veterinarsko-sanitarni nadzor: 

- za vsako uro v okviru rednega delovnega časa 65 

Opomba: 
(1) Taksa iz te tarifne številke se lahko plača, ko nastane taksna 
obveznost, na zahtevo taksnega zavezanca pa se lahko dovoli, 
da se vse takse, katerih obveznost za plačilo je nastala v 
določenem mesecu, plačajo do 15. dne v mesecu, ki sledi mesecu, 
v katerem so nastale taksne obveznosti. 

Tarifna številka 57 

Za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede na cestnih, 
železniških in letaliških mejnih prehodih pri uvozu, izvozu in tranzitu 
pošiljk živali, živil, surovin in odpadkov živalskega izvora, krme, 
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živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov ter drugih predmetov, 
s katerimi se lahko prenese kužna bolezen, se plača taksa, in 
sicer: 
1. za pošiljke do 5 ton 75 
2. za pošiljke do 10 ton 125 
3. za pošiljke do 20 ton 250 
4. za pošiljke nad 20 ton 350 
5. za ladijske pošiljke: 
(a) do 20 ton 250 
(b) za vsakih nadaljnjih začetih 10 ton 50 

Opombe: 
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača tudi za veterinarsko- 
sanitarni pregled pri nakladanju, prekladanju, razkladanju živali, 
živil, surovin, krme in odpadkov živalskega izvora, semena za 
umetno osemenjevanje, oplojenih jajčnih celic za oplojevanje živali 
in zarodkov, ki se na prevoznih sredstvih izvažajo ali uvažajo. 
(2) Pri izvozu se taksa zaračunava na mestu nakladanja, pri 
uvozu in tranzitu pa na mejnem prehodu. 
(3) Če pošiljka, ki se v tranzitu prevaža preko ozemlja Slovenije 
ni bila pregledana na vhodnem mejnem prehodu in se izjemoma 
pregleda na izhodnem menjem prehodu, se plača taksa iz te 
tarifne številke povišana za 100 %. 
(4) Za preglede pošiljk v tranzitu, ki se prekladajo na slovenskih 
javnih letališčih, lukah in mejnih prehodih, se plača taksa iz te 
tarifne številke, povišana za 50 %. Taksa se plača na mestu 
prekladanja. 
(5) Za preglede pošiljk na mejnih prehodih, ki se opravijo ponoči 
(izven časa dnevne svetlobe) se plača taksa iz te tarifne številke, 
povišana za 50 %. 
(6) Če naročnik ne pripravi pravočasno blaga za pregled, 
inšpektor pa pride na njegov poziv na mesto pregleda ob 
določenem času, mora naročnik pregleda za izgubo časa 
inšpektorja plačati takso 130 točk za vsako začeto uro čakanja. 

Tarifna številka 58 

Za pošiljke kmetijskih proizvodov, za katere se zahteva veteri- 
narski certifikat, se plača taksa, in sicer: 
1. za vagon, tovornjak ali kontejner 82 
2. za ladjo in letalo 137 

Opomba: 
(1) Pri izvozu se taksa zaračunava na mestu nakladanja, pri 
uvozu in tranzitu pa na mejnem prehodu. 

Tarifna številka 59 

Za veterinarsko-sanitarne preiskave v zvezi z dovoljenjem za 
promet z mlekom in mlečnimi izdelki se plača taksa v višini 0.01 
od litra mleka. 

■ . .j..' 
Tarifna številka 60 

Za izvajanje dejavnosti neškodljivega odstranjevanja živalskih 
trupel, za obdukcijo in izvajanje veterinarsko-higienske službe 
se plača taksa, in sicer za: 
1. pošiljanje živali v tranzitu preko meje in ob uvozu v državo, od 
pošiljke 100 
2. vsakega registriranega psa 37,5 
3. medveda, jelena damjaka 12 
4. srnjad, divjega prašiča, gamsa, muflona 8 
5. zajca, raco, fazana 0,5 
6. govedo, konja, mezgo, mulo 9 
7. žrebe, osla, tele do 200 kg 3,5 
8. prašiča, ovco, kozo 2,5 
9. jagnje, kozlička 1 
10. kunca 0,2 
11. perutnino 0,02 

12. enodnevne piščance 0,001 

Opomba: 
(1) Za takse pod točko 1 se plača taksa na mejnem prehodu. 
(2) Za takse pod točko 2 se plača taksa ob cepljenju psov proti 
steklini. 
(3) Za točke od 3 do 5 se plača taksa ob koncu lovske sezone, 
to je 31.03. 
(4) Za točke od 6 do 12 se plača taksa ob izdaji zdravstvenega 
spričevala. 

Tarifna številka 61 

Za obvezne veterinarsko-sanitarne preglede iz tega zakona 
opravljene izven delovnega časa se plača taksa določena v tem 
zakonu, povečana za 50 %. 

X. PRAVICE INDUSTRIJSKE LASTNINE 

Tarifna številka 62 

V zvezi s patentom: 
1. prijavna taksa vključno z veljavnostjo za prvi dve leti: 
(a) za prijavo, ki ima do vključno 30 strani 350 
(b) dodatna taksa za vsako nadaljno stran 5 
2. Objava v uradnem glasilu 60 
3. Izdaja patentne listine 50 
4. Tiskanje patentnega spisa za vsako stran 15 
5. Vzdrževanje veljavnosti patenta: 
(a) 3. leto 225 
(b) 4. leto 300 
(c) 5. leto 375 
(d) 6. leto 450 
(e) 7. leto 525 
(f) 8. leto 600 
(g) 9. leto 600 
(h) 10. leto 600 
(i) 11. leto 1200 
(j) 12. leto 1500 
(k) 13. leto 1800 
(I) 14. leto 2100 
(m) 15. leto 2400 
(n) 16. leto 3000 
(o) 17. leto 3900 
(p) 18. leto 5100 
(r) 19. leto 6600 
(s) 20. leto 8400 
6. Dodatni zahtevki: 
(a) vložitev zahteve, da postane dopolnilna prijava te- 
meljna 225 
(b) predhodna objava prijave 375 
(c) vložitev zahteve za spremembo patentne prijave v 
prijavo modela oziroma vzorca 100 
(d) izdaja ugotovitvene odločbe 600 
7. V zvezi s pogodbo o sodelovanju na področju patentov 
(PCT) 
(a) prijavna taksa, vključno z veljavnostjo za prvi dve leti 
za prijavo, ki ima do vključno 30 strani 350 
(b) dodatna taksa za vsako nadaljno stran 5 
8. Sporazum o razširitvi Evropskih patentov na Slovenijo 
(a) objava prevoda 60 
(b) tiskanje patentnih zahtevkov za vsako stran 15 
9. zamudna taksa na takso za vzdrževanje veljavnosti 
patenta, ki je plačana v naknadnem roku 50 % celotne 
takse, ki ni bila plačana v rednem roku. 

Opombi: 
(1) Prijavitelju patenta, ki skupaj s prijavo ali najkasneje v treh 
mesecih od dneva prijave dostavi Uradu prevod naziva izuma in 
izvlečka v angleškem jeziku, se pri plačilu prijavne takse prizna 
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olajšava v znesku 100 točk. 
(2) Taksni zavezanec mora takso za vzdrževanje veljavnosti 
patenta iz točke 5 te tarifne številke plačati v roku, ki ni daljši od 
enega leta pred datumom zapadlosti. 

Tarifna številka 63 

V zvezi z modelom oziroma vzorcem: 
1. prijavna taksa: 
(a) za en predmet ali sliko 150 
(b) za vsak dodatni predmet ali sliko pri večpredmetni 
prijavi 100 
2. Objava podatkov iz prijave o modelu oziroma vzorcu: 
(a) z eno fotografijo oziroma grafičnim prikazom (skico) en 
predmet ali slika 75 
(b) za vsako dodatno fotografijo oziroma grafični prikaz 
(skico) 50 
(c) za vsak dodatni predmet ali sliko pri večpredmetni prijavi: 
(ca) z eno fotografijo oziroma grafičnim prikazom (skico) 50 
(cb) za vsako dodatno fotografijo oziroma grafični prikaz 
(skico) 50 
3. Izdaja listine 100 
4. Vzdrževanje veljavnosti: 
(a) za prvih pet let (en predmet ali slika) 300 
(b) za prvih pet let za vsak dodatni predmet ali sliko 200 
(c) za nadaljnih pet let (en predmet ali slika) 450 
(d) za nadaljnjih pet let za vsak dodatni predmet ali sliko 300 
5. Sprememba prijave modela oziroma vzorca v patentno 
prijavo 300 
6. Ugovor zoper izdajo odločbe 250 
7. Haaški sporazum o mednarodnem depozitu industrijskih 
vzorcev in modelov: 
(a) ugovor zoper registracijo 250 
8. zamudna taksa za takso za vzdrževanje veljavnosti modela ali 
vzorca, ki je plačana v naknadnem roku 50 % celotne takse, ki ni 
bila plačana v rednem roku. 

Opomba: 
(1) Taksni zavezanec mora takso za vzdrževanje veljavnosti 
pravice iz točke 4 te tarifne številke plačati v roku, ki ni daljši od 
enega leta pred datumom zapadlosti. 

Tarifna številka 64 

V zvezi z znamko: 
1. prijavna taksa: 
(a) do vključno treh razredov 750 
(b) za vsak naslednji razred 150 
(c) za kolektivno znamko do vključno treh razredov 2.250 
(d) za vsak naslednji razred 450 
2. Izdaja listine 100 
3. Vzdrževanje oziroma podaljšanje veljavnosti za 10 let: 
(a) za tri razrede 1500 
(b) za vsak naslednji razred 500 
4. Dodatne zahteve: 
(a) ugovor zoper izdajo odločbe 250 
(b) zahteva za razveljavitev 600 
(c) zahteva za vzpostavitev ugasle znamke 900 
5. Madridski sporazum o mednarodni registraciji znamk 
(a) zahteva za mednarodno registracijo 250 
(b) ugovor zoper registracijo 250 
6. zamudna taksa za takso za vzdrževanje veljavnosti znamke, 
ki je plačana v naknadnem roku 50 % 
celotne takse, ki ni bila plačana v rednem roku 

Opomba: 
(1) Taksni zavezanec mora takso za vzdrževanje veljavnosti 
pravice iz točke 3. a te tarifne številke plačati v roku, ki ni daljši od 
enega leta pred datumom zapadlosti. 

Tarifna številka 65 

Za vpis v register: 
1. Vpis spremembe 
2. Vpis prenosa pravice ali vpis licence 

Tarifna številka 66 

150 
300 

Za izdajanje potrdil in izpisov, in sicer za: 
1. potrdilo o prednostni pravici 100 
2. potrdilo o veljavnosti iz registra patentov, modelov oziroma 
vzorcev, znamk, označb porekla blaga 
3. izpis iz registra o pravici 

Tarifna številka 67 

Za spise in dejanja v zvezi z zastopanjem: 
1. za opravljanje strokovnega izpita 
2. za popravni strokovni izpit 
3. za vpis v register zastopnikov 
4. za obnavljanje vpisa v register zastopnikov 

Tarifna številka 68 

50 
50 

500 
500 

10.000 
2.500 

Na področju varstva topografije polprevodniških vezij se plača: 
1. za registracijo topografije polprevodniških vezij 2.500 
2. za vpis spremembe v register topografije polprevodniških 
vezij 150 
3. za vpis prenosa pravice ali vpis licence v register 300 
4. za izdajo potrdila o veljavnosti iz registra 100 
5. za izpis iz registra o pravici 50 

Opomba: 
(1) Taksa iz 1. točke te tarifne številke vključuje tudi prijavo, 
vzdrževanje, objavo in listino o topografiji. 

XI. TAKSE NA PODROČJU STANDARDIZACIJE, 
MEROSLOVJA IN PLEMENITIH KOVIN 

Tarifna številka 69 

V postopku za pridobitev in vzdrževanje akreditacije po predpisih 
o standardizaciji: 

1. prijavna taksa 2.000 
2. predocenjevalni obisk 4.000 
3. izvedba ocenjevanja: za vsak dan in vsakega ocen- 
jevalca 6.000 
4. letno vzdrževanje akreditacije: za vsak dan rednega nadzora, 
za vsakega ocenjevalca, ki sodeluje pri rednem nadzoru 3.000 
5. izredni nadzor: za vsak dan in vsakega ocenjevalca 3.000 

Opomba: 
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini. 

Tarifna številka 70 

Za izdajo listine o homologaciji tipa vozila: 
1. za osebna in lahka tovorna vozila, kategorije M1 in N1 5.000 
2. za avtobuse, tovornjake in vlačilce, kategorije M2, M3, N2 
in N3 7.500 
3. za priklopnike nad 3.500 kg, kategorije 03 in 04 4.000 
4. za priklopnike do 3.500 kg, kategorije 01 in 02 3.000 
5. za motocikle in mopede, kategorije L1, L2, L3 in L4 2.500 
6. za motorne tricikle, kategorije L5 3.000 

Opomba: 
(1) Za razširitev listine o homologaciji tipa vozila se plača taksa v 
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višini 50 % takse po tej tarfini številki. 
(2) Za drugo oziroma tretjo stopnjo homologacije pri večstopenjski 
homologaciji se plača taksa v višini 50 % takse po tej tarifni 
številki. 
(3) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini. 

Tarifna številka 71 

V postopku homologacije lastnosti vozil, njihovih delov in opreme: 
1. za izdajo odločbe o homologaciji 2.000 
2. za izdajo odločbe o razširitvi homologacije 1.000 

Opomba: 
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini. 

Tarifna številka 72 

V postopku preskusa in odobritve tipa merila: 
1. za izdajo certifikata o odobritvi tipa merila 5.000 
2. za priznavanje odobritve tipa merila in pripadajočih listin, izdanih 
v tujini 12.500 

Opomba: 
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini. 

Tarifna številka 73 

V postopku registracije znaka proizvajalca predmetov iz 
plemenitih kovin: 
1. za odločbo o znaku proizvajalca 400 

Opomba: 
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini. 

XII. TAKSE NA PODROČJU VARSTVA PRI DELU 

Tarifna številka 74 

V postopku za pridobitev koncesije za opravljanje strokovnih 
nalog po predpisih o varnosti pri delu, in sicer za: 
1. prijavno takso 2.000 
2. ocenjevalni obisk izpolnjevanja predpisanih pogojev, za vsakega 
ocenjevalca in za vsak dan ocenjevanja 2.000 
3. za odločbo o dani koncesiji 6.000 

Tarifna številka 75 

V postopku za pridobitev dovoljenja za opravljanje strokovnih 
nalog po predpisih o varnosti pri delu, in sicer za: 
1. prijavno takso 1.000 
2. ocenjevalni obisk izpolnjevanja predpisanih pogojev, za vsakega 
ocenjevalca in za vsak dan ocenjevanja 1.000 
3. za odločbo o dani koncesiji 3.000 

XIII. KONZULARNE TAKSE 

Tarifna številka 76 

1. Za prošnje in druge vloge pri diplomatsko konzularnih 
predstavništvih RS v tujini ECU 8 

2. Za vsako naslednjo vlogo v isti zadevi, če ni potrebna nova 
samostojna odločba ECU 5 

Opombe: 
(1) Taksa po tej tarifni številki se plača tudi za zahteve, dane 
ustno na zapisnik ali kako drugače prejete v predstavništvu. 

(2) Taksa po prvem odstavku te tarifne številke se plača tudi za 
vsako upravno dejanje, opravljeno na zahtevo taksnega 
zavezanca, če za to dejanje ni predpisana posebna taksa. 
(3) Za vlogo, s katero se taksni zavezanec iz tujine obrača 
naravnost na upravni organ, se plača taksa po tarifni številki 1 te 
taksne tarife. 
(4) Za vlogo, s katero se taksni zavezanec, ki ima stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji, obrača na diplomatsko kon- 
zularno predstavništvo RS v tujini preko Ministrstva za zunanje 
zadeve, ali neposredno po pošti, se plača taksa po tej tarifni 
številki, preračunana v slovenske tolarje. 

Tarifna številka 77 

Za vročanje pisnih prošenj taksnih zavezancev organom RS ali 
za vročanje odločb organov RS taksnim zavezancem ter za 
vročanje odločb tujih oblastvenih organov zainteresiranim 
osebam: 

1. za vročanje v evropskih državah 
2. za vročanje v izvenevropskih državah 

ECU 5 
ECU 8 

Opombe: 
(1) Če poskrbi diplomatsko konzularno predstavništvo RS v tujini 
za vročitev po letalski ali hitri pošti, plača taksni zavezanec tudi 
poštnino za dostavo in odgovor. 
(2) Vabila tujih organov se vračajo brez takse. 

Tarifna številka 78 

Za potne liste, ki jih izdajajo diplomatsko konzularna pred- 
stavništva RS v tujini: 

. Izdaja slovenske potne listine 

. Izdaja otroškega potnega lista 
. izdaja potnega lista za vrnitev 

ECU 65 
ECU 32 
ECU 27 

Opombe: 
(1) Organ, ki izda potni list za vrnitev, sme prosilca glede na 
njegovo premoženjsko stanje in druge okoliščine oprostiti plačila 
takse. 
(2) Prošnja za potno listino ali za drugo izdajo potne listine je 
takse prosta. 
(3) Za izdajo nove potne listine v primeru prve pogrešitve (izguba, 
kraja) ali uničenja potnega lista iz 1. ali 2. točke te tarifne številke 
se plača dvakratna vrednost takse. Za vsako nadaljnjo pogrešitev 
(izguba, kraja) ali uničenje potnega lista iz 1. ali 2. točke te tarifne 
številke se plača štirikratna vrednost takse. 
(4) Za naknadni vpis družinskih članov v potno listino se plača 
taksa po 1. točki te tarifne številke, ne glede na to, koliko družinskih 
članov se naenkrat vpiše v potno listino. 

Tarifna številka 79 

Za potne listine, ki jih izdajajo diplomatsko konzularna 
predstavništva RS v tujini tujim osebam: 

1. Za izdajo ali podaljšanje veljavnosti potne listine za 
begunce ECU 27 
2. Za izdajo ali podaljšanje veljavnosti potne listine za 
tujce ECU 27 

Opomba: 
(1) Diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije 
v tujini sme prosilca glede na njegovo premoženjsko stanje in 
druge okoliščine oprostiti plačila takse po tej tarifni številki. 

poročevalec, št. 43 38 16. september 1997 



Tarifna številka 80 obratno ECU 11 

Za overitev podpisa na prošnji za odpust ali sprejem v 
državljanstvo Republike Slovenije ECU 270 

Opomba: 
(1) Taksa po tej tarifni številki se plača za overitev vsakega 
podpisa na listini. 

Tarifna številka 81 

Za vizume, ki jih izdajajo diplomatsko konzularna predstavništva 
RS v tujini, in sicer: 
1. za vizum v potnem listu za eno potovanje zaradi bivanja v RS 
ali za en tranzit ECU 27 
2. za vizum v potnem listu za več potovanj ECU 54 
3. za vizum v skupni potni list za vsako osebo ECU 5 
4. za delovni vizum ECU 81 
5. za poslovni vizum ECU 108 

Opombe: 
(1) Za otroke do dopolnjenih 14 let se plača za 50 % manjša 
taksa po tej tarifni številki. 
(2) Prošnja za izdajo vizum je takse prosta. 
(3) Za vizum na potni listini, v katero so vpisani tudi družinski 
člani tistega, ki mu je bila potna listina izdana, se plača ena sama 
taksa. 
(4) Diplomatsko konzularno predstavništvo RS v tujini lahko 
oprosti plačila takse po tej tarifni številki znane osebnosti 
posameznih držav v skladu z načelom vzajemnosti in druge, če 
je to v korist Republike Slovenije, o čemer odloči vodja 
predstavništva. 

Tarifna številka 82 

Za potrdila, spričevala ali spremnico za prenos posmrtnih 
ostankov, ki ga izda diplomatsko konzularno predstavništvo RS, 
če ni drugače predpisano ECU 11 

Tarifna številka 83 

Za izdajo potrdil, ki se uporabljajo za ureditev carinskih formalnosti 
in potrdil o izvzetju iz postopka homologacije osebnega vozila ob 
vrnitvi iz tujine v Republiko Slovenijo ECU 27 

Tarifna številka 84 

Za vsak prepis ali fotokopijo, narejeno na diplomatsko konzularnem 
predstavništvu RS v tujini z overovitvijo, in sicer: 

1. za prvo stran 
2. za vsako naslednjo stran 

ECU 11 
ECU 5 

Opomba: 
(1) Za več izvodov istega prepisa ali fotokopije z overitvijo se 
plača polna taksa samo za prvi izvod, za vsak nadaljnji izvod pa 
polovica takse iz te tarifne številke. 

Tarifna številka 85 

Za overitev prepisa ali kopije, ki jo naredi zainteresirana oseba, in 
sicer: 

1. za prvo stran 
2. za vsako naslednjo stran 

ECU 11 
ECU 5 

Tarifna številka 86 

Za overitev prevoda iz tujega jezika v slovenski jezik ali 

Za vsako stran prevoda iz tujega jezika v slovenski jezik ali 
obratno, ki ga opravi in overi diplomatsko konzularno 
predstavništvo RS ECU 27 

Opomba: 
(1) Prošnja za storitev iz te tarifne številke je takse prosta. 

Tarifna številka 87 

Za sestavitev oporoke, in sicer: 

1. v pisarni predstavništva ECU 54 
2. zunaj pisarne predstavništva ECU 87 
3. za sestavitev akta o preklicu oporoke ECU 27 
4. za sestavo dopolnitve oporoke ECU 43 

Tarifna številka 88 

Za sestavitev pogodbe v pisarni diplomatsko konzularnega pred- 
stavništva RS ECU 43 

Opomba: 
(1) Prošnja za sestavitev pogodbe je takse prosta. 

Tarifna številka 89 

Za sestavitev pooblastila ECU 11 

Opomba: 
(1) Prošnja za sestavitev pooblastila je takse prosta. 

Tarifna številka 90 

Za sestavitev druge listine na prošnjo zainteresirane osebe, če v 
tej tarifi ni drugače predpisano: ECU 27 

Opomba: 
(1) Prošnja za sestavitev listine je takse prosta. 

Tarifna številka 91 

Za overitev spričevala o zdravstveni neoporečnosti poslanega 
blaga ECU 19 

Tarifna številka 92 

Za overitev potrdila o poreklu blaga, za overitev fakture ali kakšne 
druge listine, s katero se potrjuje poreklo blaga ali upravičenost 
kakšnega blaga do posebnega varstva porekla ali imena 

ECU 35 

Tarifna številka 93 

Za overitev podpisa državljana ali civilno pravne osebe na listini 
ECU 11 

Opomba: 
(1) Taksa po tej tarifni številki se plača za overitev vsakega 
podpisa na listini. 

Tarifna številka 94 

Za overitev tujega uradnega podpisa in pečata na listini ECU 11 

Tarifna številka 95 

Za deponiranje podpisa in pečata notarja pri diplomatsko 
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konzularnem predstavništvu RS v tujini ECU 86 

Tarifna številka 96 

Za opravila v zapuščinskih zadevah, in sicer: 

1. Za sestavitev zapisnika v prostorih diplomatsko konzularnega 
predstavništva RS v tujini: 
- za prvo stran zapisnika ECU 27 
- za vsako naslednjo stran zapisnika ECU 4 
2. Za uradna opravila zunaj prostorov predstavništva (zastopanje 
pred lokalnimi organi, sodelovanje pri njihovih uradnih opravilih 
idr.), če ni v tej tarifi drugače predpisano, za vsako uro uradnega 
dela ECU 76 
3. Za popis zapuščine s cenitvijo in navedbo vrednosti predmetov 
za vsako cenitev ali za vsak dejanjski izvid ali izvid z izvedencem 

ECU 87 
- poleg tega od celotne vrednosti popisanih ocenjenih predmetov 

1 % 
4. Za upravljanje zapuščine glede katere je bila opravljena 
zapuščinska obravnava, ali za upravljanje drugega premoženja, 
ki ne izvira iz zapuščine, od čistega dohodka (mesečno ali letno) 

6 % 

Opomba: 
(1) Za popis zapuščine ali za izvid brez cenitve ali brez navedbe 
vrednosti se plača samo taksa iz 3. točke te tarifne številke. 

Tarifna številka 97 

Za vročitev denarja, vrednostnih papirjev, hranilnih knjižic in drugih 
vrednih predmetov, in sicer: 
- od vročenega zneska ali od vrednosti vročenega predmeta 3 % 

Za vročitev denarja in drugih vrednosti, ki izvirajo iz uveljavljene 
zapuščine, in sicer: 
- za zapuščine nad 500 USD preračunanih v nacionalno valuto 
države sprejema 6 % 

Opombi: 
(1) Taksa po tej tarifni številki se ne plača, kadar se diplomatsko 
konzularnemu predstavništvu RS v tujini ob brodolomu ali kakšni 
drugi nesreči izročijo denar ali druge vrednosti za mornarje in 
njihove družine. 
(2) Prošnja za storitev po tej tarifni številki je takse prosta. 

Tarifna številka 98 

Za hrambo depozitov, in sicer: 

1. Za akt, s katerim se potrjuje sprejem depozita v hrambo 
ECU 11 

2. Za hrambo in izročitev denarja, vrednostnih papirjev, hranilnih 
knjižic in vrednostnih predmetov (dragocenosti): 
- za prvo leto ali del tega časa, od vrednosti 5 % 
- za vsako nadaljnje letp ali del tega časa, od vrednosti 4 % 
3. Za hrambo oporoke ali drugih listin v korist posameznikov ali 
pravnih oseb ECU 35 

Opomba: 
(1) Takse po tej tarifni številki se ne plača za naslednje depozite: 
denarne zneske, položene vnaprej za kritje taks in stroškov 
podobnih terjatev diplomatsko konzularnega predstavništva RS, 
za denar položen - prejet kot odškodnina za državljane RS iz 
raznih naslovov ter ob bolezni, odvzemu prostosti idr. 

Tarifna številka 99 

1. za vpis v seznam posadke podatkov o vkrcanju ali izkrcanju 
članov posadke ECU 5 
2. za akt, s katerim se dovoljuje vkrcanje tujega državljana kot 
člana posadke na ladjo slovenske trgovske mornarice: ECU 5 
3. za overitev ladijskega dnevnika in drugih ladijskih knjig in listin 
ter za potrditev vsakega vpisa v te knjige in listine: ECU 4 
4. za izdajo in overitev izpiska iz ladijskega dnevnika: 
- za prvo stran ECU 5 
- za vsako nadaljnjo začeto stran ECU 4 

XIV. RAZNO 

Tarifna številka 100 

Za hrambo (depozit) denarja, stvari in vrednostnih papirjev, ki jih 
izročijo deponenti v hrambo organom, se plača na leto od vsakih 
začetih 100 točk vrednosti 15 

Opombe: 
(1) Če vrednost stvari ni znana, se ugotovi s cenitvijo. 
(2) Taksa iz te tarifne številke se plača za prvo leto vnaprej, za 
druga leta pa takrat, ko se depozit dvigne; začeto leto se šteje za 
celo. 
(3) Če se depozit na zahtevo deponenta prenese od enega 
depozitarja k drugemu, se plača za prenos enoletna praksa. 
(4) Taksa iz te tarifne številke se ne plača za depozite, položene 
na zahtevo državnega organa oziroma po uradni dolžnosti, če se 
depozit pravočasno dvigne. 

Tarifna številka 101 

Za opomin za plačilo takse se plača od zneska neplačane takse: 

1. do 750 točk 
2. nad 750 do 7.500 točk 
3. nad 7.500 točk 

150 
500 

1.500 
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OBRAZLOŽITEV 

1.Uvod 

V prvi obravnavi predloga zakona o upravnih taksah je Državni 
zbor podprl besedilo predloga, istočasno pa sprejel sklepe, da 
predlagatelj upošteva konkretne pripombe sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve DZ preuči in primerno upošteva 
predloge in pripombe Veterinarskega zavoda Slovenije in 
Gospodarske zbornice Slovenije. Državni zbor je predlagal, da 
naj se tretji odstavek 29. člena predloga zakona dopolni z določbo, 
ki bo omogočala eiastičnejši način delitve prihodkov od taks, 
plačanih v kolkih med državnim proračunom in proračuni 
samoupravnih lokalnih skupnosti, glede na ugotovljeni obseg 
opravljenega dela. 

Predlagatelj je pripombe sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve DZ, Veterinarskega zavoda Slovenije in Gospodarske 
zbornice Slovenije upošteval ter dopolnil predlagano besedilo 
predloga zakona. 

2. Spremembe v predlogu zakona zaradi upoštevanih 
pripomb 

- 18. člen 

Pri pripravi zakona za drugo branje je predlagatelj upošteval 
predlog Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve DZ, in 
sicer je prvi odstavek 18. člena zakona dopolnil tako, da lahko 
taksni zavezanec zahteva vrnitev takse z zahtevkom tudi od 
dneva, ko je bila izdana pozitivna odločba o pritožbi o zahtevi za 
povrnitev preveč ali napačno plačane takse. 

- 28. člen 

Predlagatelj je pri pripravi zakona za drugo obravnavo upošteval 
pripombe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano- 
Veterinarska uprava RS, in sicer, da se dopolni takse na področju 
veterinarstva. K 28. členu se doda nova 29. točka, ki ureja dodatne 
pristojbine za izdajo dovoljenja za promet z mlekom in pristojbine 
za veterinarsko-higiensko službo. 

■ tarifne številke 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61 

V tarifni številki 54 se v opombi črtata 1. in 2. točka, kajti 1. točka 
govori o veterinarsko-sanitarnem pregledu v objektih za klanje, 
itd., kjer se nakladanje živali sploh ne opravlja, zato je 
brezpredmetna; 2. točka pa govori o izvozu in uvozu, zato je 
smiselno, da je to področje opredeljeno v tarifni št. 57. V tarifni 
številki 56 se za besedo "nadzor" doda besedi 'V proizvodnji", 
kajti tudi pri proizvajalcih živil mora biti zagotovljena sistematično 
veterinarsko-sanitarna kontrola in 1. in 2. točka opombe se črtata. 
V tarifni številki 57. in 58. se z namenom točne opredelitve za 
katere pošiljke gre, doda konkretne pošiljke in določi se pristojbina 
za tiste kmetijske proizvode, ki so namenjene za krmo živine in 
za katere se zahteva veterinarski certifikat. Za tarifno številko 58 
se dodajo nove tarifne številke, in sicer 59, 60 in 61, ki uvajajo 
dodatne pristojbine za pridobljeno dovoljenje, opravljanje dejavnosti 
in preglede izven delovnega časa. Ostale tarifne številke se 
ustrezno preštevilčijo. 

- 29. člen 

Predlagatelj je glede tretjega odstavka 29. člena pripravil nov 
predlog za način delitve prihodkov od taks, plačanih v kolkih med 
državnim proračunom in proračunom lokalnih samoupravnih 
skupnosti. 

V prvi obravnavi Državnega zbora je bil predlagan način delitve 
prihodkov od taks, plačanih v kolkih med državnim proračunom 
in proračuni občin, glede na ugotovljeni obseg opravljenega dela. 

Predlagatelj meni, da je navedeni kriterij sicer najbolj utemeljen, 
ker kaže pripadnost upravnih taks glede na dejansko število 
opravljenih upravnih zadev. Z vidika izvajanja taksne ureditve v 
praksi pa bi povzročila dodatne administrativne stroške. Določilo 
tudi ne upošteva možnosti, da nabavljeni kolki ne bodo dejansko 
tudi porabljeni (lahko so tudi uničeni); občine pa bi dobile povrnjen 
del prihodkov iz upravnih taks samo na podlagi predložene 
ustrezne dokumentacije za plačana upravna opravila, ki jih je 
upravni organ občine opravil v tem času, kar bi povzročilo dodatno 
administriranje, saj ne razpolagamo s podatki o dejansko 
porabljenih upravnih kolekih za opravljena upravna dejanja s strani 
občinskih organov uprave, temveč bi bilo zato šele potrebno 
vzpostaviti nove evidence. 

Besedilo tretjega odstavka 29. člena je predlagatelj nadomestil z 
novim besedilom, ki določa način delitve prihodkov tako, da se 
prihodki od taks vplačujejo na ustrezne vplačilne račune odprte 
za vplačevanje javnofinančnih prihodkov, razporejajo pa se v 
delitvenem razmerju 70 % v dobro državnega proračuna in 30 % 
v dobro proračunov občin, ki pa se lahko spremeni z vsakoletnim 
zakonom o izvrševanju državnega proračuna. S tem bo tudi 
omogočeno, da se na podlagi eventuelnih posrednih podatkov o 
opravljenih upravnih dejanjih ugotovi razmerje prihodkov, ki bo v 
večji meri odrazilo tudi razmerje med opravljenimi upravnimi 
nalogami na nivoju države in občin. Novi predlog je po mnenju 
predlagatelja najustreznejši, ker ne predstavlja dodatnih 
administrativnih stroškov in delitveno razmerje predstavlja najbolj 
uporabljiv kriterij. Istočasno omogoča prilagoditev delitvenega 
razmerja glede na morebitne spremembe delitve pristojnosti za 
opravljanje upravnih nalog med državnimi in občinskimi upravnimi 
organi. 

Besedilo četrtega odstavka 29. člena je bilo dopolnjeno v skladu 
s predvideno spremembo zakona o financiranju občin. 

Besedilo predloga zakona je predlagatelj redakcijsko popravil v 
skladu s pripombami Sekretariata Državnega zbora za 
zakonodajo in pravne zadeve, in sicer je v celotnem besedilu 
zakona in taksne tarife izraz "občine" nadomeščen z izrazom 
"samoupravne lokalne skupnosti" in izraz "stranka" z izrazom 
"taksni zavezanec". Opravljeni so bili tudi drugi redakcijski 
popravki. 

V zvezi s pripombami in vprašanji Gospodarske zbornice 
Slovenije pa predlagatelj dodaja naslednjo obrazložitev: 

1. Predlagatelj je določil vrednost točke na 20 SIT z namenom, da 
se stroški posameznih upravnih dejanj, kjer je to le mogoče 
prenesejo na osebo, ki zahteva izvedbo takšnega upravnega 
dejanja ali izdajo spisa - taksnega zavezanca. V nasprotnem 
primeru bi bilo treba stroške tovrstnih postopkov kriti iz javnih 
prihodkov iz naslova splošnih davkov. V skladu s tem načelom je 
določena taksa za vse tiste primere, kjer je mogoče osebo, ki je 
pobudnik za določeno upravno dejanje ali izdajo spisa, jasno in 
brez dodatnih stroškov določiti. 

2. Uvajanje novih upravnih taks je posledica stališča predlagatelja, 
da morajo biti vse upravne takse zajete v zakonu o upravnih 
taksah, in ne več v področnih zakonih, kot to velja do sedaj. Zato 
so posamezne takse povzete iz področnih zakonov v enoten 
zakon o upravnih taksah. Nekatere tarifne številke so se povečale 
ob upoštevanju strokovnega mnenja področnih strokovnih služb 
in pokrivajo splošne stroške; v primerih večjega povečanja pa 
gre za takse, kjer so potrebni zahtevni ugotovitveni postopki in 
sodelovanje zunanjih strokovnjakov. 

3. Določene olajšave se ukinjajo zaradi prilagoditve ostalim spre- 
membam na sistemskih področjih, v zvezi s katerimi se plačujejo 
upravne takse. 
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AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

Amandma k 7. členu 

V 7. členu se za besedo "člena" doda naslednje besedilo: "in 
tolarske zneske iz taksne tarife". 

Obrazložitev: 
V taksni tarifi so vrednosti nekaterih storitev določene v tolarjih in 
predlagatelj meni, da je primemo, da se pooblastilo za revalorizacijo 
nanaša tudi na tolarske zneske, in ne le na vrednost točk. 

Amandma k 24. členu 

V 24. členu se za 9. točko doda nova 10. točka, ki se glasi: 
"10. tujci, v postopkih za priznanje statusa begunca, začasnega 
prebivanja iz humanitarnih razlogov in začasnega zatočišča." 

Obrazložitev: 
Predlagana dopolnitev zajema posebne kategorije tujcev, ki v 
državo prihajajo zato, da se izognejo preganjanju zaradi svojega 
političnega prepričanja, narodnostne, rasne ali verske pripadnosti, 
vojni, množičnim kršitvam človekovih pravic in podobno v državi, 
iz katere prihajajo. V večini primerov ostajajo brez vsakršnih 
sredstev za preživljanje. Oprostitev plačevanja upravnih taks je 
v dosedanji ureditvi določena v uredbi o pridobitvi začasnega 
zatočišča za državljane Bosne in Hercegovine (Uradni list RS, št. 
20/97) in bi bila s sprejemom amandmaja prenešena v sistemski 
predpis. 

Amandma k 34. členu 

34. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"34. člen 

V četrtem odstavku 39. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni 
list RS, št. 13/92, 27/93) se črtata besedi "pristojbin in". 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi odstavek 
10. člena zakona o varstvu topografije polprevodniških vezij 
(Uradni list RS, št. 21/95) in uredba o pristojbinah Urada RS za 
intelektualno lastnino za pridobitev in varstvo pravic industrijske 
lastnine (Uradni list RS, št. 14/95)." 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. Nov tekst natančneje razmejuje 
zakon o upravnih taksah in zakon o industrijski lastnini ter 
podzakonske akte. 

Amandmaji k 35. členu: 

1. V prvem odstavku 35. člena se za četrto alineo doda nova peta 
alinea, ki se glasi: 

264. člen zakona o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86 do 
29/90 in Uradni list Rs, št. 58/93), razen v delu, ki se nanaša na 
priletne takse." 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. Pristojbine in takse, ki se določajo 
na podlagi 264. člena zakona o zračni plovbi, se v skladu s splošnimi 
načeli predloga zakona o upravnih taksah določajo v tej taksni 
tarifi, zato je treba zadevno določbo v področnem zakonu 
prenehati uporabljati. 

2. V drugem odstavku 35. člena se za peto alineo dodata nova 

šesta in sedma alinea, ki se glasita: 

drugi odstavek 1. člena uredbe o stroških in pristojbinah za 
preizkuse in odobritve tipov meril ter overovitve etalonov in meril 
(Uradni list RS, št. 38/96), 
- odredba o višini stroškov za ugotavljanje sposobnih čolnov za 
plovbo ter njihovo izmeritev in o višini stroškov za opravljanje 
izpitov za voditelja čolnov ter preizkusov znanja za upravljanje s 
čolnom (Uradni list RS, št. 5/92)" 

Dosedanja šesta in sedma alinea postaneta osma in deveta alinea. 

Obrazložitev: 
Dodatna šesta alinea je redakcijske narave. Dodatek je potreben 
zaradi uskladitve prehodnih določb v zvezi s predpisi, ki so bili 
izdani potem, ko je bil predlog zakona o upravnih taksah že 
predložen v prvo obravnavo. Tako je po objavi predloga zakona o 
upravnih taksah v Poročevalcu Vlada RS izdala uredbo o stroških 
in pristojbinah za poskuse in odobritve tipov meril ter overovitve 
etanolov in meril (Uradni list RS, št. 38/96). Z dnem uveljavitve 
zakona o upravnih taksah pa bi prišlo do podvajanja z omenjeno 
uredbo, zato je predlagana nova alinea, ki določa prenehanje 
veljavnosti drugega odstavka 1. člena omenjene uredbe. 

Dodatna sedma alinea pa je povezana z amandmaji k tarifni številki 
27 in 28. Vsebina odredbe se prenaša v tarifni del zakona, zato bi 
prišlo do podvajanja oziroma do dvoma o tem, kateri predpis 
uporabiti za zaračunavanje taks za upravna dejanja, ki jih navajata 
tako zakon kot odredba, če odredba ne bi bila razveljavljanja z 
dnem uveljavitve zakona. 

3. Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
vsi občinski odloki o upravnih taksah." 

Obrazložitev: 
Z dnem uveljavitve tega zakona samoupravne lokalne skupnosti 
ne bodo imele več pravne podlaga za zaračunavanje upravnih 
taksah po drugih predpisih razen po zakonu o upravnih taksah 
Amandma je potreben iz razloga, da se v novem zakonu jasno 
definira, kaj po novem zakonu še velja. 

Amandma k tarifni številki 4 Taksne tarife: 

V tarifni številki 4 se številki "20" in "35" nadomestita s številkama 
"30" in "60". 

Obrazložitev: 
Po strokovnem mnenju je predlagane vrednosti smiselno povečati, 
zaradi tega, da se ne poruši razmerja med ostalimi tarifnimi 
postavkami, in da se geodetske podatke v primerjavi z ostalimi 
podatki ne razvrednoti. 

Amandma k tarifni številki 7 Taksne tarife: 

Za tarifno številko 7 se doda nova tarifna številka 7a, ki se glasi: 

"Tarifna številka 7a 

Za overitev podpisa 15" 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se določa upravna taksa za overjanje podpisov, 
v primerih ko overovitev opravi upravni organ, kar doslej ni bilo 
urejeno, vendar ni nikakršnega razloga, za oprostitev plačevanja 
te takse. 
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Amandma k tarifni številki 11 Taksne tarife: overovitev in za vpis v vpisnik priglasitvenega lista" 

Točka 2 tarifne številke 11 se spremeni tako, da se glasi: 

"2. a. za izdajo osebne izkaznice za državljane Republike 
Slovenije 100 
b. za izdajo nove osebne izkaznice v primeru prve pogrešitve, 
izgube, odtujitve ali uničenja osebne izkaznice iz točke a. se 
plača dvakratna vrednost takse; 
c. za izdajo nove osebne izkaznice v primeru vsake naslednje 
pogrešitve, izgube, odtujitve ali uničenja osebne izkaznice iz točke 
a. se plača štirikratna vrednost takse." 

V opombah k tarifni številki 11 se doda nov peti odstavek, ki se 
glasi: 
"(5) Če taksni zavezanec za takso iz točke 1e. oziroma 2c. te 
tarifne številke dokaže, da je z listino ravnal z dolžnostno 
skrbnostjo in je dejanje prijavil kot kaznivo dejanje pristojnim 
organom, plača samo takso iz točke 1a. oziroma 2a. te tarifne 
številke." 

Obrazložitev: 
Sprememba 2. točke tarifne številke 11 in dopolnitev opombe k tej 
tarifni številki sta potrebni zaradi uskladitve s predlogom zakona 
o osebni izkaznici, za katerega je predvideno, da ga bo Državni 
zbor obravnaval v tretji obravnavi v juliju. Z novim zakonom bo 
osebna izkaznica postala tudi potovalni dokument, zato plačilo 
takse v primeru zlorabe urejamo na enak način, kot to velja za 
potne listine. 

Amandmaja k tarifni številki 12 Taksne tarife: 

1. V podtočki a. prve alinee 2. točke tarifne številke 12 se številka 
"320" nadomesti s številko "360". 

Obrazložitev: 
Amandma je potreben zaradi uskladitve takse, ki se za izdajo 
prihodno-odhodnega vizuma plača na mejnem prehodu s takso, 
ki se plača za vizum, ki se izda pri pristojnem organu (podtočka 
c, druga alinea 2. točke tarifne številke 12). 

2. Za tarifno številko 12 se doda nova tarifna številka 12a., ki se 
glasi: 

"Tarifna številka 12a. 

V zvezi z izdajo dovoljenja za gibanje in muditev na mejnem 
prehodu se plača taksa, in sicer: 

1. v zvezi z izdajo začasnega dovoljenja za gibanje in muditev na 
mejnem prehodu: 
- za vlogo 5 
-zadovoljenje 15 

2. v zvezi z izdajo stalnega dovoljenja za gibanje in muditev na 
mejnem prehodu: 
- za vlogo 5 
- za dovoljenje 75" 

Obrazložitev; 
Nova tarifna številka ne predstavlja uvedbe nove takse ampak le 
omogoča, da se tudi v bodoče pobirajo upravne takse v zvezi z 
izdajanjem dovoljenj za gibanje in muditev na mejnem prehodu, 
kakor je to v veljavi po veljavni zakonodaji. 

Amandma k tarifni številki 24 Taksne tarife: 

V drugem odstavku tarifne številke 24 se besede "za vpis in 
overovitev priglasitvenega lista" nadomestijo z besedami: "Za 

Obrazložitev: 
Sprememba je redakcijske narave. Nov tekst poudarja logično 
redosledje. Zaradi jasnosti se doda, da gre za vpis priglasitvenega 
lista v vpisnik. 

Amandma k tarifni številki 27 Taksne tarife: 

Tarifna številka 27 se spremeni tako, da se glasi: 

"1. Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovnega objekta na 
morju: 

a. za vpis v vpisnik morskih ladij 600 
b. za vpis v vpisnik plavajočih objektov na morju 120 
c. za vpis v vpisnik morskih čolnov 60 

2. Za izdajo vpisnega lista za morsko ladjo in vpisnega lista za 
plavajoči objekt na morju 200 
3. Za vpis spremembe ali izbris morske ladje in plavajočega objekta 
na morju v oziroma iz vpisnika ter za izvleček iz vpisnika morskih 
ladij in plavajočih objektov na morju 100 
4. Za izdajo vpisnega lista za morski čoln 100 
5. Določba o določitvi imena morskih ladij 130 
6. Za vpis spremembe ali izbris morskega čolna v oziroma iz 
vpisnika ter za izvleček iz vpisnika morskih čolnov 50 

Opomba: 
(1 )Taksa po tej tarifni številki se ne plača za ladje in čolne, ki se 
uporabljajo v javne namene in za vse ladje in čolne, ki so namenjeni 
za opravljanje gospodarskih javnih služb." 

Obrazložitev: 

Sprememba in dopolnitev tarifne številke 27 predstavlja uskladitev 
z veljavnim zakonom o pomorski in notranji plovbi. Amandma je 
vsebinsko povezan z 2. amandmajem k 35. členu zakona (nova 
sedma alinea drugega odstavka 35. člena). 

Amandmaja k tarifni številki 28 Taksne tarife: 

1. Tarifna številka 28 se spremeni tako, da se glasi: 

"1. Za odločbo, s katero se dovoljuje vpis plovnega in plavajočega 
objekta na notranjih vodah: 

a. za vpis v vpisnik ladij notranje plovbe 600 
b. za vpis v vpisnik plavajočih objektov na notranjih vodah, ki se 
vpisujejo v vpisnik pri Upravi Republike Slovenije za pomorstvo 
120 
c. za vpis v vpisnik drugih plavajočih objektov na notranjih vodah 

60 
d. za vpis v vpisnik čolnov na notranjih vodah 60 

2. Za izdajo vpisnega lista za ladjo notranje plovbe in vpisnega 
lista za plavajoči objekt na notranjih vodah iz točke 1 b 200 
3. Za vpis spremembe ali izbris ladje notranje plovbe in plavajočega 
objekta iz točke 1b. v oziroma iz vpisnika ter za izvleček iz 
vpisnika ladij notranje plovbe in plavajočih objektov iz točke 1b. 

100 
4. Za izdajo vpisnega lista za plavajoči objekt na notranjih vodah 
iz točke 1c. 100 
5. določbo o odločitvi imena ladij notranje plovbe 130 
6. Za vpis spremembe ali izbris plavajočega objekta iz točke 1c. 
v oziroma iz vpisnika ter za izvleček iz vpisnika plavajočih objektov 
iz točke 1c. 50 
7. Za izdajo vpisnega lista za čoln na notranjih vodah 100 
8. Za vpis spremembe ali izbris čolna na notranjih vodah v oziroma 
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izvpisnika ter za izvleček iz vpisnika čolnov na notranjih vodah 
50 

i 
Opomba: 
(1) Taksa po tej tarifni številki se ne plača za ladje in čolne, ki se 
uporabljajo v javne namene in za vse ladje in čolne, ki so namenjeni 
za opravljanje gospodarskih javnih služb." 

Obrazložitev: 

Z amandmajem se dopolnjuje tarifna številka 28 tako da zajema 
vsa upravna dejanja, ki se opravljajo v zvezi z zakonom o varnosti 
pomorskega in notranje predstavlja uskladitev z veljavnim 
zakonom o varnosti pomorske in notranje plovbe. Amandma je 
vsebinsko povezan z 2. amandmajem k 35. členu zakona (nova 
sedma alinea drugega odstavka 35. člena). 

2. Za tarifno številko 28 se dodajo tarifne številke 28a, 28b, 28c in 
28d, ki se glasijo: 

"Tarifna številka 28a 

3. za javni prevoz stvari 
(a) do 2 t nosilnosti 195 
(b) do 3 t nosilnosti 325 
(c) nad 3 t nosilnosti 650 

4. za osebne namene 
(a) športna jadrnica in drugi čoln 130 
(b) dvotrupni in tritrupni gliser 175 

Tarifna številka 28c 

1. Za pridobitev naziva člana posadke morskih ladij v trgovski 
mornarici 

1. mornar motorist 
(a) opravljanje strokovnega izpita 225 
(b) popravni izpit 80 

2. krmar 
(a) opravljanje strokovnega izpita 250 
(b) popravni izpit 90 

Za izmeritev čolna 
I. Čoln brez krova: 

1. do 5m dolžine 
2. do 6m dolžine 
3. nad 6m dolžine 

90 
110 
130 

II. Čoln s kabino in delnim krovom ali kabino in celim krovom ali 
celim krovom brez kabine: 

1. do 5m dolžine 110 
2. do 7m dolžine 130 
3. do 9m dolžine 175 
4. do 12m dolžine 260 
5. nad 12m dolžine 330 

Tarifna številka 28b 

Za ugotavljanje sposobnosti čolna za plovbo: 

I. Čoln na vesla, jadrnica in čoln z nevgrajenim motorjem: 
1. za javni prevoz oseb 
(a) do 8 potnikov 130 
(b) nad 8 potnikov 200 
2. za ribolov 
(a) do 5m dolžine 90 
(b) do 7m dolžine 200 
(c) nad 7 m dolžine 260 

3. za osebne namene 
(a) športna jadrnica, gumijasti gliser in drugi čolni 90 
(b) gliser (razen gumijastega), dvotrupni in tritrupni čoln 130 

II. Čoln z vgrajenim motorjem 
1. za javni prevoz oseb 
(a) do 10 potnikov 260 
(b) do 20 potnikov 390 
(c) do 50 potnikov 435 
(d) nad 50 potnikov 650 

2 za ribolov 
(a) do 5m dolžine 90 
(b) do 7m dolžine 260 
(c) do 9m dolžine 540 
(d) nad 9 m dolžine 650 

3. ladjevodja 
(a) opravljanje strokovnega izpita 475 
(b) popravni izpit 100 

4. poročnik trgovske mornarice 
(a) opravljanje strokovnega izpita 1200 
(b) popravni izpit 175 

5. kapitan dolge plovbe 
(a) opravljanje strokovnega izpita 1300 
(b) popravni izpit 200 

6. ladijski mazač 
(a) opravljanje strokovnega izpita 357 
(b) popravni izpit 95 

7. ladijski motorist 
(a) opravljanje strokovnega izpita 400 
(b) popravni izpit 100 

8. ladijski strojevodja 
(a) opravljanje strokovnega izpita 425 
(b) popravni izpit 115 

9. pomorski strojnik 
(a) opravljanje strokovnega izpita 850 
(b) popravni izpit 150 

10. pomorski strojnik 1. razreda 
(a) opravljanje strokovnega izpita 1000 
(b) popravni izpit 175 

11. pomorski radiotelefonist z omejenim pooblastilom 
(a) opravljanje strokovnega izpita 160 
(b) popravni izpit 80 

12. pomorski radiotelefonist s splošnim pooblastilom 
(a) opravljanje strokovnega izpita 320 
(b) popravni izpit 100 

II. Za pridobitev posebnih pooblastil članov posadke morskih ladij 

1. požarna varnost 
2. pranje tankov s surovo nafto 
3. iskanje, reševanje in obstanek na morju 

250 
350 
350 
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4. ravnanje z radarjem za opazovanje 350 
5. prevoz kapljivo tekočih zemeljskih plinov 350 
6. ravnanje z napravami za intertni plin 350 
7. ravnanje s sredstvi za gašenje 350 
8. ravnanje z napravami za avtomatsko vrisovanje 450 
9. varnost tankerjev 450 

III. Za opravljanje izpita za voditelja čolna in za preizkus znanja za 
upravljanje čolna 

1. voditelj čolna 
(a) opravljanje izpita 
(b) popravni izpit 
2. Preizkus znanja za opravljanje čolna 

Tarifna številka 28d 

110 
60 
60 

1. Za izdajo pooblastila za naziv člana posadke morskih ladij v 
trgovski mornarici in za posebno pooblastilo za člana posadke 
morske ladje ali za zamenjavo teh pooblastil 100 

2. Za izdajo potrdila o usposobljenosti za voditelja čolna in potrdila 
o opravljenem preizkusu znanja za upravljanje s čolnom ali za 
zamenjavo teh potrdil 25" 

Obrazložitev: 

Z dodatnimi tarifnimi številkami se v taksni tarifi dodajajo nove 
tarifne številke, ki urejajo plačevanje upravnih taks za upravna 
dejanja, ki jih upravni organi izvajajo v skladu z zakonodajo s 
področja pomorske in notranje plovbe. S tem se v skladu z 
načelom, da naj bodo vse upravne takse zajete v zakonu o 
upravnih taksah, ne pa po posameznih področnih zakonih. 
Celovito ureja izdajanje upravnih taks za področje pomorskega 
in notranjega prometa. Amandma je vsebinsko povezan z 2. 
amandmajem k 35. členu zakona (nova sedma alinea drugega 
odstavka 35. člena). 

Amandma k tarifni številki 33 Taksne tarife: 

Tarifna številka 33 se spremeni, tako da se glasi: 

"Tarifna številka 33 

Za pregled zrakoplova: 
I. za zrakoplove za redni (posebni) javni prevoz v zračnem 
prometu, razen taksi prevoza in sicer za vzletno maso: 
1. do 2.750 kg 
(a) osnovni/izredni pregled 
(b) redni pregled 
2. nad 2.750 do 5.700 kg 

(a) osnovni /izredni pregled 
(b) redni 
3. nad 5.700 do 27.000 kg 

(a) osnovni /izredni pregled 
(b) redni 
4. nad 27.000 do 72.000 kg 
(a) osnovni /izredni pregled 
(b) redni 
5. nad 72.000 kg 
(a) osnovni /izredni pregled 
(b) redni 

1.200 
650 

1.650 
1.000 

2.450 
1.300 

3.300 
2.000 

4.500 
2.300 

(a) osnovni /izredni pregled 
(b) redni 
2. nad 2.750 do 5.700 kg: 
(a) osnovni /izredni pregled 
(b) redni 
3. nad 5.700 do 27.000 kg: 
(a) osnovni /izredni pregled 
(b) redni 
4. nad 27.000: 
(a) osnovni /izredni pregled 
(b) redni 

1.000 
550 

1.500 
950 

2.500 
1.300 

3.300 
2.000 

II.za zrakoplove za druge dejavnosti (taksi prevoz, za opravljanje 
storitev v kmetijstvu, gozdarstvu in zdravstvu, panoramsko letenje 
ipd.), in sicer za vzletno maso: 
1. do 2.750 kg: 

III.za motorne zrakoplove za splošno uporabo (športna dejavnost 
in usposabljanje zrakoplovnega osebja), razen jadralnih letal in 
sicer za vzletno maso: 
1. do 2.750 kg: 
(a) osnovni/izredni pregled 750 
(b) redni 400 
2. nad 2.750 do 5.700 kg: 
(a) osnovni/izredni pregled 1.100 
(b) redni 750 
3. nad 5.700: 
(a) osnovni/izredni pregled 1.500 
(b) redni 900 

IV. za zrakoplove posebne kategorije (amatersko izdelani 
zrakoplovi, eksperimentalni in uitralahke letalne naprave, zmaji, 
ipd.), in sicer: 
(a) osnovni / izredni pregled 500 
(b) redni 300 

V. za jadralna letala, motorna jadralna letala, zračne ladje in balone 
in sicer: 
(a) osnovni /izredni pregled 350 
(b) redni 250 

VI. za helikopterje, in sicer za vzletno maso: 
1. do 2.750 kg 
(a) osnovni/ izredni pregled 1.250 
(b) redni 625 
2. nad 2.750 kg 
(a) osnovni/ izredni pregled 1.650 
(b) redni 1.000" 

Obrazložitev: 
Amandma povzema rešitve, veljavne na podlagi obstoječega 
zakona o zračni plovbi in odredb izdanih na njegovi podlagi. 
Amandma je potreben zaradi uskladitve s spremembami odredbe 
o pristojbini za pregled zrakoplova, ki so bile uveljavljene potem, 
ko je bil predlog zakona pripravljen za prvo obravnavo. 

Amandma k tarifni številki 34 

Tarifna številka 34 se spremeni, tako da se glasi: 

'Tarifna številka 34 

Za preverjanje strokovne usposobljenosti zrakoplovnega osebja, 
in sicer: 
1. za pilota prostoletečega balona in pilota zmaja: 
(a) za dovoljenje 800 
(b) za pooblastilo 750 
(c) za priznanje dovoljenja 525 
(d) za priznanje pooblastila 140 
(e) izredno preverjanje 840 

2. za pilota jadralnega letala, pilota uitralahke letalne naprave in 
letalskega mehanika - tehnika: 
(a) za dovoljenje 850 
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(b) za pooblastilo 775 
(c) za priznanje dovoljenja 560 
(d) za priznanje pooblastila 157 
(e) izredno preverjanje 900 

3. za športnega pilota letala in helikopterja: 
(a) za dovoljenje 900 
(b) za pooblastilo 850 
(c) za priznanje dovoljenja 595 
(d) za priznanje pooblastila 175 
(e) izredno preverjanje 900 

4. za padalca: 
(a) za dovoljenje 800 
(b) za pooblastilo 600 
(c) za priznanje dovoljenja 525 
(d) za priznanje pooblastila 140 
(e) izredno preverjanje 870 

5. za poklicnega pilota letala in helikopterja: 
(a) za dovoljenje 1.100 
(b) za pooblastilo 950 
(c) za priznanje dovoljenja 630 
(d) za priznanje pooblastila 210 
(e) izredno preverjanje 1.080 

6. za prometnega pilota letala in helikopterja: 
(a) za dovoljenje 1.200 
(b) za pooblastilo 1.000 
(c) za priznanje dovoljenja 665 
(d) za priznanje pooblastila 245 
(e) izredno preverjanje 1.140 

7. za navigatorja letalca, veritikatorja letalca, člana kabinskega 
osebja letala, letalskega tehnika tehnične priprave, letalsko 
prometno osebje in drugo strokovno osebje: 
(a) za dovoljenje 800 
(b) za pooblastilo 750 
(c) za priznanje dovoljenja 525 
(d) za priznanje pooblastila 140 
(e) izredno preverjanje 870 

8. za inženirja letalca: 
(a) za dovoljenje 900 
(b) za pooblastilo 775 
(c) za priznanje dovoljenja 560 
(d) za priznanje pooblastila 157 
(e) izredno preverjanje 930 

9. za letalskega inženirja tehnične priprave: 
(a) za dovoljenje 850 
(b) za pooblastilo 775 
(c) za priznanje dovoljenja 525 
(d) za priznanje pooblastila 140 
(e) izredno preverjanje 900 

Opomba: 
(1) Za opravljanje popravnega izpita in izpita za obnovitev 
dovoljenja se plača taksa v znesku 50 % takse, določene v tej 
tarifni številki. 

Obrazložitev: 
Amandma povzema rešitve, veljavne na podlagi obstoječega 
zakona o zračni plovbi in odredb izdanih na njegovi podlagi. 
Amandma je potreben zaradi uskladitve s spremembami odredbe 
o pristojbini za preverjanje strokovne usposobljenosti 
zrakoplovnoga osebja, ki so bile uveljavljene potem, ko je bil 
predlog zakona pripravljen za prvo obravnavo. 

Amandma k tarifni številki 36 Taksne tarife: 

Tarifna številka 36 se spremeni, tako da se glasi: 

"Za lokacijsko dovoljenje 400 

Opomba: 
(1) Za podaljšanje veljavnosti lokacijskega dovoljenja se plača 
taksa v višini 50 % takse, določene v tej tarifni številki." 

Obrazložitev: 
V tekstualnem delu je amandma redakcijske narave. Višja taksa 
pa se predlaga glede na zahtevnost in dolgotrajnost postopka za 
izdajo lokacijskega dovoljenja, v katerem se oloča o vrsti različnih 
interesov in praviloma o visokih investicijskih namerah. 

Amandma k tarifni številki 37 taksne tarife: 

Tarifna številka 37 se spremeni, tako da se glasi: 

"Za odločbo o dovolitvi priglašenih del 100" 

Obrazložitev: 
Tekstualni del amandmaja je redakcijske narave. Povišanje 
vrednosti takse je predlagana zaradi uskladitve z višinami taks, 
predlaganih za lokacijska dovoljenja in dovoljenja za gradnjo. 

Amandma k tarifni številki 40 Taksne tarife: 

Tarifna številka 40 se spremeni tako, da se glasi: 

"Za dovoljenje za gradnjo se plača taksa od vrednosti: 

1. če znaša vrednost objekta do 3 milijonov tolarjev 600 
2. če znaša vrednost objekta nad 3 milijone tolarjev 1.500 
in za vrednost nad 3 milijone tolarjev do 10 milijonov tolarjev 

0,01 % 
3. če znaša vrednost objekta 10 milijonov tolarjev 3.000 
in za vrednost nad 10 milijonov tolarjev do 100 milijonov tolarjev 

0,01 % 
4. če znaša vrednost objekta 100 milijonov tolarjev 8.000 
in za vrednost nad 100 milijonov tolarjev 0.01 %" 

Obrazložitev: 
Postopek za izdajo dovoljenja za gradnjo je dolgotrajen ter glede 
na odločanje o vrsti interesov in praviloma o visokih investicijskih 
namerah, povezan z večjo odgovornostjo in obsegom dela. Temu 
primerno so tudi stroški vodenja postopka višji. Nova lestvica 
realneje odraža zahtevnost upravnega postopka in z njim 
povezanih materialnih in drugih stroškov. 

Amandma k tarifni številki 41 Taksne tarife: 

Tarifna številka 41 se spremeni tako, da se glasi: 

"Za ogled lokacije, kjer se namerava postaviti objekt ali naprava 
400" 

Obrazložitev : 
Obračunavanje upravnih taks po dosedanji lestvici je povzročalo 
v praksi mnogo problemov in nejasnosti. Praviloma v tej fazi 
postopka uradna predračunska vrednost objekta ali naprave še 
ni znana, oziroma je v skladu z zakonom še ni treba poznati. V 
tem smislu se predlog tarifne številke 41 redakcijsko popravlja, 
višina takse pa se poenoti za vse primere in naj bi znašala 400 
točk. 

poročevalec, št. 43 46 16. september 1997 



Amandma k tarifni številki 47 Taksne tarife: 

Črta se opomba (4) k tarifni številki 47. 

Opomba: 
(1) Taksa vključuje tudi prijavo, vzdrževanje, objavo in izdajo 
listine o topografiji." 

Obrazložitev: 
V skladu s konvencijo TIR ni mogoče začeti prevoza, če vozilo ali 
zabojnik ne pridobi potrdila o neoporečnosti. Ne glede na to, kdaj 
bodo nepravilnosti odpravljene, bo postopek za pridobitev potrdila 
treba izpeljati ponovno. Opomba je zato brezpredmetna. 

Amandma k tarifni številki 61 Taksne tarife: 

Obrazložitev: 
Amandma je vsebinsko povezan z amandmajem k tarifni številki 
68 in je redakcijske narave. Z novim besedilom tarifne številke 65 
se tri takse predpisane s predlogom zakona za prvo branje 
združujejo v eno takso. 

Amandma k tarifni številki 66 Taksne tarife: 

Za tarifno številko 61 se dodata novi tarifni številki 61 a in 61 b, ki 
se glasita: 

"Tarifna številka 61 a 

Za storitve v zvezi s prijavo oziroma registracijo kemikalij se 
plača taksa, in sicer za: 

1. vpis nove snovi v register: 18.500 
2. izdajo potrdila za kemikalijo, ki se prvič daje v promet v RS : 

5.000 
3. oceno nevarnosti za fitofarmacevtska sredstva (snovi in 
pripravka), ki se prvič dajejo v promet v RS: 
- za skupine nevarnosti od f-o: 11.500 
- za druga fitofarmacevtska sredstva: 4.000 
4. ponovno oceno nevarnosti fitofarmacevtskega sredstva: 

9.000 
5. ocena nevarnosti za razširitev ali dopolnitev odločbe za 
fitofarmacevtsko sredstvo: 3.500 
6. novo registracijo biocida: 11.000 
7. obnovo registracije biocida: 7.000 
8. razširitev ali dopolnitev registracije biocida: 3.500 
9. spremembo odločbe o registraciji biocida: 3.500 

Tarifna številka 61 b 

Za izdajo raznih odločb se plača taksa, in sicer za: 

1. uvoz kemikalije do 100kg/letno: 28 
2. uvoz kemikalije od 100-1.000 kg/letno: 83 
3. uvoz kemikalije od 1.000-10.000 kg/letno: 248 
4. uvoz kemikalije od 10.000-100.000 kg/letno: 743 
5. uvoz kemikalije nad 10.000 kg/letno: 2.178 
6. izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za proizvodnjo z 
nevarnimi kemikalijami: 5.000 
7. izdaja odločbe o izpolnjevanju pogojev za promet z nevarnimi 
kemikalijami: 2.500 
8. spremembo ali dopolnitev odločbe o izpolnjevanju pogojev za 
proizvodnjo: 2.500 
9. spremembo ali dopolnitev odločbe o izpolnjevanju pogojev za 
promet: 1.500 
10. izdajo izjemne odločbe za uvoz kemikalije: 1.500" 

Obrazložitev: 
Na podlagi predloga zakona o kemikalijah in predloga Ministrstva 
za zdravstvo so predlagane nove takse, ki se zaračunavajo za 
opravljanje določenih storitev. To so predvsem storitve v zvezi 
dajanjem kemikalij v promet, za katere je potreben dolgotrajen 
predhodni postopek in vključevanje ekspertov, ter izdaja določenih 
potrdil ali odločb. 

Amandma k tarifni številki 65 Taksne tarife: 

Tarifna številka 65 se spremeni tako, da se glasi: 

"V zvezi z varstvom topografije polprevodniških vezij: 

1. taksa za registracijo topografije polprevodniških vezij 2.500 

Tarifna številka 66 se spremeni tako, da se glasi: 

"Za vpis v register ter izdajo potrdil, in izpisov: 

1. vpis spremembe 300 
2. vpis prenosa pravice ali vpis licence 300 
3. potrdilo o prednostni pravici 100 
4. potrdilo o veljavnosti iz registrov pravic 100 
5. izpis iz registrov o pravici 50" 

Obrazložitev: 
Pri tarifnih številkah so upoštevane določene poenostavitve, in 
sicer tarifne številke 65 in 66 ter del tarifne številke 68 (del, ki se 
nanaša na register) se združijo. Hkrati se izenači višina tarif za 
vpis spremembe in vpis prenosa oz. licence ter poveča višina 
tarife za potrdila. 

Amandma k tarifni številki 68 Taksne tarife: 

Črta se prva točka. 

Obrazložitev: 
Prva točka se v tej tarifni številki črta in se zaradi vsebinskega 
pokrivanja uvrsti v tarifno številko 65. 

Amandma k tarifni številki 69 Taksne tarife: 

Tarifna številka 69 se spremeni, tako da se glasi: 

"V postopku za pridobitev in vzdrževanje akreditacije po predpisih 
o standardizaciji se plača: 
1. prijavna taksa 2400 
2. taksa za izdajo akreditacijske listine 4800 

Opombi: 
(1) Taksa iz te tarifne številke se plača v gotovini. 
(2) Za razširitev akreditacijske listine se plača taksa v višini 50 % 
takse iz 2. točke te tarifne številke." 

Obrazložitev; 
Z amandmajem se natančneje razmejuje obveznost za plačilo 
takse za upravna dejanja in spise ter obveznost povrnitve stroškov 
za določena opravila v okviru upravnega postopka. Višina takse 
izhaja iz dosedanje pristojbine, ki je bila zadnjič določena pred 
dvema letoma, zato je povišana v skladu z rastjo življenjskih 
stroškov v tem času. 

Amandma k tarifni številki 71 Taksne tarife: 

V tarifni številki 71 se številka "2.000" nadomesti s številko "4.000", 
številka "1.000" pa s številko "2.000". 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se višina takse, ki jo je treba plačati v postopku 
homologacije lastnosti vozil, njihovih delov in opreme usklajuje z 
višino pristojbine, ki se plačuje že danes v skladu z veljavno 
uredbo s področja homologacije vozil. 
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Predlog zakona o 

KEMIKALIJAH (ZKem) 

- EPA 250-11 - prva obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 25. seji dne 31. julija 1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O KEMIKALIJAH, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 

bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo, 
- prim. Dunja PIŠKUR KOSMAČ, dr. med., državna sekretarka 
v Ministrstvu za zdravstvo, 
- dr. Marta CIRAJ, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
zdravstvo, 
- Majda BENJE MIHELIČ, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za zdravstvo. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Predlog zakona ureja postopke in zahteve prijavljanja novih snovi, 
vodenje registra in izmenjavanje informacij o kemikalijah, pogoje 
za njihovo proizvodnjo, promet in uporabo, razvrščanje, 
označevanje in pakiranje kemikalij glede na stopnjo njihove 
nevarnosti, pogoje, obveze in ukrepe za zagotavljanje kakovosti 
in ustrezno ravnanje s kemikalijami z namenom, da se prepreči 
njihovo neposredno ali posredno škodljivo delovanje na človeka 
in okolje. Z izrazom kemikalije so mišljene snovi in pripravki. 

V Sloveniji je na področju kemikalij v veljavi več zakonov, ki so v 
pristojnosti več resorjev. Značilno za vso zakonodajo, ki naj bi 
urejala problematiko kemikalij pa je, da je zelo razdrobljena in ne 
pokriva področja celovito. 

Prevoz nevarnih snovi, med katere se po definiciji nevarnih snovi 
štejejo tudi nevarne kemikalije, ureja poseben zakon, to je Zakon 
o prevozu nevarnih snovi (Uradni list SFRJ, št. 27/90). Po 
tem zakonu so nevarne snovi naslednje: eksplozivne snovi; 
predmeti, polnjeni z eksplozivnimi snovmi; vžigalna 
sredstva; ognjemetni predmeti in drugi predmeti; stisnjeni 
plini; utekočinjeni plini in pod tlakom raztopljeni plini; 
vnetljive tekočine; vnetljive trdne snovi; samovnetljive 

snovi; snovi, ki razvijejo v stiku z vodo vnetljive pline; 
oksidirajoče snovi; organski peroksidi; strupi; gabljive in 
kužne snovi; radioaktivne snovi; jedke snovi; druge nevarne 
snovi. 

Proizvodnjo oziroma promet oziroma skladiščenje ter 
ravnanje z nevarnimi snovmi, ki se štejejo med kemikalije, 
poleg Zakona o prometu s strupi (Uradni list SFRJ, št. 13/ 
91) delno urejajo še Zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih 
tekočinah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh (Uradni list 
SRS, št. 18/77) in Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin 
(Uradni list RS, št. 82/94), z vidika odpadkov pa Zakon o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in Pravilnik o 
ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi 
(Uradni list SRS, št. 20/86 in 4-236/89). Poseben zakon, ki 
ureja prepoved proizvodnje in prometa ene izmed nevarnih 
kemikalij, azbesta, je lani sprejeti Zakon o prepovedi 
proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi 
sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v 
neazbestno (Uradni list RS, št. 56/96). 

Varstvo pri delu z nevarnimi snovmi je urejeno v Zakonu o 
varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 32/74, 16/80, 25/86 
oziroma prečiščeno besedilo 47/86), varstvo pred škodljivimi 
posledicami nevarnih snovi ob nesrečah je urejeno v Zakonu 
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list 
RS, št. 64/94). 
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Obstoječi zakon o prometu s strupi iz leta 1991 ureja promet in 
uporabo le strupenih kemikalij. Vse strupene kemikalije je po tem 
zakonu treba prijaviti pri Ministrstvu za zdravsto in zanje pridobiti 
odločbo o razvrstitvi v skupino strupenosti. Določila zakona veljajo 
le za strupe, ki jih je po določenih kriterijih mogoče razvrstiti v tri 
skupine strupenosti, ne pa tudi za druge nevarne snovi, ki imajo 
katero od nevarnih lastnosti, ki so določene v predpisu o 
označevanju strupov, izdanem na podlagi tega zakona. Po zakonu 
o strupih se pri razvrščanju snovi oziroma pripravkov v skupine 
strupenosti primarno upošteva akutna toksičnost - LD50, lastnosti 
kot so mutagenost, kancerogenost, embriotoksičnost, 
teratogenost, alergenost, iritantnost in druge lastnosti pa se 
upoštevajo te kot dodatna merila, ki pa sama po sebi ne zadoščajo 
za razvrstitev v skupino strupenosti. V zakonu o strupih določene 
tri skupine strupov predstavljajo veliko omejitev pri razvrščanju 
kemikalij. 
Po smernicah EU se zgoraj navedeni dodatni kriteriji enakovredno 
upoštevajo pri razvrščanju kemikalij. Zakon o strupih tako ne 
daje podlage za razvrščanje snovi, ki so nevarne, ni jih pa mogoče 
razvrstiti v katero od skupin strupenosti. Trenutno npr. zakonsko 
ni urejeno področje biocidov, to je pesticidov za nekmetijsko 
uporabo. Kadar vsebujejo določene nizke koncentracije aktivnih 
snovi, se jih sicer obravnava kot predmete splošne rabe po 
Pravilniku o pogojih glede zdravstvene neoporečnosti predmetov 
splošne rabe, ki smejo v promet (Uradni list SFRJ, št. 26/83, 61/ 
84, 56/86, 50/89 in 18/91), izdanem na podlagi Zakona o 
zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov splošne rabe (Uradni 
list SFRJ, št. 55/78 in 58/85). Če pa koncentracije aktivne snovi 
presegajo najvišje dovoljene, pripravka pa zaradi prenizke akutne 
strupenosti ni mogoče razvrstiti v skupino strupenosti, jih ne 
obravnava noben zakon. Tudi ni urejeno zelo široko področje 
drugih predmetov splošne rabe, ki imajo nevarne lastnosti, po 
katerih se v skladu z EU smernicami kemikalije razvrščajo kot 
nevarne. Če bi po sedaj veljavnem zakonu o strupih hoteli urediti 
snovi, ki niso strupi, imajo pa nevarne lastnosti, bi jih morali najprej 
razvrstiti v vsaj tretjo skupino strupenosti. V nasprotnem primeru 
nam trenutna zakonodaja ne omogoča nikakršnega nadzora nad 
njimi. Tako razvrščanje ni zaželjeno in če bi ga izvajali, bi s tem 
kršili zakon o strupih, po drugi strani pa na ta način ni zagotovljeno 
ustrezno varstvo potrošnika pred nevarnimi lastnostmi teh snovi. 

Na podlagi preučitve obstoječih predpisov je predlagatelj ugotovil, 
da v obstoječih zakonih nimamo zadostne podlage, da bi v 
slovenski pravni sistem prenesli predpise iz Bele knjige EU, ki 
zadevajo kemikalije, s posebnim poudarkom na nevarnih. 

Na mednarodni ravni je šel razvoj v smer poenotenja predpisov o 
kemikalijah in priprave krovne zakonodaje na področju kemikalij. 

Pomembna merila za razvrščanje kemikalij v skupine so po tej 
zakonodaji ne samo njihova akutna strupenost, temveč tudi druge 
karakteristike. Po definiciji o nevarnih snoveh iz EU smernic so 
nevarne tiste snovi, ki imajo najmanj eno do naslednjih lastnosti: 
so eksplozivne, oksidativne, zelo lahko vnetljive, lahko 
vnetljive, vnetljive, zelo strupene, strupene, zdravju 
škodljive, jedke, dražilne, ki povzročajo preobčutljivost, ki 
so rakotvorne, mutagene, strupene za razmnoževanje ter 
okolju nevarne. Med te snovi se ne uvrščajo medicinski 
izdelki, narkotiki in radioaktivne snovi; streliva in eksplozivi, 
ki se dajejo v promet v pirotehnične namene ali za 
razstreljevanje, živila in krmila; snovi, ki se obravnavajo kot 
odpadki po posebnih direktivah, če vsebujejo nevarne snovi. 
Ta definicija tudi ne zadeva snovi in pripravkov, ki so v 
tranzitu preko države in pri tem pod carinskim nadzorom, 
pod pogojem, da v času tranzita niso kakorkoli predelani ali 
obdelani, in tudi ne prevoza nevarnih snovi po železnici, 
cesti, po notranjih plovnih poteh, po morju in po zraku. V 
Evropski uniji je bil že leta 1967 izdan prvi predpis ki določa 
enotno razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi, to 

je bila smernica 67/548/EEC. Kasneje, leta 1988 pa je bila izdana 
še smernica 88/379/EEC, ki ureja razvrščanje, pakiranje in 
označevanje nevarnih pripravkov. 

ZDA so izdale krovno zakonodajo na področju kemikalij v letu 
1976. Ker je bilo med zakonodajo na področju kemikalij v EU in 
ZDA veliko razlik, se je v poenotenje zakonodaje vključila OECD. 
Delovna skupina v okviru OECD je pripravila enotne podlage za 
poenotenje zakonodaje na področju kemikalij. Procesi poenotenja 
še niso končani, vendar je bil evropski način razvrščanja, 
predvsem pa označevanja kemikalij s simboli, opozorilnimi stavki 
in navodili za uporabnika na mednarodni konferenci o varstvu 
okolja v Riu de Janeiru proglašen za vzorčni model in označen 
kot pomemben prispevek h kemijski varnosti. 
Z zakonom o kemikalijah naj bi se Slovenija priključila državam s 
sodobnim pristopom k ravnanju s kemikalijami, da bi se v čim 
večji meri zagotovilo varstvo človeka in okolja pred negativnimi 
učinki kemikalij. Odgovornost za pravilno razvrščanje, ozna- 
čevanje in pakiranje ter posledice dajanja na trg je na proizvajalcu 
oziroma tistem, ki daje kemikalijo na trg. 

Zakon o prometu s strupi, ki se sedaj uporablja, ureja ožje področje 
in hkrati omejuje prenos mednarodno sprejetih smernic v slovenski 
pravni sistem in na ta način povzroča državnim organom 
nevzdržno veliko neproduktivnega dela, npr. z izdajanjem 
dovoljenj za uvoz strupov, pravnim in fizičnim osebam, ki se 
morajo temu podrejati pa nepotrebne stroške in zastoje v 
proizvodnjem procesu oziroma pri trgovanju. Izvozniki se morajo 
pri izvozu že sedaj prilagajati zahtevam razvrščanja, pakiranja in 
označevanja nevarnih snovi in s tem kršijo slovensko zakonodajo. 
Slovenija največ kemikalij uvaža iz držav EU, saj so bile v letu 
1995 od prvih desetih držav, iz katerih je bilo v Slovenijo uvoženih 
največ od skupno 2.765.019 ton kemikalij, le tri nečlanice EU 
(Hrvaška, Švica, Madžarska). Izvoz v količini 647.346 ton pa je 
bil, v večji meri kot v države EU usmerjen v druge države 
(Hrvaška, Ruska federacija, Poljska, Makedonija, Češka, ZDA in 
Madžarska). Italija je na drugem mestu, na tretjem pa ZR Nemčija, 
Avstrija sledi Ruski federaciji. Eden izmed vzrokov za manjšo 
usmeritev izvoza na trg EU je treba iskati tudi v neprilagojenosti 
slovenske zakonodaje na področju kemikalij predpisom EU. 

Glede na odločitev, da se bo slovenska zakonodaja 
prilagodila predpisom Evropske unije izhaja, da bo tudi v 
prihodnje potrebno s posebnimi zakoni ločeno urediti naslednje 
nevarne snovi: eksplozivne snovi, namenjene za razstreljevanje 
in gabljive in kužne snovi ter radioaktivne snovi. Posebej je treba 
po EU zakonodaji urediti tudi prevoz nevarnih snovi in varstvo 
pred nesrečami z njimi. 

Sedanje stanje zakonodaje na področju nevarnih kemikalij je v 
kratkem naslednje: 

a) Osnovni zakon, ki ureja to področje, je zakon o prometu s 
strupi. Bistvene pomanjkljivosti tega zakona, so predvsem: 
- Zakon izhaja iz bivše Jugoslavije in je bil v pravni sistem 
Republike Slovenije sprejet z odlokom o soglasju k Zakonu o 
prometu s strupi (Uradni list SFRJ, št. 13/91)-Uradni list RS, 
št. 16/91) in ga je torej treba nadomestiti z novim že iz tega 
razloga. 

- 14. člen sedaj veljavnega zakona o strupih ureja le tisti del 
nevarnih snovi, ki jih je mogoče uvrstiti med strupe. Po EU 
definiciji so to: zelo strupene, strupene in zdravju škodljive 
snovi. Stopnja strupenosti temelji predvsem na akutni 
strupenosti. Na ta način se iz obravnave izloča zelo veliko 
število nevarnih snovi, ki jih ni mogoče obravnavati kot 
strupe po kriterijih akutne strupenosti, ne glede na to, da so 
lahko nevarne zdravju človeka in okolju iz drugih razlogov, 
kot so mutagenost, kancerogenost, jedkost, eksplozivnost. 

poročevalec, št. 43 50 16. september 1997 



oksidativnost, vnetljivost, idr. 

-15. člen določa, da se vloži zahteva za razvrstitev v skupine 
strupenosti upravnemu organu, 
16. člen pa določa, da izda odločbo o razvrstitvi strupov v 
skupine strupenosti upravni organ potem ko je pridobil 
mnenje od njega imenovane komisije za strupe. Tu ni nikjer 
izrecno določena vloga predlagatelja. Predpisi EU nalagajo 
odgovornost za pravilno razvrstitev na proizvajalca oziroma 
uvoznika. Izdajanje odločb ni v skladu s predpisi EU. 
Svetovalni organ upravnega organa in organ sam imata pri 
tem funkcijo preverjanja pravilnosti predloga razvrstitve. 
Upravni organ, v primeru, da je dokumentacija popolna, 
izda potrdilo in ne odločbe. 

- Način prijavljanja strupa upravnemu organu po obstoječem 
zakonu ni v skladu z evropskimi smernicami, tudi zato, ker 
ni ločeno prijavljanje nove snovi, ki še ni bila na trgu EU in 
poročanje o snovi, ki je na tržišču katere od članic, je pa 
nova v območju veljavnosti zakona posamezne države. 

- V zakonu ni opredeljena skrb za zagotavljanje kemijske 
varnosti na ta način pa tudi ne družbena skrb za zdravje v 
smislu preprečevanja nesreč in zdravniške pomoči pri 
nesrečah, ki se zgodijo uporabnikom pri ravnanju z 
nevarnimi snovmi. Zakon ne določa zdravstvenega zavoda, 
ki bi imel preventivno in kurativno vlogo preprečevanja in 
zdravljenja škodljivih učinkov nevarnih snovi, vodenja 
evidenc o zastrupitvah idr. 

- Na podlagi zakona opravljajo toksikološko oceno strupov 
posebej za to pooblaščene organizacije, ki morajo za to 
izpolnjevati posebne pogoje. Po sedaj veljavnem zakonu 
naj bi se opravili vsi potrebni preskusi, tudi na živalih, ne 
glede na to ali so bili taki preskusi že izvedeni. V praksi se je 
pokazalo, da je bilo zaradi zahtevnosti, dolgotrajnosti in 
visoke cene takih preskusov že sedaj potrebno upoštevati 
rezultate preskusov tujih laboratorijev. Iz smernic EU pa 
izrecno izhaja, da je treba stremeti za tem, da se zaradi 
varstva živali, preskusi ne bi podvajali. Zato je treba zakonsko 
omogočiti priznavanje rezultatov tujih preskusov, če so bili 
opravljeni v skladu z mednarodnimi normativi, hkrati pa 
omogočiti, da se po potrebi, npr. v primeru suma, zahtevajo 
ustrezni preskusi v Sloveniji, na podlagi katerih se zmanjša 
tveganje ob odločitvi za promet določene kemikalije. 

- Zakon sicer določa zahtevano izobrazbo delavcev, ki 
izdajajo strupe in predvideva potrebno znanje o strupih pri 
uporabnikih strupov, ne predvideva pa vsebine in načina 
izobraževanja, prav tako jih ne zavezuje, da morajo biti 
usposobljeni dati ustrezno informacijo uporabniku. 

- Način označevanja, predviden v 27. členu ni v skladu z 
evropskimi smernicami, saj določa terminologijo, ki ni 
usklajena z evropsko. 

b) Zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih 
ter o drugih nevarnih snoveh 

Čeprav je področje, ki ga obravnava ta zakon, široko, se v 
zakonu posebej urejajo le naslednje nevarne snovi: 
eksplozivne snovi, vnetljive tekočine in plini z vidika 
proizvodnje, prodaje in skladiščenja ter radioaktivne snovi 
z vidika nadzora nad prevozom v notranjosti države. 
Zakon obravnava eksplozivne snovi, ki se uporabljajo za 
razstreljevanje in vnetljive tekočine in druge nevarne snovi, 
ki so kot take določene v zakonu o prevozu nevarnih snovi. 
Zakon ne daje podlage za prenos EU smernic s področja 
kemikalij v slovenski pravni sistem. 

Razlogi za nov zakon so torej v prvi vrsti celovita ureditev področja 
nevarnih kemikalij in s tem v zvezi uskladitev s smernicami 
Evropske unije, katerih implementacije v naš pravni sistem sedaj 
veljavni zakoni na tem področju ne omogočajo. V skladu s 
smernicami EU je treba področje kemikalij urediti čim bolj celovito 
in pregledno ter omogočiti dober nadzor, da bi se tveganje v zvezi 
z njimi zmanjšalo na najmanjšo možno mero. 

2. NAČELA IN CILJI 

Predlog Zakona o kemikalijah je popolnoma usklajen z zakonodajo 
Evropske unije, zato naj ne bi bilo težav pri prilagajanju pravnega 
reda Republike Slovenije z zakonodajo Evropske unije na področju 
kemikalij. 

Država naj bi skrbela za zdravo življenjsko okolje tako, da bi z 
ustrezno organiziranostjo svojih organov in s potrebnimi ukrepi 
zagotavljala kemijsko varnost. Proizvajalci in uvozniki naj bi 
zagotavljali ustrezno razvrščanje, pakiranje in označevanje 
kemikalij, dajali informacije pristojnemu organu, odgovarjali za 
škodo, ki bi utegnila nastati ob proizvodnji oziroma prometu z 
njimi in v skladu z ustreznimi predpisi skrbeli za pravilno ravnanje 
z njihovimi odpadki in embalažo ter odgovarjali za ustrezno varstvo 
delavcev pred škodljivimi učinki kemikalij. Vsi uporabniki nevarnih 
snovi in tisti, ki z njimi ravnajo, pa naj bi skrbeli za to, da bi s 
pridobitvijo ustreznega znanja z njimi ravnali tako, da ne bi 
škodovali svojemu in zdravju drugih ljudi. Za nadzor nad izvajanjem 
zakona naj bi bili pristojni ustrezno usposobljeni inšpektorji. 

Predlog zakona o kemikalijah naj bi celovito uredil tudi razvrščanje, 
označevanje in pakiranje kemikalij, s čemer bi bila dana ustrezna 
informacija uporabniku. Omogočil naj bi popolno harmonizacijo s 
predpisi EU in izpolnjevanje ciljev 19. poglavja Agende 21, sprejetih 
na konferenci v Riu de Janeiru, ki so: 
1. razširitev in pospešitev mednarodnega sodelovanja na področju 
ocenjevanja varnosti kemikalij, 
2. harmonizacija razvrščanja in označevanja kemikalij, 
3. izmenjava informacij o strupenih kemikalijah in o varnosti 
kemikalij, 
4. izdelava programov za zmanjšanje tveganja, 
5. okrepitev nacionalne usposobljenosti in zmožnosti za ravnanje 
s kemikalijami, 
6. preprečevanje ilegalne mednarodne trgovine s strupenimi in 
nevarnimi kemikalijami. 

Zaradi hitro se spreminjajoče mednarodne zakonodaje, tudi zato 
ker na svetovni ravni poteka harmonizacija na določenih področjih, 
kot so razvrščanje, pakiranje in označevanje, se predlog zakona 
vsaj v delih, kjer se pričakujejo spremembe, ne spušča v detajle. 
Na ta način bi se predlagatelj rad izognil potrebi po hitrem 
spreminjanju in prilagajanju zakona. 

Na podlagi 74. člena ustave je gospodarska pobuda svobodna, 
vendar se gospodarska dejavnost ne sme izvajati v nasprotju z 
javno koristjo. Javna korist v primeru nevarnih snovi je skrb za 
zdravo življenjsko okolje, zato naj bi zakon določil pogoje, za 
izvajanje gospodarske dejavnosti proizvodnje in prometa z 
nevarnimi snovmi, da bi se dosegli v ustavi zastavljeni cilji. 

V ta namen je treba urediti: 

- odgovornost pravnih in fizičnih oseb oziroma posameznika za 
varen potek in zaključek življenjskega kroga oziroma pravilno 
uporabo kemikalij, ki so predmet tega zakona, 

- urediti prijavljanje, ocenjevanje, razvrščanje in vodenje registra 
kemikalij, posebej nevarnih v proizvodnji in prometu, 
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- urediti ustrezno označevanje, pakiranje in opremljanje z 
ustreznimi varnostnimi oznakami in navodili, primernimi za vsakega 
uporabnika, 

- poskrbeti za zadosten dotok informacij o kemikaliji do pristojnega 
državnega organa, ki lahko po potrebi ustrezno ukrepa, 

- določiti obveze sporočanja o lastnostih nevarnih snovi centru 
za zastrupitve zaradi možnosti učinkovitega ukrepanja ob 
morebitnih zastrupitvah, 

- preprečevati nedovoljeno trgovino s prepovedanimi in omejenimi 
kemikalijami, 

- določiti pogoje za opravljanje proizvodnje in prometa z nevarnimi 
kemikalijami, da bi se preprečil škodljiv učinek na zdravje človeka 
in okolja, 

- določiti pogoje za mednarodno primerljivo neklinično preverjanje 
snovi tako, da se v analitske laboratorije, ki opravljajo tovrstne 
študije, obvezno uvede dobra laboratorijska praksa po principih 
OECD oziroma EU, 

- zagotoviti medresorsko usklajevanje pri delu z nevarnimi snovmi, 
ter izdelavo nacionalnega programa za ravnanje z njimi, 

- zagotoviti ustrezno svetovanje strokovnih služb vladi in 
pristojnemu ministru ob pomembnejših odločitvah, in zagotoviti 
pretok informacij preko ustreznega informacijskega sistema, 

- zagotoviti strokoven in učinkovit inšpekcijski nadzor, 

- pristojnemu organu določiti ustrezna pooblastila za izvajanje 
nalog po tem zakonu. 

3. POGLAVITNE REŠITVE 

Zakon naj bi omogočil: 

- da njegova določila veljajo za vse kemikalije, za katere ni izrecno 
določeno, da so izvzete, v primerih, ko se ugotovi, da so lahko 
škodljivi zdravju, pa tudi za vse izdelke, ki vsebujejo ali so bili 
obdelani s katero od snovi, ki se po tem zakonu štejejo za nevarne, 
- da se zagotovi ustrezno preverjanje vsake kemikalije, ki je 
predmet tega zakona, pred njenim prvim dajanjem v promet 
oziroma na slovenski trg, njeno razvrščanje, pakiranje in 
označevanje, 
- da se zagotovi nadzor nad količino proizvedenih in kemikalij v 
prometu, ter evidenca o tem, kje se nahajajo, zaradi preprečevanja 
njihovih škodljivih učinkov oziroma po potrebi ustreznega 
ukrepanja, 
- da se zagotovi ustrezne baze podatkov za spremljanje, 
usmerjanje in zagotavljanje kemijske varnosti, 
- da se zagotovi ustrezna koordinacija, pooblastila in uspo- 
sobljenost upravnih delavcev za izvajanje politike varnega ravnanja 
z nevarnimi snovmi, 
- da se zagotovi mednarodno sodelovanje pri izmenjavi ustreznih 
informacij za zmanjševanje tveganja v zvezi s kemikalijami, 
- da se zagotovi preprečevanje ilegalne mednarodne trgovine s 
prepovedanimi strupenimi in drugimi nevarnimi kemikalijami, 
- da se zagotovi učinkovit nadzor nad izvajanjem zakona. 

4. PRIMERJALNO PRAVNI PREGLED 

Pri pripravi zakona je predlagatelj pregledal ustrezne predpise 
evropskih držav, in sicer: ZR Nemčije, Avstrije in Švedske. 
Predvsem pa je predlagatelj preučil vse smernice EU, navedene 

v Beli knjigi, ki urejajo področje nevarnih kemikalij in sicer: 
- smernica 67/548/EEC o razvrščanju, pakiranju in označevanju 
nevarnih snovi in njenih 22 dopolnitev 
- 88/379/EEC o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih 
pripravkov in njene 4. dopolnitve, 
- uredbo 793/93 o oceni varnosti obstoječih snovi iz seznama 
EINECS, ki se dajejo na trg EU v količinah, večjih od 10 ton na leto 
in uredbo komisije 1488/94, o principih ocenjevanja obstoječih 
snovi in uredbi komisije 1179/94 in 2268/95, 
- uredba 2455/92 o izmenjavi informacij o kemikalijah, ki so v 
mednarodnem prometu, s katero naj bi se preprečevala 
nedovoljena trgovina s prepovedanimi ali strogo omejenimi 
kemikalijami, na podlagi katere naj bi se uveljavile londonske 
smernice o izmenjavi informacij o kemikalijah in njene dopolnitve 
41/94 in 3135/94, 
- smernica 76/769/EEC o prepovedih in omejitvah določenih 
nevarnih snovi in pripravkov in njenih 17 dopolnitev, 
- smernica 79/117/EEĆ o prepovedi dajanja na trg in uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo določene aktivne snovi, 
- smernica 91/414/EEC o dajanju na trg fitofarmacevtskih 
sredstev, 
- smernica 73/404/EEC o prepovedi prometa in uporabe 
detergentov, pri katerih je biorazgradljivost surfaktantov manjša 
od 90 %, 
- smernica 73/405/EEC o metodah za testiranje biorazgradljivosti 
anionskih surfaktantov in njene dopolnitve 82/242/EEC, 
- smernica 82/501/EEC o velikih industrijskih nesrečah pri 
določenih industrijskih dejavnostih in dve dopolnitvi, 
- odločitev 88/569/EEC o tem, da EGS sprejme priporočilo o 
skladnosti z načeli dobre laboratorijske prakse (načela in nadzor 
DLP), 
- smernica 88/320/EEC o nadzoru in verifikaciji dobre 
laboratorijske prakse ter 
- smernica 87/18/EEC, o harmonizaciji predpisov, ki se nanašajo 
na uvedbo načel dobre laboratorijske prakse in verifikacijo 
izvajalcev za testiranje kemikalij, 
- predlog smernice 6903/97 o dajanju biocidov v promet. 

V nadaljevanju daje predlagatelj pregled ključnih namenov in rešitev 
zakonih zgoraj navedenih treh držav. 

1. Varstvo zdravja in življenja ljudi in okolja pred škodljivimi 
posledicami kemikalij 

Cilj zakonodaje zgoraj navedenih treh držav na področju nevarnih 
snovi je: preprečiti škodo za človekovo zdravje ali okolje, ki jo 
lahko povzročajo lastnosti kemikalij. 
V zakonodaji vseh treh držav se obravnava razvrščanje, pakiranje 
in označevanje kemikalij, ki se po definiciji EU uvrščajo med 
nevarne. To so npr.: surovine za izdelavo gume, nerafinirana 
rastlinska olja in druge nerafinirane maščobe, žveplo, azbest, 
nafta in naftni derivati vseh vrst, razne kisline, rastlinski alkaloidi 
in strupene snovi, ki jih izločajo živali, razni pigmenti in umetna 
barvila, barve in laki, kemikalije za uporabo v fotografski dejavnosti, 
sredstva proti zmrzovanju, naravni in sintetični polimeri, steklena 
volna in druge kemikalije. 

1.1 Prijavljanje, ocenjevanje, vodenje evidenc o snoveh: 

V vseh treh državah imajo vzpostavljeno prijavljanje snovi pred 
prvim dajanjem na trg. Prijava zajema preverjanje študij o fizikalnih, 
kemičnih in toksikoloških lastnostih snovi, njihovo ocenjevanje in 
končno na podlagi njihovih nevarnih lastnosti razvrščanje v 
nevarnostne skupine. Na ta način je zagotovljen pregled nad 
tveganjem, ki nastane pri dajanju določene snovi na trg. Ne glede 
na to, da poteka ta postopek pri novih snoveh le v eni izmed 
držav članic Evropske unije, in je snov potem, ko je razvrščena 
v določeno skupino nevarnosti uradno razvrščena na evropsko 
listo nevarnih snovi, si vse tri države pridržujejo zakonsko pravico, 
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da za vsako snov zahtevajo predložitev dokumentacije, na podlagi 
katere lahko preverijo njene lastnosti pred prvim dajanjem na 
svoje tržišče. 

Vse države si tudi pridržujejo pravico, da se lahko zahtevajo 
posebne študije za snovi, za katere bi obstajal sum, da je tveganje 
v zvezi z njimi večje, kot pa izhaja iz študije, ki je bila posredovana 
pristojnemu organu ob prijavi. 

Pregled predpisov kaže, da v teh državah posvečajo veliko 
pozornost nenehnemu spremljanju lastnosti snovi, ki je v prometu 
oziroma v uporabi v določeni državi, zato so proizvajalci in uvozniki 
zavezani, da redno sporočajo vsakršno spremembo v zvezi s 
snovjo, takoj pa, kadar se taka sprememba nanaša na potencialne 
nevarnosti za človeka ali okolje. Ugotovljeno je tudi bilo, da obstajajo 
zakonske podlage za vodenje evidenc o snovi. Evidenca vsebuje 
podatke o prijavitelju, uvozniku, o količini snovi, ki je dana na 
tržišče v preteklem letu, o tem, kje se nahajajo zaloge snovi, in 
druge podatke. 

1.2 Obveznosti proizvajalca oziroma uvoznika 

Zakonodaja vseh treh držav daje ključno nalogo za zagotavljanje 
kemijske varnosti in preprečevanje škodljivih posledic proizvajalcu 
oziroma uvozniku. Tako sta proizvajalec oziroma uvoznik dolžna 
poskrbeti za ustrezno prijavo nove snovi in za redno poročanje o 
vseh spremembah, za sporočilo pristojnemu organu o dajanju na 
trg obstoječe snovi iz registra EINECS EU, za ustrezno 
razvrščanje, pakiranje in opremljanje nevarnih snovi, za dajanje 
ustrezne informacije uporabniku, pravilno in varno skladiščenje, 
zbiranje in odstranjevanje ostankov in embalaže, sporočanje 
centru za zastrupitve in opravljati še druge naloge za zagotavljanje 
kemijske varnosti. 
Vodilo ravnanja izhaja iz evropske listine o okolju in zdravju (Frank- 
furt, 7.-8.dec. 1989), ki je sprejela načelo, da je vsakdo, ki povzroči 
ali lahko povzroči škodo okolju, finančno odgovoren za nastalo 
škodo (načelo, da plača onesnaževalec oziroma povzročitelj 
škode), kasneje je bilo isto načelo sprejeto tudi na Mednarodni 
konferenci o okolju in razvoju v Riu de Janeiru, leta 1992. 

Zakoni omenjenih držav predvidevajo tudi ustrezno znanje 
delavcev, ki ravnajo z nevarnimi snovmi in primerno izobrazbo 
odgovornih oseb, ne predpisujejo pa ravni izobrazbe. 

2. Omejevanje in preprečevanje proizvodnje in prometa ter 
prepovedane trgovine kemikalij, ki so lahko nevarne okolju in 
zdravju 

Zakonodaja omenjenih držav daje podlago za preprečevanje 
proizvodnje in prometa kemikalij, ki so nevarne zdravju in okolju, 
posebej pa je opredeljena trgovina s prepovedanimi kemikalijami. 
Tu gre za kemikalije, ki so bodisi prepovedane v določeni skupini 
držav (kot npr. EU) ali v posameznih državah. V primeru izvoza 
takih kemikalij v države, kjer uporaba le-teh še ni prepovedana, 
je država izvoznica dolžna pridobiti predhodno soglasje države 
uvoznice za uvoz takih kemikalij. Na ta način se želi preprečiti 
zlorabo manj razvitih držav, ki bi eventuelno na račun zdravja 
človeka in varstva okolja uporabljale cenejše, čeprav prepovedane 
kemikalije. Na ta način se tudi uresničuje načelo iz svetovnega 
programa ukrepov, sprejetih v Riu de Janeiru-Agende 21, ki govori 
o tem, da bi morale države zagotoviti, da ravnanje s strupenimi 
kemikalijami v eni državi ne bi bilo strožje obravnavano kot v 
drugi. 

3. Organi za izvajanje zakona 

V primerjalnih državah so organi za izvajanje zakona naslednji. 
ZR Nemčija: Ministrstvo za okolje, varstvo narave in varnost 
reaktorjev; Švedska: Kemični inšpektorat, ki je samostojna 

agencija, Avstrija: Zvezno ministrstvo za okolje, mladino in 
družino. Pri pregledu organizacije te dejavnosti po drugih državah 
je predlagatelj ugotovil, da so organi za izvajanje zakona tudi na 
ministrstvu za zdravstvo (Italija, Španija, Litva). 

4. Inšpekcijski nadzor 

V primerjalnih državah opravljajo inšpekcijski nadzor na državni 
ravni inšpektorji, specializirani za kemikalije, na deželni oziroma 
občinski ravni pa opravljajo nadzor inšpektorji, ki imajo širša 
pooblastila. Npr. na Švedskem poleg kemikalij ti inšpektorji 
nadzorujejo tudi vode in živila. 

5. Temeljne razlike med zakoni v primerjanih treh državah: 

Ureditev na Švedskem se od ostalih dveh držav razlikuje po 
tem, da je za izvajanje zakona pristojen relativno samostojen 
organ, strokovno sicer vezan na Ministrstvo za okolje, to je 
Kemični inšpektorat, medtem ko sta za izvajanje zakona v drugih 
dveh državah pristojni ministrstvi za okolje. Razlike so tudi v 
financiranju pristojnega organa. Na Švedskem je financiranje 
Kemičnega inšpektorata zakonsko določeno z obveznim 
plačevanjem taks glede na količino uvožene ali proizvedene 
kemikalije. Na ta način je tudi zagotovljeno financiranje tega organa, 
kar mu daje relativno samostojnost. 

Švedski zakon o kemičnih proizvodih je zelo kratek in načelen, 
vendar daje podlago za vse predpise EU, ki jih je treba sprejeti na 
tem področju. V nemškem zakonu o kemikalijah in v avstrijskem 
zakonu o kemičnih snoveh so nekatera vprašanja podrobneje 
urejena kot v švedskem. Tako se npr. že z zakonom natančno 
določa vsebina posameznih testov kemikalij in popis potrebne 
dokumentacije, ki jo morajo predložiti prijavni zavezanci, natančno 
opredeljujejo tudi zahteve glede embaliranja, označevanja idr. 
Avstrijski zakon deli nevarne kemikalije na dve grobi skupini, in 
sicer na strupene in na škodljive. Kriteriji za posamezno skupino 
so razdelani v skladu z definicijo EU, in opredeljeni v posebnih 
predpisih. Nemški zakon posebej ne ureja strupenih snovi, medtem 
ko jih avstrijski zakon podrobno obdeluje. Nemški zakon v 
posebnem členu ureja strupene živali in rastline. Avstrijski in 
nemški zakon določata, da se testi izvajajo v skladu z dobro 
laboratorijsko prakso. Oba zakona tudi določata, da pristojni or- 
gan (vlada ali pooblaščeni minister) poskrbi za usklajevanje dela 
na eni strani med resorji, na drugi pa tudi z najširšo skupino 
zainteresirane javnosti. Tako po avstrijskem zakonu minister za 
okolje imenuje široko skupino odgovornih oseb za določena 
področja - komisija za kemične snovi, v nemškem pa zakon 
izrecno določa, da se mora vlada posvetovati s soudeleženimi 
krogi, kadar se odloča o pomembnih zadevah, kot so prepovedi 
ali omejitve proizvodnje ali prodaje določenih snovi, pa tudi pri 
načrtovanju politike na področju kemikalij. Na Švedskem je tak 
način dela, ki velja tudi za zakon o kemičnih proizvodih, urejen v 
zakonu o varstvu okolja. Avstrijska komisija za kemične snovi 
ima člane iz: Urada zveznega kanclerja, zveznega ministrstva 
za okolje, mladino in družino, zveznega ministrstva za 
gospodarske zadeve, zveznega ministrstva za kmetijstvo in 
gozdarstvo, zveznega ministrstva za delo in socialne zadeve, 
zveznega ministrstva za javna podjetja in transport, predstavnika 
Avstrijskega kongresa delavskih zbornic, predstavnika Zvezne 
gospodarske zbornice, Avstrijskega kongresa sindikatov in 
predstavnika Konference predsednikov kmetijskih zbornic v 
Avstriji, predstavnika izmed direktorjev inštitutov, ki opravljajo 
testiranja, po enega predstavnika s področij: biokemije ali 
medicinske kemije, biologije, kemijske tehnologije, medicine, 
ekologije, farmacije, toksikologije, veterine. Predsednika imenuje 
minister za okolje, predsednik in člani so imenovani za pet let in 
imajo svoje namestnike. Delo in naloge ter podrobna organizacija 
komisije je natančno opredeljena v zakonu. Po nemškem zakonu 
opravljajo vlogo te komisije s stališča udeležbe javnosti pri 
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odločitvah t. i. soudeleženi krogi, ki so sestavljeni iz predstavnikov: 
znanosti, združenj za zaščito potrošnikov, sindikatov in poklicnih 
združenj, gospodarskih panog, zdravstvenih služb ter združenj 
za varstvo okolja. Za svetovanje vladi in ministru je po obeh 
zakonih mogoče ustanavljati več vrst odborov in pooblastiti 
določene strokovne inštitucije za izvajanje določenih nalog. Oba 
zakona dajeta, podobno kot švedski, podlago za vse predpise, ki 
jih je treba v skladu s skupno politiko EU sprejeti v pravni sistem 
posamezne države na tem področju. 

5. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA 
IZVAJANJE ZAKONA O KEMIKALIJAH 

Za izvajanje zakona o kemikalijah, ki prinaša nekatere nove 
obveznosti, se predvideva ustanovitev Urada za kemikalije. 
V preglednici 1 so prikazani predvideni stroški delovanja 
Urada in delovnih teles, ki se predvidevajo po predlogu 
zakona o kemikalijah. Na novo se uvaja, skladno s sklepi 
Vlade, št. 530-03/97-2/1-8 in 900-05/97-13 (R), tudi dobra 
laboratorijska praksa. Njeno uvajanje in delovanje zahteva 
nova proračunska sredstva. Kot je nadalje razvidno iz 
preglednice 1, se predvidevajo tudi določena sredstva za 

V zvezi z delom Urada bodo nastajali tudi prihodki državnega 
proračuna. 
Delo Urada za kemikalije, izhajajoče iz zakona o kemikalijah, 
predvideva visoko strokoven pristop, to je vodenje 
postopkov, ki zahtevajo dolgotrajno predhodno preučitev, 
pri kateri se za vsako odločitev v zvezi s kemikalijo, ko gre 
za njeno prijavo, prvo proizvodnjo v RS ali prvo dajanje na 
slovensko tržišče, za registracijo, oziroma predhodni 
postopek pred registracijo fitofarmacevtskih sredstev, 
praviloma izdela ekspertno mnenje. Predvideva se, da bo 

delo medresorske komisije za ravnanje z nevarnimi snovmi, 
za delo delovnih teles in izvedencev za svetovanje ministru. 
Glede na izredno široko področje, ki ga obravnava zakon o 
kemikalijah, npr. samo industrijskih kemikalij je več kot 
100.000.00, poleg tega pa se po tem zakonu z vidika varovanja 
človeka in okolja obravnavajo tudi aktivne snovi in gotovih 
fitofarmacevtskih sredstev, vodi se celoten registracijski 
postopek biocidov, zakon je podlaga za omejitve in 
prepovedi določenih kemikalij, je potrebno vsako odločitev 
temeljito preučiti tudi s pomočjo ekspertov in medresorskih 
posvetovanj. Pri tem je treba poudariti, da je predlagatelj 
izbral izmed možnih najracionalnejšo varianto s tem, da je 
za pripravo ekspertiz predvidel tudi posamezne poob- 
laščene strokovnjake. Zaposlovanje sedmih novih sode- 
lavcev v Uradu naj bi potekalo sukcesivno v obdobju treh 
let, kar naj bi pripomoglo k manjšim obremenitvam 
državnega proračuna, hkrati pa bi zagotavljalo vsaj 
minimalno zahtevano napredovanje pri urejanju področja 
kemikalij. Stroški, prihodki in dodatna potrebna sredstva iz 
proračuna so prikazani za obdobje od 1996 do 2002, ko naj 
bi se delo Urada ustalilo, s tem pa bi se ustalili tudi stroški 
oziroma prihodki ter potrebna denarna sredstva iz 
državnega proračuna. 

Urad za določene kemikalije, ki so na mednarodni listi 
prepovedanih ali omejenih snovi oziroma so omejne ali 
prepovedane z mednarodnimi pogodbami, izdajal, če je to 
tako določeno, uvozna oziroma izvozna dovoljenja. Tudi 
izdaja takega dovoljenja zahteva dolgotrajnejši postopek, 
zato se bodo zaračunavale posebne pristojbine. Posebni 
prihodki bodo tudi iz naslova ocenjevanja dobre labora- 
torijske prakse. Ocenjeni prihodki Urada so razvidni iz 
preglednice 2. 

Preglednica 1: Stroški v zvezi z delom Urada, strokovnih teles in izvedencev 

Leto Stroški Skupaj 

materialni 
stroški in 
plače 

delovnih teles medresorske 
komisije 

izvedba dobre 
laboratorijske 
prakse 

izvedenci za 
svetovanje 
ministru 

1996 15.568.408 15.568.408 

1997 31.260.717 3.500.000 1.500.000 36.260.717 

1998 47.911.367 3.496.500 3.745.000 1.605.000 4.709.400 61.467.267 

1999 69.004.115 3.741.255 4.007.000 1.717.350 5.040.000 83.509.720 

2000 82.626.949 4.003.000 4.300.000 1.838.000 5.400.000 98.167.949 

2001 88.410.835 4.300.000 4.600.000 1.970.000 5.800.000 105.080.835 

2002 94.600.000 4.600.000 4.900.000 2.100.000 6.200.000 112.400.000 
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Preglednica 2: Prihodki državnega proračuna 

Leto Prihodki Skupaj 

Od taks za izdajo 
dovoljenj za uvoz in 
izvoz določenih 
kemikalij 

za ocenjevanje 
izvajanja dobre 
laboratorijske prakse 

prijavni postopke 
kemikalij, 
ocenjevanje 
fitofarmace\1skih 
sredstev in postopek 
registracije biocidov 

1996 4.345.000 4.345.000 

1997 4.707.000 4.704.000 

1998 5.032.000 3.969.700 87.820.000 96.821.700 

1999 3.701.500 2.525.200 93.967.400 100.194.100 

2000 2.880.000 1.091.400 100.545.118 104.516. 518 

2001 3.080.000 1.167.800 107.583.276 111.831.076 

2002 3.292.000 1.249.500 115.114.106 119.655.606 

Po sedanji oceni bi za ustrezen nadzor nad kemikalijami 
potrebovali najmanj šest zdravstvenih inšpektorjev, 
usposobljenih za kemikalije. Glede na to, da Zdravstveni 
inšpektorat trenutno razpolaga le z enim inšpektorjem, ki 
nadzira izvajanje zakona o strupih, bi to pomenilo dodatno 
zaposlitev petih novih inšpektorjev. Zakon zahteva tudi 
sredstva za vzpostavitev informacijskega sistema med 
resorji, ki iz različnih vidikov obravnavajo nevarne snovi in 
vzpostavitev ter vzdrževanje baz podatkov. Pri tem bi bilo 
treba zajeti naslednja ministrstva: Ministrstvo za zdravstvo 
(urad za kemikalije in zdravstvena inšpekcija na meji), 
Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za okolje in 
prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(upravni del in fitosanitarno inšpekcijo na meji), Ministrstvo 

za zunanje zadeve, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za 
gospodarske dejavnosti, Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve in Ministrstvo za promet in zveze. 
Informacijski sistem bi se izgrajeval v naslednjih petih letih. 
Za vzpostavitev baze podatkov o vseh registriranih nevarnih 
snoveh niso potrebna dodatna proračunska sredstva, saj 
bi baza nastajala ob tekočem delu zaposlenih in ob tekočih 
materialnih stroških. Predlog zakona tudi predvideva 
ustanovitev centra za zastrupitve, z nalogami, ki jih mora 
na podlagi Agende 21, poglavje 19 iz Ria de Janeiro 
zagotavljati vsaka država. To so dodatni stroški, ki nastajajo 
kot posledica izvajanja zakona o kemikalijah in so razvidni 
iz preglednice 3. 

Preglednica 3: Drugi stroški, ki izvirajo iz posledic izvajanja zakona 

Leto Stroški Skupaj 

Informacijska 
podpora 

Zdravstveni inšpektorat Delo Centra za 
zastrupitve 

1996 3.860.120 3.860.120 

1997 4.131.000 26.000.000 30.131.000 

1998 20.000.000 24.757.000 27.800.000 72.557.000 

1999 25.000.000 26.600.000 29.800.000 81.400.000 

2000 10.000.000 28.650.000 31.800.000 70.450.000 

2001 3.000.000 30.655.500 34.000.000 67.655.500 

2002 3.500.000 32.801.400 36.400.000 72.701.400 

Op.: Upoštevana je 7% inflacija, razen pri stroških informacijske podpore, kjer gre za ocene predvidenih stroškov v posameznih letih v absolutnih zneskih. 
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Kot je razvidno iz preglednice 4 v nadaljevanju, bo ne glede na 
prihodke državnega proračuna, izvajanje zakona o kemikalijah 
imelo določene finančne posledice za državni proračun. Ker bo 
zakon omogočal izvajanje določenih nalog, ki se doslej še niso 
izvajale, so pa za zagotavljanje večje kemijske varnosti nujno 
potrebne, bo zaračunavanje teh storitev pomenilo prihodek 
državnega proračuna. Ne glede na nove zaposlitve v Uradu za 

Preglednica 4: 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon ureja postopke in zahteve prijavljanja in ocenjevanja 
novih snovi, vodenje registra in izmenjavanje informacij o 
kemikalijah, registracijo biocidov, pogoje za proizvodnjo, promet, 
uporabo, razvrščanje, označevanje in pakiranje kemikalij glede 
na stopnjo njihove nevarnosti, pogoje, obveze in ukrepe za 
ustrezno ravnanje s kemikalijami. 

2. člen 
(pomen izrazov) 

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen: 

1. Kemikalije so snovi in pripravki. 

2. Snovi so kemični elementi ali njihove spojine v naravnem 
stanju ali pridobljeni v proizvodnem procesu, vključno z dodatki, 
ki so nujni za vzdrževanje njihove stabilnosti, ter z nečistočami, 
ki so neizogibno prisotne zaradi uporabljenega postopka 
pridobivanja. Pojem vključuje tudi polimerne snovi in tiste raztopine 
snovi, pri katerih bi odstranitev topila povzročila kemično 
spremembo snovi ali vplivala na njeno obstojnost. 

3. Polimerne snovi so snovi, ki so sestavljene iz molekul, za 
katere je značilno zaporedje ene ali več vrst monomernih enot in 

kemikalije in okrepitve inšpekcijskih služb, to ne bo pomenilo 
večje obremenitve za državni proračun kot je obremenitev v letu 
1997. Negativna razlika v letu 1997 je -61.687.717, v letu 2002 pa 
bo po oceni negativna razlika znašala -69.987.294, pri čemer je v 
parametrih za njen izračun upoštevana inflacija, razen pri stroških 
informacijske podpore, kjer so ocene v absolutnih zneskih. 

kjer pretežna večina molekul vsebuje najmanj tri monomerne 
enote, ki so kovalentno vezane med seboj ali pa na eno ali več 
drugačnih monomernih enot ali drugih reaktantov in kjer ima večina 
molekul enako molsko maso. Molske mase polimerne snovi smejo 
biti porazdeljene znotraj takega območja, da se da njihove razlike 
pripisati predvsem razlikam v številu prisotnih monomernih enot. 
V smislu tega pojma pomeni izraz »monomerna enota« izreagirano 
obliko monomere v polimeru. 

4. Pripravki so zmesi ali raztopine, sestavljene iz dveh ali več 
snovi. 

5. Izdelki so snovi ali pripravki, ki dobijo pri proizvodnji takšno 
obliko ali površino, ki določa njihovo funkcijo v večji meri kot 
njihova kemična sestava. 

6. Obstoječe snovi so snovi, ki so že zajete v seznamu EINECS. 

7. Nove snovi so snovi, ki jih ni v spisku EINECS. 

8. Nevarne snovi so snovi, ki imajo najmanj eno od nevarnih 
lastnosti iz 12. točke tega člena. 

9. Nevarni pripravki so pripravki, ki imajo vsaj eno od nevarnih 
lastnosti iz 12. točke tega člena. 

10. Nevarne kemikalije so snovi in pripravki iz 8. in 9. točke tega 
člena. 

11. Nevarni izdelki so izdelki, ki vsebujejo ali sproščajo nevarne 
kemikalije. 

12. Nevarne lastnosti so lastnosti, na podlagi katerih se kemikalije 

Leto Prihodki iz 
preglednice 2 

Stroški iz 
preglednice 1 

Stroški iz 
preglednice 3 

Razlika 

1996 4.345.000 15.568.408 3.860.120" -15.083.528 

1997 4.704.000 36.260. 717 30.131.000 -61.687.717 

1998 96.821.700 61.467.267 72.557.000 -37.202.567 

1999 100.194.100 83.509.720 81.400.000 -64.715.620 

2000 100.545.118 98.167.949 70.450.000 -68.072.831 

2001 107.583.276 105.080.835 67.655.500 -65.153.059 

2002 115.114.106 112.400.000 72.701.400 -69.987.294 
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razvrščajo kot nevarne, v naslednje skupine: 

(a) eksplozivne kemikalije so trdne, tekoče, pastozne ali 
želatinozne kemikalije, katerih lastnost je, da lahko pri hitri 
eksotermni kemični reakciji tudi brez atmosferskega kisika 
sproščajo pline pod visoko temperaturo in visokim tlakom, zaradi 
česar lahko pride do eksplozije; 

(b) oksidativne kemikalije so kemikalije, ki povzročijo močno 
eksotermno reakcijo, kadar so v stiku z drugimi snovmi (predvsem 
z vnetljivimi); 

(c) zelo lahko vnetljive kemikalije so tekoče kemikalije, ki imajo 
izredno nizko plamenišče in nizko vrelišče ter plinaste kemikalije, 
ki so vnetljive v stiku z zrakom pri navadni temperaturi in tlaku; 

(d) lahko vnetljive kemikalije: 

- kemikalije, ki se v stiku z zrakom lahko segrejejo in same po 
sebi vnamejo že pri navadni temperaturi in tlaku brez dovajanja 
zunanje energije. 

- trdne kemikalije, ki se lahko hitro vnamejo že po kratkotrajnem 
stiku z virom vžiga in odtlej dalje gorijo ter se porabljajo tudi po 
odstranitvi tega vira, 

- tekoče kemikalije, ki imajo zelo nizko plamenišče, 

- kemikalije, ki v stiku z vodo ali njeno paro v nevarnih količinah 
sproščajo lahko vnetljive pline; 

(e) vnetljive kemikalije so kemikalije, ki imajo nizko plamenišče; 

(f) zelo strupene kemikalije so kemikalije, ki pri zaužitju, vdihavanju 
ali pri prehajanju skozi kožo že v zelo majhnih količinah povzročijo 
smrt ali akutne oziroma kronične okvare zdravja; 

(g) strupene kemikalije so kemikalije, ki pri zaužitju, vdihavanju ali 
pri prehajanju skozi kožo že v majhnih količinah povzročijo smrt 
ali akutne oziroma kronične okvare zdravja; 

(h) zdravju škodljive kemikalije so kemikalije, ki pri zaužitju, 
vdihavanju ali pri prehajanju skozi kožo lahko povzročijo smrt ali 
akutne oziroma kronične okvare zdravja; 

(i) jedke kemikalije so kemikalije, ki lahko poškodujejo ali uničijo 
živo tkivo, če pridejo v stik z njim; 

(j) dražilne kemikalije so kemikalije, ki niso jedke, vendar lahko že 
pri kratkotrajnem, dolgotrajnejšem ali ponavljajočem se stiku s 
kožo ali sluznico povzročijo njeno vnetje; 

(k) kemikalije, ki povzročajo preobčutljivost, so kemikalije, ki lahko 
pri vdihavanju ali prehajanju skozi kožo povzročijo reakcijo 
preobčutljivosti, tako da ob nadaljnji izpostavljenosti tej kemikaliji 
pride do nastanka značilnih negativnih učinkov; 

(I) rakotvorne kemikalije so kemikalije, ki lahko pri zaužitju, 
vdihavanju ali prehajanju skozi kožo povzročijo raka ali povečajo 
pogostnost njegovega nastanka; 

(m) mutagene kemikalije so kemikalije, ki lahko pri zaužitju, 
vdihavanju ali prehajanju skozi kožo povzročijo dedne genetske 
okvare ali povečajo pogostnost njihovega nastanka; 

(n) kemikalije, ki so strupene za razmnoževanje, so kemikalije, ki 
lahko pri zaužitju, vdihavanju ali prehajanju skozi kožo povzročijo 
oziroma povečajo pogostnost nastajanja nedednih škodljivih 
učinkov na potomstvo in/ali škodljivih učinkov na moške ali ženske 

razmnoževalne funkcije ali sposobnosti; 

(o) okolju nevarne kemikalije so kemikalije, ki lahko ob prehajanju 
v življenjsko okolje povzročijo ali pa utegnejo povzročiti takojšnjo 
ali dolgoročno nevarnost za eno ali več sestavin življenjskega 
okolja. 

13. Biocidi so kemikalije, glive in mikroorganizmi vključno z virusi, 
ki imajo določen negativni učinek na škodljive organizme. 
Fitofarmacevtska sredstva se ne štejejo med biocide v smislu 
tega zakona. 

14. EINECS je evropski register obstoječih snovi, ki je bil objavljen 
v Uradnem listu EU C 146/4 dne 15.06.1990. 

15. CAS je karakteristična številka snovi po Chemical Abstracts 
Service 

16. ELINCS je register novih snovi. 

17. EU lndex je značilna številka nevarne snovi iz liste EU o že 
razvrščenih snoveh (anex I k EU smernici 67/658/EEC). 

18. Življenjski krog kemikalije je ves proces, ki zajema predhodne 
raziskave, proizvodnjo, promet, uporabo, ravnanje z ostanki in 
embalažo in njihovo varno odstranjevanje. 

19. Proizvodnja je pridobivanje, izdelava in dodelovanje, 
obdelovanje, predelovanje, polnjenje, pretakanje, mešanje 
kemikalij, v vmesne in končne izdelke s kemijskimi, fizikalnimi ali 
biološkimi procesi in postopki, pa tudi prevažanje znotraj 
proizvodne enote. 

20. Proizvajalec je pravna oseba ali podjetnik posameznik (v 
nadaljevanju: fizična oseba), ki proizvaja ali pridobiva kemikalijo, 
pa tudi vsakdo, kdor jo dodeluje, pakira, prepakira ali spremeni 
njeno ime za nadaljnjo uporabo. 

21. Promet je uvoz, izvoz, prodaja oziroma prepustitev tretjemu, 
skladiščenje, pakiranje, opremljanje in označevanje kemikalij. 

Pri tem je uvoz vsak vnos kemikalije na carinsko območje 
Republike Slovenije, ne glede na to, kakšna raba ali uporaba je 
bila v skladu s carinskimi predpisi dovoljena za to kemikalijo, 
razen tranzita preko carinskega območja, izvoz pa je vsak iznos 
kemikalije iz carinskega območja Republike Slovenije in zajema 
tudi ponovni izvoz ter začasni izvoz kemikalije. 

22. Uvoznik je pravna ali fizična oseba, za račun katere se v 
Republiko Slovenijo uvaža kemikalijo ali izdelek. 

23. Uporaba je priprava za uporabo, raba, shranjevanje. 

24. Ravnanje je vsaka aktivnost, pri kateri se lahko pride v stik s 
kemikalijo. 

25. PIC je "postopek predhodnega soglasja". To je postopek, v 
katerem se s kemikalijami, ki so uvrščene na listo prepovedanih 
ali omejenih kemikalij, trguje tako, da je država izvoznica dolžna 
predhodno obvestiti državo uvoznico o nameravanem izvozu te 
kemikalije. Država uvoznica ima pravico, da uvoz kemikalije dovoli, 
ga dovoli pod določenimi pogoji ali pa ga ne dovoli. Odločitev, ki je 
sprejeta, velja tudi za domače proizvode. Država izvoznica mora 
odločitev države uvoznice posredovati svoji industriji in 
izvoznikom. 

26. Prijava je postopek, ki ga mora izvesti prijavitelj pri pristojnem 
organu, pred pričetkom proizvodnje ali dajanja v promet nove 
snovi, tudi v primeru lastne uporabe. 
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27. Prijavitelj je pravna ali fizična oseba, ki z namenom, da bi 
prijavila novo snov, predloži ustrezne dokumente pristojnemu 
državnemu organu. Za snovi tujih proizvajalcev, ki se uvažajo v 
Republiko Slovenijo, je lahko prijavitelj le izključni zastopnik tujega 
proizvajalca, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. 

28. Zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki proizvaja ali daje v 
promet kemikalijo ali izdelek, ki je predmet obravnave tega zakona 
in ima določene obveze po tem zakonu v zvezi s sporočanjem. 

29. Predlagatelj je pravna ali fizična oseba, ki predlaga registracijo 
biocida. 

30. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv 
človekovega delovanja. 

31. Pooblaščeni laboratoriji so akreditirani laboratoriji, ki jih je 
imenoval pristojni minister. 

3. člen 
(izjeme, kjer se zakon ne uporablja) 

Določila tega zakona se ne uporabljajo za kemikalije v končni 
obliki, ki so urejene v posebnem zakonu: 
- zdravila za humano in veterinarsko rabo, 
- živila in predmeti splošne rabe, ki prihajajo v neposreden stik z 
živili, 
- kozmetični izdelki, 
- mamila, 
- odpadki, 
- krmila, 
- streliva in eksplozivi, kadar se dajejo v promet z namenom 
razstreljevanja ali za doseganje drugih pirotehničnih učinkov. 

Določila tega zakona se ne uporabljajo tudi za: 
- proizvodnjo in promet fitofarmacevtskih sredstev, kolikor sta 
urejena s posebnim zakonom, 
- radioaktivne snovi, ki ne vsebujejo nevarnih snovi po tem zakonu, 
- promet predhodnih sestavin za mamila (prekurzorjev), 
- prevoz kemikalij in tranzit preko carinskega območja. 

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se določbe tega 
zakona, ki urejajo dobro laboratorijsko prakso (v nadaljnjem 
besedilu: DLP) uporabljajo za vse kemikalije, določbe, ki urejajo 
razvrščanje, označevanje in pakiranje pa tudi za živila in predmete 
splošne rabe ter kozmetične izdelke, če imajo katero od lastnosti 
iz 12. točke 2. člena tega zakona, določila glede razvrščanja in 
označevanja pa tudi za odpadke, streliva in eksplozive, če imajo 
katero od lastnosti iz 12. točke 2. člena tega zakona. 

4. člen 
(nevarni izdelki) 

Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za nevarne izdelke, ki 
so bili obdelani s katero od nevarnih kemikalij iz skupin od f-n iz 
12. točke 2. člena tega zakona ali ki vsebujejo nevarne kemikalije 
nad določeno mejo, če minister, pristojen za zdravstvo (v 
nadaljnjem besedilu: minister) ugotovi, da so lahko zdravju škodljivi. 

Podrobnejši postopek ugotavljanja zdravju škodljivih izdelkov iz 
prejšnjega odstavka in njihov seznam določi minister. 

II. ODGOVORNOST ZA KEMIJSKO VARNOST 

5. člen 
(kemijska varnost) 

Pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu in 
proizvajajo ali opravljajo promet s kemikalijami in vsi, ki jih 
uporabljajo ali z njimi ravnajo, morajo zagotavljati kemijsko varnost. 

6. člen 
(odgovornost pravnih in fizičnih oseb) 

Pravna ali fizična oseba, ki proizvaja ali daje nevarne kemikalije v 
promet, mora poskrbeti za navodila za varno uporabo nevarne 
kemikalije ter za oskrbo odpadkov, skladno s predpisi o odpadkih 
in mora odgovarjati za vsako škodo, ki bi utegnila nastati pri 
njihovi proizvodnji ali prometu. 

7. člen 
(odgovornost uporabnikov) 

Ne glede na določila prejšnjega člena morajo vsi uporabniki 
zagotoviti, da pri uporabi in ravnanju z nevarnimi kemikalijami ne 
ogrožajo svojega in življenja drugih ter ne povzročajo škodljivih 
učinkov na človeka in okolje. 

8. člen 
(urad za kemikalije) 

Za zagotavljanje kemijske varnosti ter izvajanje nalog v skladu s 
tem zakonom se ustanovi Urad za kemikalije Republike Slovenije, 
kot organ v sestavi Ministrstva za zdravstvo (v nadaljnjem 
besedilu: Urad). 

III. PRIJAVLJANJE NOVIH SNOVI 

9. člen 
(pogoji za dajanje v promet novih snovi) 

Nove snovi kot take ali v obliki pripravkov se lahko proizvajajo in 
dajejo v promet le, če so bile prijavljene na način, ki ga določa ta 
zakon in so vpisane v seznam, ki ga vodi Urad, razen če ni s tem 
zakonom drugače določeno. 

Seznam iz prejšnjega odstavka se objavi v Uradnem listu RS. 
Objavijo se ime oziroma firma in naslov prijavitelja, kakovostno in 
količinsko sestavo snovi, obliko formulacije, pakiranje, razvrstitev, 
ter druge podatke o snovi, ki so potrebni za njeno razpoznavanje, 
če niso tajne narave. 

Snov se lahko daje v promet samo v tisti fizikalno kemični obliki in 
sestavi ter za namene, za katere je bila prijavljena. V primeru 
kakršne koli spremembe in v primeru novih znanstvenih spoznanj 
v zvezi nevarnostjo prijavljene snovi, mora prijavitelj obvestiti 
Urad in predložiti dodatno dokumentacijo. 

10. člen 
(izjeme, za katere ni obvezna prijava) 

Minister določi seznam novih snovi, ki se lahko proizvajajo in 
dajejo v promet brez prijave glede na določilo iz prvega odstavka 
prejšnjega člena. Seznam teh snovi in količine, ki se proizvajajo 
ali uvažajo, na podlagi podatkov zavezancev vodi Urad. 
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11. člen 
(prijava nove snovi) 

Prijavo nove snovi vloži prijavitelj pri Uradu. 
Prijava nove snovi mora poleg splošnih informacij o prijavitelju 
vsebovati dokumentacijo o preskusih, na podlagi katere je mogoče 
izdelati oceno nevarnosti, iz katere je razvidno, kakšno nevarnost 
predstavlja določena snov za človeka in okolje, o pričakovani 
količini, ki bo dana v promet v enem letu in druge predpisane 
podatke. 

Vsebino prijave, način izdaje potrdila o prijavi in podrobnejši 
postopek ob prijavi nove snovi predpiše minister. 

12. člen 
(postopek Urada) 

Urad najkasneje 60 dni po prejemu prijave nove snovi obvesti 
prijavitelja o tem. ali je prijavna dokumentacija popolna. Če je 
dokumentacija popolna v tem roku izda potrdilo, v katerem navede 
registracijsko številko, pod katero se snov vpiše v seznam. V 
primeru, da je dokumentacija nepopolna, Urad zahteva njeno 
dopolnitev. 

V primeru suma, ki ga utemeljujejo najnovejša znanstvena 
spoznanja o tem, da je snov nevarna, Urad še pred potekom 
roka iz prejšnjega odstavka zahteva dodatne podatke, ki se 
nanašajo na specifična vprašanja za razjasnitev suma ali z 
odločbo določi, da lahko prijavitelj daje kemikalije, na osnovi te 
snovi v promet šele po razjasnitvi predhodnih vprašanj. 

Urad lahko v primeru suma, da je že prijavljena snov nevarna, 
zahteva predložitev dokumentacije o dodatnih preskusih že 
prijavljene snovi, še preden so dosežene mejne količine iz 28. 
člena tega zakona. 

V primeru iz prejšnjega odstavka lahko Urad z odločbo začasno 
prepove dajanje kemikalije v promet, dokler ni predložena 
zahtevana dokumentacija. 

Zoper odločbo Urada je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno 
za zdravstvo, ki pa ne zadrži njene izvršitve. 

IV. REGISTRACIJA BIOCIDOV 

13. člen 
(registracija biocidov) 

Ne glede na določbe 12. člena tega zakona, se biocidi lahko 
dajejo v promet le na podlagi dovoljenja Urada in vpisa v register. 
Dovoljenje se lahko izda za največ deset let. 

Stroške registracije biocida nosi predlagatelj. 

14. člen 
(vloga za izdajo dovoljenja) 

Vloga za izdajo dovoljenja iz prejšnjega člena se vloži pri Uradu. 
Obrazec vloge predpiše minister. 

15. člen 
(vsebina vloge) 

Vloga za izdajo dovoljenja za promet z biocidom mora vsebovati 
podatke o predlagatelju in o izdelovalcu biocida, podatke o 
fizikalno-kemijskih lastnostih biocida in o laboratorijskih ter drugih 

preskušanjih, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti nevarnost, 
ki jo predstavlja biocid za človeka in okolje, predlog deklaracije in 
navodila za uporabo, registracijski status v državi proizvajalki, 
podatke o ravnanju z ostanki in embalažo po izteku roka 
uporabnosti oziroma po njegovi uporabi, predlog razvrstitve v 
skupino nevarnosti ter druge podatke, ki jih predpiše minister. 

16. člen 
(izdaja dovoljenja) 

Urad najkasneje 60 dni po prejemu vloge za izdajo dovoljenja 
izda odločbo o registraciji, v nasprotnem primeru zahteva njeno 
dopolnitev tako, da navede, katere manjkajoče podatke je 
potrebno še predložiti. 

V postopku izdaje dovoljenja, Urad izdela oceno nevarnosti za 
snov in za pripravek biocida. 

Dovoljenje se izda, če je ob upoštevanju varnostnih ukrepov 
mogoča taka uporaba biocida, ki ne ogroža človeka ali okolja. 

Predpis o dajanju biocidov v promet in o natančnejšem postopku 
izdajanja in o vsebini dovoljenja za promet ter o njegovem 
podaljšanju izda minister v soglasju z ministrom, pristojnim za 
okolje. 

Zoper odločbo je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za 
zdravstvo. 

V. OCENJEVANJE KEMIKALIJ 

17. člen 
(ocenjevanje) 

V postopku ocenjevanja Urad izdela oceno nevarnosti na podlagi 
podatkov, ki jih mora priskrbeti prijavitelj oziroma predlagatelj. V 
primeru, da je snov nevarna, se izdela tudi ocena medicinskih 
ukrepov v primeru akutnih zastrupitev z nevarnimi kemikalijami 
(v nadaljnjem besedilu: zdravstvena ocena). Zdravstveno oceno 
izdela pooblaščeni izvedenec centra za zastrupitve iz 33. člena 
tega zakona. Oceni se izdelata za snov, v primerih, določenih s 
tem ali s posebnim zakonom, pa tudi za pripravek na njeni osnovi. 

Stroške izdelave ocen iz prejšnjega odstavka tega člena plača 
naročnik. 

Pri izdelavi ocene nevarnosti se lahko priznava tuja dokumentacija 
o testiranju, če je bilo testiranje opravljeno v skladu z načeli dobre 
laboratorijske prakse. Lahko se prizna tudi ocena nevarnosti, ki 
so jo izdelali pooblaščeni organi držav članic Evropske unije. V 
takem primeru mora biti predložen s strani izvedenca iz 55. člena 
tega zakona strokovno preverjen in overjen prevod ocene 
nevarnosti v slovenski jezik in dokaz o pooblastilu organa za 
izdelavo ocene nevarnosti. 

Podrobnejše predpise o načinu ocenjevanja posameznih skupin 
snovi oziroma pripravkov, kadar se ti ocenjujejo, izda minister. 

18. člen 
(strokovna telesa za svetovanje pri ocenjevanju) 

Za dajanje strokovnega mnenja o primernosti nove snovi oziroma 
o pripravku, kadar se ta ocenjuje, za vpis v register oziroma za 
promet, minister na predlog Urada imenuje strokovno telo ali več 
strokovnih teles glede na posamezne skupine snovi, sestavljeno 
iz izvedencev ustreznih področij. 
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VI. RAZVRŠČANJE, PAKIRANJE, OPREMLJANJE IN 
OZNAČEVANJE KEMIKALIJ 

19. člen 
(obveznosti pravne ali fizične osebe) 

Če ni s tem ali s posebnim zakonom oziroma s predpisi na njegovi 
podlagi drugače določeno, mora pravna ali fizična oseba, ki daje 
nevarno kemikalijo v promet, kemikalijo razvrstiti, pakirati, opremiti 
in označiti v skladu s tem zakonom in s predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi. 

20. člen 
(razvrščanje) 

Če ima kemikalija nevarne lastnosti iz 12. točke 2. člena tega 
zakona, se razvrsti kot nevarna. 

Kemikalija mora biti razvrščena glede na največjo stopnjo 
nevarnosti, ki jo predstavlja. 
Razvrstitev nevarne kemikalije se izvede, na podlagi: 

1. veljavne EU liste že razvrščenih nevarnih snovi ali 
2. na podlagi rezultatov preskušanj lastnosti snovi. 

Dokler snov iz seznama EINECS še ni razvrščena v EU listo že 
razvrščenih nevarnih snovi, se lahko razvršča tudi na podlagi: 

3. rezultatov neposrednih preskušanj lastnosti obstoječih snovi 
iz seznama EINECS v skladu s pogoji, ki jih določa ta zakon 
4. predhodnih poizvedb o nevarnih lastnostih obstoječih snovi iz 
seznama EINECS in pripravkov na njihovi osnovi pri drugih pravnih 
in fizičnih osebah, ki preskušajo, proizvajajo ali dajejo v promet 
snovi iz seznama EINECS, in so bile ugotovljene skladno s pogoji, 
ki jih določa ta zakon. 

21. člen 
(pakiranje, opremljanje in označevanje kemikalij) 

Nevarne kemikalije se lahko dajejo v promet le v originalnem 
pakiranju. Pakiranje mora biti v skladu s stopnjo nevarnosti 
kemikalije in z namenom njene uporabe. Nevarne kemikalije, 
morajo biti opremljene z napisi v slovenskem jeziku. 

Nevarne kemikalije za industrijsko uporabo so lahko izjemoma 
opremljene le z napisi v tujem jeziku, če so vsi, ki z njimi ravnajo, 
seznanjeni z njihovimi nevarnostmi. 

22. člen 
(predpis ministra) 

Kriterije in način razvrščanja, pakiranja in označevanja za 
posamezne skupine kemikalij predpiše minister. 

23. člen 
(verodostojnost označevanja) 

Prepovedano je označevanje ali navajanje, da je kemikalija, ki je 
razvrščena kot nevarna, manj nevarna, ali da ni nevarna zdravju 
in okolju. 

24. člen 
(varnostni list) 

Za izvajanje potrebnih ukrepov za varovanje zdravja ljudi in 
okolja, mora pravna ali fizična oseba, ki daje v promet nevarno 
kemikalijo, izdelati varnostni list in ga dati na razpolago vsakemu 
poklicnemu uporabniku in Uradu. Vsebino varnostnega lista 
predpiše minister. 

25. člen 
(javno oglaševanje) 

Pri vsakem oglaševanju kemikalij, ki so po 12. točki 2. člena tega 
zakona razvrščene kot nevarne, je treba navesti njihove nevarne 
lastnosti ter da je pred uporabo treba natančno prebrati opozorila 
na pakiranju in navodila o varni rabi. 

VII. OBVEZNOST SPOROČANJA 

26. člen 
(obveznost prijavitelja glede rednega sporočanja pri 

prijavljenih novih snoveh) 

Prijavitelj mora redno, najmanj enkrat letno, Uradu pisno sporočiti 
podatke o količinah prijavljenih novih snovi, ki jih je dal v preteklem 
koledarskem letu v promet, o spremembah metod za ugotavljanje 
izpostavljenosti ljudi in okolja in druge predpisane podatke in vsako 
spremembo podatkov, na podlagi katerih je bila snov razvrščena, 
zlasti pa o novih izsledkih, o učinkih in delovanju snovi na človeka 
ter na okolje. 

27. člen 
(obveznost sporočanja pri novih snoveh, za katere ne 

velja obvezna prijava) 

Pravna ali fizična oseba, ki proizvaja ali daje v promet snovi, za 
katere po 10. členu tega zakona ni obvezna prijava, mora Uradu 
predložiti podatke, ki jih predpiše minister. 

28. člen 
(sporočanje rezultatov dodatnih preskusov) 

Če količina prijavljene snovi, ki jo prijavitelj daje v promet, letno ali 
skupno od začetka dajanja v promet doseže ali preseže mejne 
količine, mora prijavitelj predložiti Uradu rezultate dodatnih 
preskusov, določenih v predpisu ministra, na zahtevo pa tudi 
prej. 

Urad lahko upošteva dokazila o preskusih na vretenčarjih, ki jih 
je predložil drug prijavitelj, če ta s tem pisno soglaša. 

Če prijavitelj ne predloži rezultatov dodatnih preskusov iz prvega 
odstavka tega člena, lahko Urad z odločbo začasno prepove 
dajanje snovi v promet. 
Predpise o mejnih količinah snovi, pri katerih se zahtevajo dodatni 
preskusi, o vrsti, obsegu preskusov in o testnih metodah ter 
pogoje, pod katerimi se lahko uporabijo podatki, izvedeni za isti 
namen drugega prijavitelja, določi minister. 

29. člen 
(obveznost zavezanca pri snoveh, pripravkih in 

izdelkih) 

Če ni z zakonom drugače določeno, mora zavezanec Uradu 
predložiti predpisane podatke za vsako snov iz seznama EINECS 
kot tudi za blagovno skupino pripravkov in nevarnih izdelkov na 
osnovi teh snovi, kakor tudi za vse druge snovi, ki niso nove po 
tem zakonu, a se v Republiki Sloveniji še niso proizvajale ali 
dajale v promet, kakor tudi za pripravke na njihovi podlagi, in si o 
tem pridobiti potrdilo. 

Za nevarne snovi, pripravke ali nevarne izdelke iz prejšnjega 
odstavka se lahko upošteva tudi dokumentacija, ki je izdelana na 
podlagi ustreznih metod, ki jih odobri Urad. 

Pri postopku izdaje potrdila se smiselno upoštevajo določila 
prvega, drugega in petega odstavka 12. člena tega zakona in 17. 
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člena tega zakona. O izdaji potrdil iz tega člena vodi Urad poseben 
register. 

Predpis o vsebini zahtevanih podatkov pred začetkom proizvodnje 
oziroma prvega dajanja v promet izda minister. 

Zavezanec mora enkrat letno do 31. marca Uradu pisno sporočiti 
imena in količine snovi, pripravkov in nevarnih izdelkov, ki jih je 
dal v promet ter druge zahtevane podatke. 

30. člen 
(mednarodna obveznost sporočanja) 

Za izdelavo ocene nevarnosti in za enotno razvrščanje obstoječih 
snovi na mednarodni ravni Urad izmenjuje s pristojnimi 
mednarodnimi organizacijami podatke o količinah obstoječih snovi, 
ki so bile proizvedene ali uvožene v Republiko Slovenijo kot 
snovi ali v obliki pripravkov, ter druge zahtevane podatke s 
področja tega zakona v skladu s programi sodelovanja in 
mednarodnimi pogodbami. 

Predpis o postopkih ocenjevanja obstoječih snovi in seznam 
razvrščenih snovi izda minister. 

31. člen 
(postopki in vsebina sporočanja) 

Podrobnejši predpis o postopkih sporočanja in o vsebini podatkov 
iz 26., 27., 28., četrtega odstavka 29. člena tega zakona in 30. 
člena tega zakona oziroma način zbiranja podatkov za posamezne 
skupine kemikalij izda minister. 

32. člen 
(tajnost podatkov) 

Če zavezanec ustrezno utemelji, da mu lahko razkritje določenih 
podatkov, ki predstavljajo proizvodne ali poslovne skrivnosti, 
lahko povzroči poslovno škodo, jih lahko označi s stopnjo tajnosti, 
ki jo mora Urad upoštevati, razen v primerih, če je ogroženo 
zdravje ljudi ali okolje. 

Med tajne podatke oziroma poslovne skrivnosti se ne štejejo 
podatki, ki so pomembni za varovanje ljudi in okolja, in sicer: 

- trgovsko ime snovi, 
- ime proizvajalca in prijavnega ali sporočilnega zavezanca, 
- fizikalno-kemične lastnosti, 
- vsi možni načini in ukrepi za preprečevanje škodljivih učinkov 
snovi oziroma za pretvorbo snovi v neškodljivo, 
- povzetek rezultatov toksikoloških in ekotoksikoloških presku- 
sov, 
- stopnja čistosti snovi in identiteta nevarnih dodatnih snovi in 
primesi, če so ti nevarni in je to potrebno za razvrščanje in 
označevanje snovi, 
-priporočila o preventivnih ukrepih pri uporabi in o takojšnjih ukrepih 
ob nesrečah, 
- podatki iz varnostnega lista, 
- analitične metode za ugotavljanje izpostavljenosti ljudi in okolja. 

Podrobnejši predpis o tajnosti podatkov in o ravnanju s tajnimi 
podatki izda minister. 

33. člen 
(sporočanje pooblaščenemu zdravstvenemu zavodu 

in njegove naloge) 

Minister pooblasti zdravstveni zavod za zbiranje, urejanje in stalno 

posredovanje podatkov o akutnih zastrupitvah in drugih učinkih 
kemikalij (v nadaljnjem besedilu: center za zastrupitve). 
Center za zastrupitve izvaja informativno-dokumentacijsko 
dejavnost, stalno informacijsko-konzultacijsko dejavnost za 
akutne zastrupitve s kemikalijami, vodi register zastrupitev, 
sodeluje pri oblikovanju in nadzoru centralnih zalog antidotov v 
državi ter opravlja druge naloge v skladu s programom, ki ga 
sprejme v soglasju z ministrom. 

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost so 
dolžne sporočati Centru za zastrupitve predpisane podatke. 

Minister podrobneje uredi vsebino in način sporočanja podatkov 
o kemikalijah in za register zastrupitev na področju Republike 
Slovenije. 

34. člen 
(hramba dokumentov o prijavi in sporočanju) 

Oseba, ki je dolžna predložiti prijavno dokumentacijo, dokazila o 
preskusih ali sporočilno dokumentacijo, mora vso predloženo 
dokumentacijo ali dokazila hraniti do izteka desetih let po 
prenehanju proizvodnje ali dajanja v promet nevarne kemikalije. 

VIII. PROIZVODNJA IN PROMET Z NEVARNIMI 
KEMIKALIJAMI 

35. člen 
(manj nevarne alternative) 

Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo in dajejo v promet nevarne 
kemikalije, morajo zagotoviti pogoje, ki preprečujejo ali zmanjšujejo 
nevarnost za človeka in okolje ter zagotavljajo zamenjavo nevarnih 
kemikalij z manj nevarnimi nadomestili. 

36. člen 
(postopek predhodnega soglasja) 

Za izvajanje postopka predhodnega soglasja (v nadaljnjem 
besedilu: PIC postopek) skrbi Urad. 

Predpis o vsebini in izvajanju PIC postopka in o prometu določenih 
nevarnih kemikalij predpiše minister v soglasju z ministrom, 
pristojnim za kmetijstvo in ministrom, pristojnim za okolje. 

37. člen 
(pogoji za proizvodnjo in promet z nevarnimi 

kemikalijami) 

Proizvodnjo ali promet z nevarnimi kemikalijami lahko opravljajo 
pravne ali fizične osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki poleg 
pogojev, določenih s splošnimi in posebnimi predpisi, izpolnjujejo 
tudi pogoje, določene s tem zakonom in so vpisane v seznam, ki 
ga vodi Urad. 

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet z 
nevarnimi kemikalijami, morajo pri vpisu v seznam iz prejšnjega 
odstavka, predložiti dokaze o tem, da izpolnjujejo pogoje, določene 
s tem zakonom in sporočati vsako spremembo, ki bi utegnila 
vplivati na izpolnjevanje pogojev iz tega zakona. 

V primeru, da pogoji za opravljanje proizvodnje ali prometa z 
nevarnimi snovmi iz tega zakona niso več izpolnjeni, Urad izda 
odločbo o izbrisu iz seznama iz prvega odstavka tega člena. 
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38. člen 
(strokovno znanje in tehnični pogoji za proizvodnjo in 

promet) 

Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo oziroma dajejo nevarne 
kemikalije v promet, morajo imeti zaposlene, ki imajo potrebno 
strokovno znanje glede na vrsto in obseg dejavnosti in izpolnjevati 
tehnične pogoje za proizvodnjo oziroma promet. 

Pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka morajo za naloge 
v zvezi s proizvodnjo in prometom z nevarnimi kemikalijami določiti 
odgovorno osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje za ravnanje z 
nevarnimi kemikalijami. 

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z nevarnimi 
kemikalijami, morajo biti usposobljene dati uporabniku ustrezno 
informacijo. 

Predpise o tehničnih pogojih za proizvodnjo oziroma promet z 
nevarnimi kemikalijami, ki zajemajo tudi vplive na neposredno 
ogroženo okolico, izda minister, pristojen za gradnjo objektov, v 
soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarstvo in z ministrom, 
pristojnim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Predpise o sanitarno-tehničnih pogojih za proizvodnjo oziroma 
promet izda minister. 

Posebne pogoje za promet z nevarnimi kemikalijami, ki so po 12. 
točki 2. člena tega zakona razvrščene v skupine (f) do (o) in 
naloge in pogoje usposobljenosti odgovorne osebe iz drugega 
odstavka tega člena določi minister. 

39. člen 
(usposobljenost za ravnanje z nevarnimi 

kemikalijami) 

Delavci, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami, morajo biti za varno 
delo z njimi ustrezno usposobljeni. 

Pravne in fizične osebe iz prvega odstavka 37. člena tega zakona 
so v skladu s predpisi dolžne skrbeti za stalno usposobljenost 
delavcev, ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami. 

Vsebino programov za posamezna področja kemikalij, o načinu 
usposabljanja in opravljanju preizkusa znanja delavcev glede na 
vrsto del, ki jih opravljajo ter o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati 
pravne in fizične osebe, ki izvajajo usposabljanje, izda minister, 
pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo 
in ministrom, pristojnim za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 

40. člen 
(evidence o izdaji in prepoved izdajanja nevarnih 

kemikalij) 

Zaradi preprečevanja izdajanja nevarnih kemikalij, ki so po 12. 
točki 2. člena tega zakona razvrščene v skupine pod (f) in (g) 
nepoučenim osebam in zaradi preventive zastrupitev z njimi, 
morajo pravne in fizične osebe o izdajanju teh kemikalij voditi 
evidenco na način, ki ga predpiše minister. V evidenco se vpiše 
ime in naslov ter rojstni podatki prejemnika, njegova ertotna 
matična številka ter namen uporabe kemikalije. 

Podatki iz evidence se hranijo pri pravnih in fizičnih osebah iz 
prejšnjega odstavka najmanj 5 let in jih morajo na zahtevo 
posredovati Uradu. 

Kemikalije iz prvega odstavka tega člena je prepovedano izdajati 
osebam mlajšim od 18 let. 

41. člen 
(odstranjevanje ostankov in embalaže) 

Proizvajalci in pravne in fizične osebe, ki dajejo v promet nevarne 
kemikalije, morajo v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki 
poskrbeti za zbiranje, pravilno skladiščenje in varno odstran- 
jevanje njihovih ostankov in embalaže. 

Uporabniki nevarnih kemikalij morajo ravnati z njihovimi ostanki 
in embalažo v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki. 

IX. VARSTVO ZDRAVJA LJUDI IN OKOLJA 

42. člen 
(varstvo ljudi ali okolja, prepovedi in omejitve) 

Vlada Republike Slovenije določi vrste in količine nevarnih snovi, 
pri katerih je treba izvajati posebne preventivne, varnostne in 
druge ukrepe za zaščito, reševanje in pomoč ob morebitnih 
nesrečah s temi snovmi in predpiše ukrepe. 

Minister lahko začasno prepove ali omeji proizvodnjo, promet ali 
uporabo nevarnih kemikalij, če obstaja sum, da škodujejo človeku 
ali okolju, za fitofarmacevtska sredstva v soglasju z ministrom, 
pristojnim za kmetijstvo in ministrom, pristojnim za okolje. 

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, lahko minister v soglasju 
z ministrom, pristojnim za kmetijstvo, in ministrom, pristojnim za 
okolje, prepove ali omeji proizvodnjo ali promet ali uporabo nevarnih 
kemikalij, ki so na listi prepovedanih ali omejenih kemikalij Evropske 
unije. 

Minister lahko določi, da se določene nevarne kemikalije in nevarni 
izdelki, ki vsebujejo ali lahko sproščajo človeku ali okolju nevarne 
snovi, oziroma so toksični njihovi metaboliti, lahko dajejo v promet 
ali uporabljajo le pod določenimi pogoji. 

43. člen 
(prepovedi) 

Če obstaja utemeljen sum, da je določena kemikalija škodljiva 
zdravju ali okolju, lahko Vlada Republike Slovenije trajno prepove 
ali omeji njeno proizvodnjo, promet ali uporabo. 

Vlada lahko prepove ali omeji določene proizvodne postopke, v 
katerih nastajajo določene nevarne kemikalije in prepove 
proizvodnjo, promet ali uporabo kemikalij, če njihova proizvodnja 
ali uporaba povzroča nepopravljive posledice za zdravje ljudi ali 
okolje, določi pogoje v zvezi s postopnim zmanjševanjem 
proizvodnje, prometa ali uporabe nevarnih kemikalij in nevarnih 
izdelkov ter določi tudi druge ukrepe, ki zmanjšujejo nevarnost. 

44. člen 
(ukrepi za varnost in zdravje pri delu) 

Varstvo delavcev pred škodljivimi učinki nevarnih kemikalij urejajo 
predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu. 

X. DOBRA LABORATORIJSKA PRAKSA 

45. člen 
(dobra laboratorijska praksa) 

Neklinični preskusi snovi, katerih rezultati omogočajo ocenjevanje 
njihovih morebitnih nevarnosti za ljudi in okolje in se uporabljajo v 
registracijskih, prijavnih, sporočilnih postopkih, se opravljajo v 
skladu z načeli DLP. 
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Predpis o načelih dobre laboratorijske prakse in o hrambi 
dokumetov izda minister, v soglasju z ministrom, pristojnim za 
okolje, in ministrom, pristojnim za kmetijstvo. 

46. člen 
(DLP dokazilo in hramba dokumentov) 

Prijavitelj ali sporočilni zavezanec, ki predloži rezultate preskusov, 
mora dokazati, da preskusi, na katerih temeljijo predloženi rezultati, 
ustrezajo načelom DLP. Dokazilo je lahko: 
1.v obliki DLP-potrdila, ki ga izda Urad, 
2.v obliki pisne izjave za DLP verificiranega laboratorija, ki je 
opravil preskus, da je preskus potekal v skladu z načeli DLP, 
3. v obliki DLP-potrdila ali drugega ustreznega potrdila drugih 
držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjen sporazum o 
medsebojnem priznavanju podatkov. 

Dokumentacijo v zvezi z DLP je treba hraniti 30 let po končani 
študiji. Obveznost hrambe je prenosljiva, in sicer s predajo 
dokumentacije in pisnim dogovorom z naročnikom ali tretjo osebo, 
o čemer se obvesti Urad. 

47. člen 
(ocenjevanje DLP) 

Ocenjevanje laboratorijev in študij glede izvajanja dobre 
laboratorijske prakse opravljajo strokovnjaki, ki jih pooblasti mini- 
ster (v nadaljnjem besedilu: ocenjevalci). 

Predpis o ocenjevanju in o postopkih nadzora za izdajanje ali 
odvzem DLP-potrdila, izda minister v soglasju z ministrom, 
pristojnim za okolje, in z ministrom, pristojnim za kmetijstvo. 

Stroške ocenjevanja in pridobitve DLP potrdila določi vlada. 

48. člen 
(poročanje o izvajanju dobre laboratorijske prakse) 

Urad pripravi letno poročilo za minulo koledarsko leto o izvajanju 
načel DLP v Republiki Sloveniji. Poročilo vsebuje seznam 
laboratorijev, ki so opravljali preskuse in v katerih se izvaja nadzor 
izvajanja načel DLP, ter povzetek rezultatov opravljenega nadzora. 

Urad skrbi tudi za izpolnjevanje obvez z zvezi z izvajanjem DLP, 
ki izhajajo iz meddržavnih oziroma mednarodnih sporazumov. 

Urad enkrat letno v Uradnem listu RS objavi seznam laboratorijev, 
ki so opravljali preskuse v skladu z načeli DLP. 

XI. STROKOVNO SVETOVANJE VLADI IN MINISTRU 

49. člen 
(medresorska komisija) 

Za usklajevanje dela pristojnih ministrstev na področju kemikalij, 
za pripravo nacionalnega programa za ravnanje s kemikalijami 
ter pripravo predlogov za ukrepe v zvezi z nevarnimi kemikalijami, 
vlada ustanovi medresorsko komisijo, ki jo sestavljajo predstavniki 
vseh ministrstev, ki imajo pristojnosti na področju nevarnih 
kemikalij, predstavniki gospodarstva, znanosti in druge strokovno 
zainteresirane javnosti. 

Za obravnavo posameznih specifičnih področij lahko minister 
ustanavlja podkomisije medresorske komisije iz prejšnjega 
odstavka tega člena. 

50. člen 
(izvedenci za svetovanje ministru) 

Strokovno svetovanje ministru pri izvajanju nalog iz tega zakona 
opravljajo zdravstveni zavodi in drugi izvedenci, ki jih pooblasti 
minister. 

51. člen 
(informacijska podpora) 

Za strokovno analitično obdelavo podatkov, za informacijsko 
podporo pri obveščanju vlade in mednarodnih organov in pri 
izmenjavi informacij o kemikalijah na nacionalni in mednarodni 
ravni, se pri Uradu organizira informacijska podpora. 

V informacijsko podporo na področju nevarnih kemikalij se 
vključujejo vsa pristojna ministrstva oziroma državni organi, z 
bazami podatkov, s katerimi razpolagajo, v skladu s programom 
informacijske podpore, ki vključuje tudi načrt izmenjave informacij 
med pristojnimi organi. 

XII. STROŠKI 

52. člen 
(stroški) 

Za storitve, ki jih po tem zakonu opravlja Urad, se zaračunavajo 
stroški. Vlada Republike Slovenije izda predpis, ki določi višino 
stroškov. 

Stroške potrebnih preiskav, pridobivanja dokumentacije in 
postopka v zvezi s prijavo nove snovi in o izjemi (10. in 11. 
člen), v zvezi z registracijskim postopkom biocidov (13. 
člen), pridobivanja informacij v zvezi s kemikalijami (26., 
27., 28. in 29. člen), v zvezi z ocenjevanjem laboratorijev za 
DLP in izdajo DLP- potrdila (46. in 47. člen) plača prijavitelj 
oziroma predlagatelj ali zavezanec. 

Stroški centra za zastrupitve v zvezi z izvajanjem nalog iz 33. 
člena tega zakona se krijejo iz državnega proračuna na podlagi 
letnega programa dela. 

Stroški, ki izhajajo iz dela medresorske komisije (49. člen) in 
njenih podkomisij ter strokovnih teles za svetovanje pri 
ocenjevanju (17. člen), zdravstvenih zavodov in izvedencev iz 
50. člena tega zakona se plačajo iz državnega proračuna. 

XIII. URAD ZA KEMIKALIJE 

53. člen 
(pooblastila in naloge Urada) 

Urad ima po tem zakonu zlasti naslednje naloge in pristojnosti: 

1. Sprejema oziroma zahteva dokazila o lastnostih snovi oziroma 
pripravkov v skladu s predpisi, ki jih izdata vlada ali minister (10., 
11., 15., 17., 26., 27., 28., in 29. člen) ter izdaja o tem potrdila (12. 
in 29. člen) 

2. Predlaga ministru v imenovanje enega ali več strokovnih teles 
oziroma izvedencev za ocenjevanje kemikalij (17. in 18. člen). 

3. Vodi seznam prijavljenih snovi, register biocidov in register 
snovi, pripravkov in nevarnih izdelkov, za katere je obveznost 
sporočanja pred prvim proizvajanjem oziroma dajanjem v promet 
(10., 12., 13. in 29. člen). 
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4. Izdaja dovoljenja za promet biocidov (13. člen). 

5. Pripravlja poročila za organe in mednarodne organizacije, ki 
jim je Republika Slovenija dolžno poročati v skladu s tem zakonom 
in na podlagi mednarodnih sporazumov (30. in 48. člen tega 
zakona) 

6. Skrbi za izvajanje PIC postopka (36. člen). 

7. Sprejema dokazila o izpolnjevanju pogojev za proizvodnjo in 
promet z nevarnimi kemikalijami, izdaja odločbe o izpolnjevanju 
pogojev, vodi seznam pravnih in fizičnih oseb, ki izpolnjujejo pogoje 
po tem zakonu in izdaja odločbe o izbrisu iz seznama (37. člen). 

8. V sodelovanju s pristojnimi ministrstvi koordinira izobraževanje 
odgovornih oseb (38. člen). 

9. Sprejema in vodi informacije v zvezi s hrambo DLP 
dokumentacije in izdaja DLP potrdila ter skrbi za DLP ocenjevanje 
(46. in 47. člen). 

10. Vodi seznam in enkrat letno v Uradnem listu Republike Slovenije 
objavi seznam ustanov, ki opravljajo preskuse v skladu z dobro 
laboratorijsko prakso (48. člen). 

11. Koordinira informacijsko podporo na področju kemikalij, v 
katero se vključujejo vsi organi, pristojni za nevarne snovi z 
bazami podatkov, s katerimi razpolagajo, organizacije, ki imajo 
svoje predstavnike v medresorski komisiji in raziskovalne 
organizacije, ki razpolagajo s podatki o nevarnih kemikalijah (51. 
člen). 

12. Daje določene informacije vsem organom in službam, ki imajo 
pristojnosti na področju nevarnih kemikalij, npr. carinskim organom, 
organom in službam za varstvo pri delu, enotam zdravstvenega 
varstva, organom in službam za varstvo okolja, organom za 
preprečevanje splošnih nevarnosti in organom za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. 

13. Na zahtevo proizvajalca ali uvoznika, ki lahko izkaže utemeljen 
interes za takšno informacijo, daje informacije, ali je določena 
snov prijavljena ali sporočena po tem zakonu ali drugem ustreznem 
postopku v kakšni državi, s katerimi ima Republika Slovenija 
sklenjene mednarodne pogodbe. 

14. Na zahtevo držav uvoznic, v katere namerava proizvajalec s 
svojim sedežem v Republiki Sloveniji izvažati nevarno snov, mora 
Urad sporočiti podatke, ki se ne štejejo za tajne oziroma poslovne 
in proizvodne skrivnosti. 

15. Sodeluje pri pripravi mednarodnih sporazumov, ki jih sklepa 
vlada na področju nevarnih snovi, predvsem sporazumov na 
področju medsebojnega priznavanja podatkov in sodelovanja na 
področju kemijske varnosti in skrbi za njihovo izvajanje. 

16. Pripravlja strokovna gradiva za predpise s področja nevarnih 
kemikalij, ki jih izda vlada oziroma minister, in skrbi za njihovo 
izvajanje. 

17. Opravlja druge z zakonom določene naloge. 

XIV. SODELOVANJE CARINSKIH ORGANOV 

54. člen 
(naloge carinskih organov) 

Nadzor nad uvozom in izvozom kemikalij opravljajo carinski organi 
v skladu s posebnim zakonom. 

Če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno, carinski organi 
ne morejo odobriti carinsko dovoljene rabe ali uporabe uvoženih 
kemikalij, razen tranzita kemikalij, dokler uvoznik ne predloži 
ustreznega potrdila inšpektorja iz 55. člena tega zakona. 

Carinski organi lahko za kemikalijo ali nevarne izdelke, za katere 
uvoznik ni pridobil potrdila inšpektorja iz 55. člena tega zakona ali 
se uvažajo v nasprotju s tem zakonom, ter prevozna sredstva in 
embalažo, v kateri se prevažajo, zahtevajo, da se na stroške in 
odgovornost imetnika pravice do razpolaganja (uvoznika) vrnejo 
v tujino ali pa jih začasno zasežejo, do odprave ugotovljenih 
nepravilnosti in pomanjkljivosti ali do izdaje odločbe pristojnega 
organa. 

Pri carinjenju kemikalij lahko carinski organi, če niso na razpolago 
ustrezni podatki, ki jih vodi Urad, zahtevajo predložitev var- 
nostnega lista. 

Carinske organe, pri katerih je mogoče cariniti kemikalije, določi 
Vlada. 

XV. INŠPEKCIJSKI NADZOR 

55. člen 
(inšpekcijski nadzor) 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi, opravljajo zdravstveni inšpektorji- 
usposobljeni za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: inšpektor za 
kemikalije). 

Če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno, se uvoz kemikalij 
nadzira na državni meji. Uvoz nad kemikalijami na državni meji 
nadzirajo zdravstveni inšpektorji, ki izpolnjujejo pogoje po 
posebnem zakonu. 

Nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona, ki se nanašajo 
na varnost in zdravje pri delu, se opravlja v skladu s predpisi, ki 
urejajo varnost in zdravje pri delu. 

56. člen 
(pogoji za imenovanje inšpektorja za kemikalije) 

Za inšpektorja za kemikalije je lahko imenovana oseba, ki ima 
končano univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo 
naravoslovne smeri in opravljen strokovni izpit s področja 
zakonodaje o kemikalijah ter izpolnjuje druge splošne pogoje za 
delo v državni upravi. 

Predpis o vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita izda 
minister. 

57. člen 
(opravljanje analiz inšpekcijskih vzorcev) 

Vzorec kemikalije se jemlje brez nadomestila njegove vrednosti v 
skladu s predpisi. 

Analize vzorcev, ki jih jemljejo inšpektorji iz 55. člena in inšpektoji 
za kemikalije, opravljajo pooblaščeni laboratoriji. 

Predpis o pogojih, kaj morajo izpolnjevati laboratoriji iz prejšnjega 
člena, izda minister. 

58. člen 
(pooblastila inšpektorja za kemikalije po tem zakonu) 

Poleg pooblastil po splošnih predpisih in po posebnem predpisu o 
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zdravstveni inšpekciji, ima inšpektor za kemikalije po tem zakonu 
naslednja pooblastila: 

1. prepove proizvodnjo ali promet s kemikalijami, če lahko zaradi 
neizpolnjevanja pogojev, določenih s tem zakonom in s predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi, nastane nevarnost za ljudi in okolje, 
2. ustavi proizvodnjo ali promet, ki ne ustreza pogojem, določenim 
s tem zakonom, 
3. prepove promet kemikalije, ki ni v skladu s tem zakonom, 
4. odredi, da je treba v roku, ki ga je določil, odpraviti ugotovljene 
nepravilnosti. 

Inšpektor za kemikalije ustavi proizvodnjo oziroma promet 
kemikalije zlasti: 

- če pravna ali fizična oseba proizvaja ali daje v promet snov, ki ni 
bila prijavljena v skladu s tem zakonom in ni vpisana v register, 
- če pravna ali fizična oseba daje v promet kemikalijo, ne da bi bila 
razvrščena, 
- če pravna ali fizična oseba daje kemikalijo v promet, ne da bi bilq 
označena v skladu s tem zakonom. 
Pritožba zoper odločbo inšpektorja za kemikalije ne zadrži njene 
izvršitve. 

XVI. KAZENSKE DOLOČBE 

59. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1.200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi 
s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če: 

1. proizvaja ali daje v promet novo snov, ne da bi jo predhodno 
prijavil pri Uradu (prvi odstavek 9. člena), 
2. proizvaja ali daje v promet biocid, ne da bi pridobil dovoljenje 
Urada (13. člen), 
3. ne razvrsti glede na največjo stopnjo nevarnosti, ki jo predstavlja 
(drugi odstavek 20. člena), 
4. ne razvrsti kemikalije v skladu s predpisom iz 22. člena tega 
zakona, 
5. označuje kemikalijo kot manj nevarno ali navaja, da ni nevarna 
(23. člen), 
6. ne izdela varnostnega lista, ali navede napačne podatke ali ga 
ne da na razpolago (24. člen), 
7. oglašuje nevarno kemikalijo v nasprotju s 25. členom tega 
zakona, 
8. proizvaja ali daje v promet kemikalije, ne da bi predložil Uradu 
zahtevane informacije (prvi odstavek 29. člena), 
9. proizvaja ali daje v promet kemikalije, ne da bi izpolnjeval pogoje 
iz 37. in 38. člena tega zakona, 
10. izda osebi mlajši od 18 let kemikalijo, ki je po 12. točki 2. člena 
razvrščena kot nevarna v skupino f ali g, ali če ne vodi predpisane 
evidence oziroma ne da Uradu na razpolago podatkov (40. člen), 
11. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 42. člena tega zakona 
ali ne izvaja predpisanih ukrepov, 
12. ravna v nasprotju s prepovedmi oziroma omejitvami iz drugega, 
tretjega ali četrtega odstavka 42. člena tega zakona, 
13. proizvaja ali daje v promet prepovedano kemikalijo iz prvega 
odstavka 43. člena tega zakona ali ravna v nasprotju z drugim 
odstavkom 43. člena tega zakona , 
14. predloži lažno DLP dokazilo ali DLP-dokazilo pridobljeno z 
zvijačo (46. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje odgovorna 

osebe pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka 

60. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 750.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s 
samostojnim opravljanjem dejavnosti, če: 

1. daje v promet nevarno kemikalijo, ki: 
- ni v originalnem pakiranju ali 
- ni pakirana v skladu s stopnjo nevarnosti oziroma namenom 
njene uporabe ali 
- ni opremljena z napisi v skladu s prvim odstavkom 21 člena 
tega zakona, 
2. ne sporoča predpisanih podatkov iz 26. člena tega zakona, 
3. ne sporoči Uradu podatkov iz tretjega odstavka 9. člena, iz 27., 
28. člena in petega odstavka 29. člena tega zakona, 
4. ne hrani dokumentacije v skladu s 34. členom tega zakona, 
5. ne skrbi za stalno usposabljanje delavcev, ki ravnajo z nevarnim 
kemikalijami (drugi odstavek 39. člena), 
6. ne hrani dokumentacije o DLP v skladu z drugim odstavkom 
46. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 75.000 tolarjev se kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

61. člen 
(pričetek dela Urada) 

Urad za kemikalije začne delovati v treh mesecih po uveljavitvi 
tega zakona. 

62. člen 
(rok za pripravo predpisov na podlagi tega zakona) 

Minister izda predpis iz 56. člena tega zakona najkasneje šest 
mesecev po uveljavitvi tega zakona. 
Drugi predpisi se izdajo najkasneje v enem letu po uveljavitvi 
tega zakona. 

63. člen 
(rok za uskladitev z zakonom za nevarne kemikalije, 

ki so na dan uveljavitve že bile na trgu) 

Pravna in fizična oseba, ki daje v promet nevarno snov, nevaren 
pripravek, ali nevarni izdelek, ki je bil na dan uveljavitve zakona 
že v prometu na ozemlju Republike Slovenije, mora razvrstitev, 
pakiranje, opremljanje in označevanje uskladiti s tem zakonom 
najkasneje v roku enem letu od uveljavitve tega zakona. 

64. člen 
(prijava oziroma sporočanje o snoveh, ki so bile v 

proizvodnji ali v prometu na dan uveljavitve zakona) 

Snovi, ki so bile v proizvodnji ali prometu v Republiki Sloveniji na 
dan uveljavitve zakona, ne glede na to ali so v smislu tega zakona 
nove ali stare, je treba v skladu s tem zakonom prijaviti oziroma 
sporočiti Uradu zahtevane podatke najkasneje v enem letu po 
uveljavitvi zakona. 

Navodilo o načinu te prijave oziroma o potrebnih podatkih o snoveh 
izda Urad v enem mesecu po pričetku delovanja. 
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65. člen 
(rok za uskladitev poslovanja z zakonom o 

kemikalijah) 

Pravne in fizične osebe morajo uskladiti svoje poslovanje s tem 
zakonom najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

66. člen 
(rok za imenovanje inšpektorjev za kemikalije) 

Ustrezno število inšpektorjev za kemikalije, potem ko izpolnijo s 
tem zakonom predpisane pogoje, se imenuje najkasneje v enem 
letu po uveljavitvi zakona. 

Do imenovanja inšpektorjev za kemikalije po prejšnjem odstavku 
tega člena opravljajo inšpekcijski nadzor zdravstveni inšpektorji, 
ki izpolnjujejo pogoje po posebnem zakonu. 

67. člen 
(imenovanje komisij, zavodov) 

Minister pooblasti zdravstveni zavod iz 33. člena tega zakona kot 
center za zastrupitve najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi 
zakona. Vlada imenuje medresorsko komisijo iz 49. člena tega 
zakona v šestih mesecih po uveljavitvi zakona. 

Minister pooblasti strokovnjake za ocenjevanje izvajanja dobre 
laboratorijske prakse v treh mesecih po uveljavitvi zakona (47. 
člen). 

Minister pooblasti akreditirane laboratorije za opravljanje analiz 
inšpekcijskih vzorcev iz 57. člena tega zakona v enem letu po 
uveljavitvi zakona. 

68. člen 
(predpisi, ki se uporabljajo do izdaje novih) 

Dokler ne bodo izdani izvršilni predpisi na podlagi tega zakona, 

se uporabljajo, kolikor niso v nasprotju z določbami tega zakona 
in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, določbe naslednjih izvršilnih 
predpisov: 

- Pravilnik o natančnejših merilih za razvrščanje strupov v 
skupine in o metodah za določanje stopnje strupenosti posameznih 
strupov (Uradni list SFRJ, št. 1/83) 
- Pravilnik o načinu uničevanja neuporabljenih strupov in 
embalaže, uporabljene za pakiranje strupov ter o načinu jemanja 
strupov iz prometa (Uradni list SFRJ, št. 7/83) 

- Pravilnik o tehničnih in sanitarno higienskih pogojih, ki jih morajo 
izpolnjevati organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s 
prometom strupov (Uradni list SFRJ, št. 9/86) 
- Pravilnik o označevanju strupov, ki se dajejo v promet na 
domačem trgu (Ur.list SFRJ, št. 32/86) 
- Odločba o prepovedi prometa in uporabe strupenih snovi in iz 
njih izdelanih preparatov, ki se uporabljajo kot fitofarmacevtska 
sredstva (Uradni list RS, št. 29/96 in 34/96) 
- Odločba o seznamu strupov, ki se smejo dajati v promet (Uradni 
list SFRJ, št. 59/82, 7/84, 9/86, 18/87 in 33/88). 

69. člen 
(predpis, ki se preneha uporabljati) 

Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati zakon o 
prometu s strupi (Uradni list SFRJ, št. 13/91). 

70. člen 
(uveljavitev zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

SPLOŠNE DOLOČBE 

Predlog zakona o kemikalijah ureja postopke in zahteve prijavljanja 
in ocenjevanja novih snovi, vodenje registra in izmenjavanje 
informacij o kemikalijah, registracijo biocidov, pogoje za 
proizvodnjo, promet, uporabo, razvrščanje, označevanje in 
pakiranje kemikalij glede na stopnjo njihove nevarnosti, pogoje, 
obveze in ukrepe za ustrezno ravnanje s kemikalijami. 

Zakon v zvezi s tem nalaga obveznosti in odgovornost pravnim 
in fizičnim osebam, daje pooblastila vladi, ministru za zdravstvo 
(v nadaljevanju: minister) in pristojnim ministrom za izdajp ustreznih 
predpisov, s katerimi bo v slovenski pravni sistem prenošena 
zakonodaja EUna področju kemikalij (bela knjiga, 8. poglavje, III., 
IV. in V. alinea) in nekateri drugi v prilogi navedeni predpisi, ter 
določa pogoje za proizvodnjo in promet z nevarnimi kemikalijami. 
V splošnih določbah so opredeljene definicije kemikalij in nevarnih 
kemikalij ter druge definicije, ki se uporabljajo v tem zakonu in v 
predpisih, ki bodo izdani na njegovi podlagi (2. člen). Nevarne 
lastnosti snovi iz 12. točke 2. člena tega zakona so prevzete iz 
smernice EU 67/548/EEC. 

Kemikalije so po tem zakonu snovi in pripravki. Zakon se ne 
nanaša na kemikalije, ki so v končni obliki zdravila za humano 
in veterinarsko rabo, živila in predmete splošne rabe, ki 
prihajajo v stik z živili, mamila, kozmetični izdelki, odpadki, 
krmila, streliva in eksplozivi, kadar se dajejo v promet z 
namenom razstreljevanja ali za doseganje drugih piro- 
tehničnih učinkov, če so urejene s posebnimi zakoni (3. 
člen). Določila tega zakona se ne uporabljajo tudi za promet 
snovi, ki so predhodne sestavine za mamila (prekurzorji), za 
tranzit in prevoz kemikalij. Radioaktivne snovi se obravnavajo po 
posebnem zakonu, kadar pa radioaktivne snovi vsebujejo snovi, 
ki imajo tudi nevarne lastnosti iz tega zakona, jih je treba 
obravnavati tudi v skladu z določili tega zakona. Ne glede na 
izjeme, pa predlog zakona v 3. odst. 3. člena določa, da če ima 
katera koli od izvzetih kemikalij katero od nevarnih lastnosti iz 12. 
točke 2. člena zakona, jo je treba razvrstiti in označiti v skladu z 
zakonom o kemikalijah, predmete splošne rabe in kozmetiko pa 
tudi pakirati v skladu s tem zakonom. Prav tako je določeno, da 
se določila v zvezi dobro laboratorijsko prakso ne glede na izjeme, 
uporabljajo za vse kemikalije (kozmetiko, medicinske proizvode, 
dodatke hrani-aditive, aditive krmilom, pesticide). 
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Predlog zakona se ne uporablja za promet (registracijo) in 
proizvodnjo gotovih pripravkov fitofarmacevtskih sredstev, kolikor 
sta urejena s posebnim zakonom, uporablja pa se za prijavo 
nove snovi, ocenjevanje, izdelavo ocene nevarnosti za snovi in 
pripravke, za razvrščanje, pakiranje, označevanje fitofarma- 
cevtskih sredstev, za opremljanje z varnostnim listom. Za 
fitofarmacevtska sredstva se uporabljajo tudi določbe v zvezi z 
nevarnimi kemikalijami, ki se nanašajo na verodostojnost 
označevanja (23. člen), javno oglaševanje (25. člen). Uporabljajo 
se tudi določbe v zvezi s PIC postopkom in določbe v zvezi z 
usposobljenostjo za ravnanje z nevarnimi kemikalijami iz 39. člena, 
kolikor niso urejene v zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin ter 
določbe v zvezi s prepovedjo izdajanja nevarnih kemikalij iz 40. 
člena. Določbe, ki se nanašajo na prepovedi in omejitve, ko gre 
za nevarne kemikalije, ki so lahko škodljive zdravju, iz 42. in 43. 
člena, veljajo tudi za fitofarmacevtska sredstva. 

Predlog zakona se uporablja tudi za biocide, to je nekmetijske 
pesticide, ki so kemikalije, glive in mikroorganizmi vključno z 
virusi, ki imajo določen negativni učinek na škodljive 
organizme. Fitofarmacevtska sredstva se ne štejejo med 
biocide v smislu tega zakona. 

Nevarne lastnosti kemikalij so eksplozivnost, oksidativnost, zelo 
lahka vnetljivost, lahka vnetljivost, vnetljivost, huda strupenost, 
strupenost, škodljivost za zdravje, jedkost, dražilnost, povzro- 
čanje preobčutljivosti, rakotvornost, mutagenost, strupenost za 
razmnoževanje in nevarnost za okolje. 

Posebej zakon definira tudi izdelke. To je pomebno, saj se po 
postopku prijavljanja, prijavljajo samo snovi, za pripravke velja 
obveznost razvrščanja in označevanja, izdelke pa lahko 
nadzorujemo in jih zajamemo v poseben režim, če vsebujejo 
katero od snovi, ki se po zakonu razvršča kot nevarna (4. člen). 
Taka razdelitev ima tudi praktičen razlog. Npr. neki uvoženi 
avtomobili vsebujejo v barvi karoserije neko snov, ki bi bila v 
primeru, da bi se pojavila kot snov, razvrščena kot nevarna. Ker 
pa se pojavlja samo v barvi avtomobila (izdelek) kot njen sestavni 
del, je ni treba prijavljati kot snov. Hkrati pa se z definicijo nevarnega 
izdelka zajame v obravnavo vse predmete splošne rabe, ki 
vsebujejo kemikalijo nad določeno mejo oziroma, če imajo katero 
od nevarnih lastnosti. To so npr. čistila, ki ne prihajajo v stik z živili 
(čistila za tla, pečice, sredstva za razmaščevanje odtokov, 
premazi za loščenje tal, čistila za sanitarije), pa tudi kosi pohištva, 
ki izločajo katero od nevarnih snovi. 

Predlog zakona navaja tudi nekatere kratice kot EINECS, ELINCS, 
CAS, EU lndex. V primeru prvih dveh gre za sezname kemikalij v 
Evropski uniji, ki se bodo z uveljavitvijo zakona uporabljali tudi v 
Republiki Sloveniji, zadnji dve pa sta mednarodni oznaki oziroma 
karakteristični števili kemikalij, ki se bosta po uveljavitvi zakona 
uporabljali tudi v Sloveniji. 

Zakon definira tudi promet, ki je uvoz, izvoz, prodaja oziroma 
prepustitev tretjemu, skladiščenje in opremljanje kemikalij. Taka 
definicija, ki v promet šteje tudi izvoz in vsako prepuščanje 
tretjemu, omogoča nadzor nad mednarodnim prometom 
prepovedanih kemikalij, ki ga je treba strogo nadzorovati, ne glede 
na to ali so kemikalije v kroženju odplačno ali neodplačno. 
Omogoča tudi identifikacijo kemikalij, kar je zagotovljeno z 
ustreznim opremljanjem ter nevarnosti primerno skladiščenje. 

Z življenjskim krogom kemikalije je mišljena vsaka faza kroženja 
kemikalije, v kateri se kemikalija pojavlja in zanjo velja ta zakon 
oziroma drugi zakoni, da ne bi prišlo do škodljivih učinkov na 
človeka in okolje. 

Ker zakon ureja prijavljanje novih snovi in redno sporočanje o 
vsaki spremembi v zvezi z njimi ter sporočanje o obstoječih 

snoveh, se definirata tudi pojma prijavnega zavezanca, oziroma 
zavezanca, ki ima dolžnost sporočati. S pojmom fizična oseba je 
mišljen samostojni podjetnik posameznik. 

ODGOVORNOST ZA KEMIJSKO VARNOST 

Predlog zakona v tem poglavju navaja subjekte, ki morajo skrbeti 
za varno ravnanje s kemikalijami. V 6. členu je določeno, da mora 
vsaka pravna in fizična oseba, ki proizvaja ali daje v promet 
kemikalije, poskrbeti za navodila za varno uporabo nevarne 
kemikalije ter za oskrbo odpadkov in mora odgovarjati za vsako 
škodo, ki bi utegnila nastati pri njihovi proizvodnji ali prometu. 
Tako določilo je skladno z že omenjeno Agendo21, poglavje 19 iz 
Ria de Janeira. To pomeni, da mora izvajati določila po tem zakonu, 
kakor tudi po predpisih o odpadkih. 
Nesreče v zvezi s kemikalijami se pogosto dogajajo pri njihovi 
nepravilni uporabi, ali malomarnem ravnanju z njimi. Zato zakon v 
7. členu zavezuje tudi uporabnike, da s kemikalijami ravnajo tako, 
da ne ogrožajo svojega in življenja drugih ljudi. 

Predlog zakona prinaša številne nove naloge v zvezi s 
prilagajanjem proizvodnje in prometa s kemikalijami mednarodnim 
zahtevam. Zato je v predlogu zakona predviden Urad za kemikalije 
(v nadaljevanju: Urad), kot organ v sestavi Ministrstva za 
zdravstvo, ki bo skrbel za zagotavljanje kemijske varnosti ter 
izvajanje nalog v skladu s tem zakonom (8. člen). 

PRIJAVLJANJE NOVIH SNOVI 

V tem poglavju se določa način prijavljanja novih snovi. Poudariti 
je treba, da to poglavje velja le za nove snovi, to je tiste, ki niso 
vpisane v register EINECS in še niso bile prijavljene v skladu s 
tem zakonom. Prav tako je pomembno, da to poglavje velja samo 
za snovi, ne pa tudi za pripravke. Pripravki se ne prijavljajo. V 
promet se smejo dajati le snovi, ki so bile prijavljene v skladu s 
pogoji tega zakona (9. člen). To pomeni, da je bila Uradu, kot 
pristojnemu organu, dostavljena popolna predpisana dokumen- 
tacija. Če je bila snov pravilno prijavljena, se jo vpiše v seznam, ki 
ga vodi Urad. 
Zakon daje tudi možnost izjeme, za katere ni obvezna prijava 
(10. člen). Ta možnost je podana v skladu s smernicami EU, kar 
bo podrobneje določeno v podzakonskem predpisu. To so npr. 
snovi, ki se uporabljajo izključno kot aditivi za živalska krmila, za 
snovi, ki se uporabljajo izključno v medicinskih izdelkih, snovi, ki 
se uporabljajo izključno za namene na področjih, kjer že obstajajo 
posebni postopki prijavljanja, ki so enakovredni postopku po tem 
zakonu, pa tudi kadar se snovi uvažajo v malih količinah (pod 10 
kg letno) ali za snovi, ki se uporabljajo izključno za tehnološke 
raziskave z omejenim in registriranim številom uporabnikov. 

Prijavna služba za sprejem dokumentacije in njeno preučitev je 
po zakonu Urad (1 l.člen). Ker gre za zelo obširno dokumentacijo, 
je predvideno, da jo predpiše minister v posebnem predpisu. Nova 
fitofarmacevtska sredstva se prijavljajo v skladu s tem zakonom, 
vendar na podlagi predpisa, ki ga bosta izdala minister za 
kmetijstvo in minister za zdravstvo na podlagi zakona o 
zdravstvenem varstvu rastlin, ki obravnava fitofarmacevtska 
sredstva. Po smernicah EU o obsegu potrebnih preiskav potem, 
ko so opravljene določene bazične preiskave, ki dajo osnovno 
informacijo o nevarnosti snovi za človeka in okolje, odloča količina 
snovi, ki se jo daje v promet. Zato je zakon predvidel zahtevo po 
dodatnih preskusih, ko bi bile presežene mejne količine snovi, ki 
je bila dana v promet letno ali skupno od pričetka dajanja v promet 
(28. člen). Pomembno določilo v tem členu, ki izhaja neposredno 
iz smernic EU, je tudi določilo o izogibanju podvajanja preskusov 
na vretenčarjih. V ta namen zakon določa, da se lahko uporabljajo 
ustrezna dokazila o preskusih tretjega, če ta s tem pisno soglaša. 
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Predlog zakona določa v 12. členu postopek, ki ga vodi 
Urad ob prijavi nove snovi. Postopek je usklajen s smernico 
EU 67/548, kjer je glede na obliko prijave (popolna ali delna), 
določen tudi rok, v katerem mora prijavna služba izdati 
potrdilo, oziroma zahtevati dodatno dokumentacijo. 
Dodatne podatke Urad lahko zahteva tudi v primeru suma, 
ki ga utemeljujejo najnovejša znanstvena spoznanja o tem, 
da je snov nevarna ali z odločbo določi, da lahko prijavitelj 
daje kemikalije na osnovi te snovi v promet šele po 
razjasnitvi predhodnih vprašanj. V primeru suma, da je snov 
nevarna, lahko Urad zahteva predložitev dokumentacije o 
dodatnih preskusih, še preden so dosežene mejne količine 
iz 28. člena. V primeru neizpolnjevanja zahtev iz tega ali 1. 
odst. 28. člena, Urad z odločbo prepove dajanje kemikalije v 
promet, dokler niso izpolnjene zahteve. Pritožba zoper 
odločbo Urada ne zadrži njene izvršitve. 

REGISTRACIJA BIOCIDOV 

V EU se pripravlja smernica o dajanju v promet biocidov, št. 6903/ 
97. S to smernico bo v EU dana pravna podlaga za ureditev zelo 
širokega področja nekmetijskih pesticidov, ki doslej niso bili enotno 
urejeni. Predlog zakona o kemikalijah daje pravno podlago za 
ureditve postopka registracije biocidov in s tem prevzem omenjene 
smernice v slovenski pravni sistem. 
V členih od, 13. do 16. so zato v predlog zakona o kemikalijah 
vnesena določila v zvezi s postopkom registracije, v zvezi z 
vsebino vloge (15. člen) in v zvezi z izdajo dovoljenja (16. člen). 
Za biocide velja podoben postopek kot pri titofarmacevtskih 
sredstvih, kjer se ocenjujejo snovi in pripravki. V postopku izdaje 
dovoljenj Urad izdela oceno nevarnosti za snov in za pripravek. 
Predpis o dajanju biocidov v promet in o natančnejšem 
postopku izdajanja dovoljenja za promet ter o njegovem 
podaljšanju izda minister, pristojen za zdravstvo, v soglasju 
z ministrom, pristojnim za varstvo okolja. 

OCENJEVANJE KEMIKALIJ 

Predlog zakona v 17. členu določa, da Urad na podlagi predložene 
dokumentacije, v postopku ocenjevanja izdela oceno 
nevarnosti na podlagi podatkov, ki jih mora priskrbeti 
prijavitelj oziroma predlagatelj. V primeru, da je snov nevarna, 
se izdela tudi ocena medicinskih ukrepov v primeru akutnih 
zastrupitev z nevarnimi kemikalijami (v nadaljnjem besedilu: 
zdravstvena ocena). Zdravstveno oceno izdela pooblaščeni 
izvedenec centra za zastrupitve. Oceni se izdelata za snov, 
v primerih, določenih s tem ali s posebnim zakonom (za 
fitofarmacevtska sredstva), pa tudi za pripravek na njeni 
osnovi. Po tem zakonu se prijavljajo tudi aktivne snovi 
titofarmacevtskih sredstev, za katere po EU smernicah velja, da 
se ocenjuje varnost za človeka in okolje tako za aktivno snov 
kakor tudi za gotov pripravek, je v predlogu zakona določilo, da 
se v primerih, ki jih predpiše minister, ocenjuje tudi pripravek. 
Predpis o postopku ocenjevanja titofarmacevtskih sredstev bo 
izdan na podlagi zakona o zdravstvenem varstvu rastlin. Podoben 
način ocenjevanja bo veljal tudi za biocide, kot so npr. sredstva 
za razkuževanje in impregnacijo lesa, za katere je smernica EU 
še v pripravi. Zato je v zakonu širša dikcija, ki ne našteva skupin 
kemikalij, pri katerih se ocenjuje tako snov kot pripravek. 

Na podlagi sedaj veljavnega zakona o strupih je bila za strokovno 
svetovanje ministru pri ocenjevanju snovi ustanovljena komisija 
za strupe. Predlog zakona daje ministru možnost ustanovitve 
enega ali več ustreznih teles za svetovanje pri ocenjevanju 
(18. člen). 

RAZVRŠČANJE, PAKIRANJE, OPREMLJANJE IN 
OZNAČEVANJE KEMIKALIJ 

Razvrščajo se kemikalije, to je snovi in pripravki (20. člen). 
Razvrščanje kemikalij opravljajo pravne in fizične osebe, ki 
proizvajajo ali dajejo kemikalije v promet, razen če ni z zakonom 
ali s predpisi na njegovi podlagi drugače določeno. Glede na to, 
da bo zakon o kemikalijah urejal tudi razvrščanje titofarmacevtskih 
sredstev, biocidov in določenih predmetov splošne rabe, bo treba 
razvrščanje urediti v skladu s predpisi, ki jih bo izdal minister za 
zdravstvo (22. člen). 
Nevarne kemikalije se lahko dajejo v promet le v originalnem 
pakiranju, ki mora biti v skladu s stopnjo nevarnosti in z namenom 
njene uporabe (21. člen). S tem se želi zaščititi uporabnika, ki 
mora biti obveščen o morebitnih nevarnostih v zvezi z uporabo 
kemikalije, ki so zanesljivo navedene le na originalnem pakiranju. 
Pakiranje nevarnih kemikalij mora biti v skladu s predpisi, ki bodo 
izdani na podlagi tega zakona tako, da zagotavlja varnost otrok 
(zapirala varna pred otroki), zahteva po originalnem pakiranje 
preprečuje prepakiranje ko je blago že v prometu v manj varno 
embalažo, zaradi katere lahko pride tudi do pomot pri uporabi 
sredstva, do nepotrebnega izpostavljanja tistega, ki bi kemikalijo 
prepakiral idr. Pomembno določilo je tudi, da mora biti pakiranje v 
skladu z namenom uporabe, to pomeni, da se morajo sredstva, 
ki so npr. namenjena za uporabo v gospodinjstvih, pakirati v 
ustrezno malih količinah. Predlog zakona določa, da je 
prepovedano zavajati potrošnika z navajanjem, da je sredstvo 
manj nevarno aH da ni nevarno (23. člen). 

V zakonu je v 24. členu posebej omenjen varnostni list. Obrazec 
varnostnega lista bo urejen v posebnem predpisu, s katerim bo 
prevzeta ustrezna smernica EU in zajema vse podatke, ki so 
nujno potrebni za varstvo uporabnika pri delu in za ustrezno 
informacijo zdravstvenim delavcem ob morebitni zastrupitvi. 
Pravna ali fizična oseba, ki daje v promet nevarno kemikalijo, 
mora izdelati varnostni list in ga dati na razpolago vsakemu 
poklicnemu uporabniku in Uradu. Vsebino varnostnega lista, 
ki velja za vse nevarne kemikalije (tudi ff-sredstva), predpiše 
minister. 

V predlogu zakona je v 25. členu določeno, da je pri vsakem 
oglaševanju kemikalij, ki so po 12. točki 2. člena razvrščene 
kot nevarne, treba navesti njihove nevarne lastnosti ter da 
je pred uporabo treba natančno prebrati opozorila na 
pakiranju in navodila o varni rabi. Tudi ta določila veljajo, enako 
kot zgoraj, za vse nevarne kemikalije. 

OBVEZNOST SPOROČANJA 

V tem poglavju so obdelane obveznosti prijavitelja, zavezancev 
in Urada v zvezi s sporočanjem in podajanjem informacij, ki naj bi 
služile k večji kemijski varnosti. 

V 26. členu je obveza, ki prijavitelja nove snovi zavezuje, da Urad 
redno obvešča o vseh spremembah, v zvezi s snovjo, ki jo 
proizvaja ali daje v promet, ter o količini, ki jo je proizvedel ali dal 
v promet. Prvo je pomembno za morebitne ukrepe pristojnega 
organa, v kolikor bi se pokazale nove lastnosti določene snovi, 
za katere organ ob prijavi ni vedel, drugo pa je pomembno 
predvsem zato, ker mora pristojni organ pri določenih doseženih 
količinah snovi, ki je bila dana v promet, zahtevati dodatne 
preskuse (28.člen). 

Tudi kadar gre za snovi, za katere ne velja obvezna prijava, mora 
pravna ali fizična oseba, ki jih proizvaja ali daje v promet sporočati 
Uradu predpisane podatke. Ti podatki so lahko različni. Npr. pri 
snoveh, ki se uporabljajo za tehnološke raziskave, je potrebno 
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predhodno sporočiti Uradu identiteto snovi, podatke za 
označevanje, seznam uporabnikov, predvideno količino idr. 
podatke (27. člen). 

V 28. členu predloga zakona je določeno, da če količina 
prijavljene snovi, ki jo prijavitelj daje v promet, letno ali 
skupno od začetka dajanja v promet doseže ali preseže 
mejne količine, mora prijavitelj predložiti Uradu rezultate 
dodatnih preskusov, določenih v predpisu ministra, na 
zahtevo pa tudi prej. Predpise o mejnih količinah snovi, pri 
katerih se zahtevajo dodatni preskusi, o vrsti, obsegu 
preskusov in o testnih metodah ter pogoje, pod katerimi se 
lahko uporabijo podatki, izvedeni za isti namen drugega 
prijavitelja, zaradi izogibanja ponovnih preskusov na 
vretenčarjih, določi minister. 

Sporočanje, ki ga določa 29. člen zakona, je namenjeno 
vzpostavitvi in vodenju evidenc o snoveh iz seznama EINECS, ki 
se proizvajajo ali dajejo v promet v RS in o snoveh in na njihovi 
podlagi izdelanih pripravkov in izdelkov, ki niso nove v smislu 
tega zakona, a se v RS še niso proizvajale ali dajale v promet. Ti 
podatki zajemajo tudi študije varnosti za človeka in okolje. V 
predlogu zakona je določeno, da se lahko za zgoraj navedene 
snovi upošteva tudi ustrezna dokumentacija o preskusih, ki niso 
opravljeni v skladu z načeli dobre laboratorijske prakse. Tako 
določilo je v skladu s predpisi EUinv skladu z realnimi možnostmi. 
Za snovi iz tega seznama, ki so bile v evropski register EINECS 
vpisane do leta 1981, namreč dokumentacija v skladu z določili 
DLP večinoma ne obstaja. Evidence o količinah teh snovi so 
pomembne ne samo zaradi nadzora nad kemikalijami pri nas 
temveč tudi zaradi mednarodnih obvez, ki jih bo Slovenija morala 
izpolnjevati do EU. Uredba EU 793/93/EEC namreč določa, da 
morajo vse države zaradi določitve prioritetnega vrstnega reda 
snovi iz seznama EINECS, ki se jih ocenjuje glede njihove 
nevarnosti za človeka in okolje, sporočati določene podatke o 
teh snoveh (30. člen). Evidenca o drugih kemikalijah, ki niso nove 
po tem zakonu, a se uvajajo na ozemlje RS, pa je pomembna 
predvsem zaradi varstva državljanov Slovenije in našega okolja. 
Predpis o postopkih ocenjevanja obstoječih snovi, kot je to 
določeno v uredbi EU 1488/94 in seznam že razvrščenih snovi, 
izda minister (2. odst. 30. člena). 

Podrobnejši predpis o postopkih sporočanja in o vsebini 
podatkov iz 26., 27., 28., 4. odst. 29. in 1. odst. 30. člena 
oziroma način zbiranja podatkov za posamezne skupine 
kemikalij izda minister (31. člen). Podatki o fitofarmacevtskih 
sredstvih se bodo zbirali na podlagi predpisa, ki ga bosta 
skupaj izdala minister za kmetijstvo in minister za zdravsto 
na podlagi zakona o zdravstvenem varstvu rastlin. 

Predlog zakona v 32. členu tudi določa, katere podatke morajo 
zavezanci dati na razpolago, ne da bi zahtevali njihovo zaupno 
obravnavo. Podatki, ki se ne morejo šteti za zaupne, ker so bistveni 
za varstvo človeka in okolja zaradi ukrepanja ob morebitnih 
nesrečah, so prevzeti iz 19. člena smernice 67/548/EEC. 

Zaradi varstva človeka je po zakonu v skladu s smernicami, 
sprejetimi na mednarodnem forumu za kemijsko varnost (IFCS), 
ki skrbi za mednarodno izvajanje poglavja 19, Agende 21 in Ria 
de Janeira, se s predlogom zakona določa javni zdravstveni 
zavod za spremljanje učinkov kemikalij in za pomoč ob 
zastrupitvah (33. člen). Ta člen tako določa, da Center za 
zastrupitve poleg preventivnih in drugih nalog, preko zdravnikov, 
ki se srečujejo z ljudmi, ki imajo kakršne koli posledice učinkov 
kemikalij, zbira informacije o akutnih zastrupitvah in drugih učinkih 
kemikalij na ljudi. Zaradi zagotavljanja podatkov o kemikaliji v 
času njene proizvodnje ali dajanja v promet in 5 let po prenehanju 
proizvodnje oziroma prometa, se zavezujejo pravne in fizične 
osebe, da hranijo dokumetacijo o prijavi (34. člen). 

PROIZVODNJA IN PROMET Z NEVARNIMI 
KEMIKALIJAMI 

35. člen je deklarativne narave in je v skladu z usmeritvami, 
sprejetimi na mednarodni konferenci o okolju v Riu de Janeiru in 
na zgoraj omenjenem mednarodnem forumu za kemijsko varnost 
in je kot tak zelo pomemben. V 36. členu je predvideno 
preprečevanje nedovoljenega prometa s prepovedanimi ali strogo 
omejenimi kemikalijami, za katere se izvaja postopek predhod- 
nega soglasja države uvoznice (PIC postopek). Na podlagi tega 
člena v povezavi z 42. členom bo mogoče v slovenski pravni 
sistem vpeljati pomebno uredbo, ki je na prioritetni listi 
predpristopne strategije pri priključevanju EU, to je uredba 2455/ 
92 in njene dopolnitve ter izvajati postopek predhodnega soglasja, 
v skladu z londonskimi navodili UNEP/FAO iz leta 1991. Predpis 
o izvajanju PIC postopka in o prometu določenih kemikalij predpiše 
minister, pristojen za zdravstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim 
za kmetijstvo in ministrom, pristojnim za okolje. 

37. člen predloga zakona določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo ali promet z 
nevarnimi kemikalijami. Ker zakon določa pogoje le za nevarne 
kemikalije, je potrebno, da so poleg pogojev po splošnih in v 
nekaterih primerih tudi po posebnih predpisih, izpolnjeni tudi pogoji, 
ki jih določa ta zakon oziroma na njegovi podlagi izdani predpisi. 
Glede na nevarnost kemikalije je treba izpolnjevati tudi določene 
tehnične pogoje ter sanitarno tehnične pogoje (3. odst. 38. člena). 
Predpise o tehničnih pogojih za proizvodnjo oziroma promet z 
nevarnimi kemikalijami izda minister, pristojen za gradnjo objektov, 
v soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarstvo, in z ministrom, 
pristojnim za požarno varnost. V tem delu se daje pravna podlaga 
za nadomestitev predpisov, ki so bili izdani na podlagi zakona o 
eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter o drugih 
nevarnih snoveh in za izdajo drugih predpisov, ki so potrebni, a 
še niso bili izdani. Predpise o posebnih pogojih za promet z 
nevarnimi kemikalijami, razvrščenimi v skupine od f do o, ki 
zajemajo tudi določene strokovne zahteve do odgovorne osebe, 
izda minister (5. odst. 38. člena). 

Predlog zakona predvideva ustrezno usposobljenost delavcev, 
ki ravnajo z nevarnimi kemikalijami in obveznosti pravnih in fizičnih 
oseb v zvezi z usposabljanjem delavcev (2. odst. 39. člena). 
Predpis o vsebini programov za posamezna področja kemikalij 
ter o drugih pogojih izda minister za delo, v soglasju z ministrom. 
Predvideno je, da bi se glede na različne zahteve pri ravnanju z 
njimi, izdelali različni programi za posamezne skupine kemikalij. 

Ker je zakon krovni zakon o kemikalijah in je eno izmed njegovih 
vodil tudi ureditev celotnega življenjskega kroga kemikalij, v 41. 
členu navaja tudi obveznosti pravnih in fizičnih oseb, ki proizvajajo 
ali dajejo v promet nevarne kemikalije ali jih uporabljajo ter zahteve 
do uporabnikov, v zvezi z ravnanjem z ostanki kemikalij in njihovo 
embalažo, kar je določeno s posebnimi predpisi. 

VARSTVO ZDRAVJA LJUDI IN OKOLJA 

Prvi odstavek 42. člena predloga zakona določa, da Vlada določi 
vrste in količine nevarnih snovi, pri katerih je treba izvajati posebne 
preventivne, varnostne in druge ukrepe za zaščito, reševanje in 
pomoč ob morebitnih nesrečah s temi snovmi. Ta določba naj bi 
omogočila v slovenski pravni sistem vnesti smernico 82/501/ 
EEC, t. i. "seveso direktivo". 

S tem členom je tudi določeno, da minister lahko začasno prepove 
ali omeji proizvodnjo, promet ali uporabo nevarnih kemikalij, če 
obstaja sum, da škodujejo človeku ali okolju, za fitofarmacevtska 
sredstva v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo, in 
ministrom, pristojnim za okolje. Gre za začasno prepoved, ki je 

16. september 1997 69 poročevalec, št. 43 



namenjena preprečevanju škodljivih posledic za človeka in okolje, 
dokler se ne razjasnijo določena vprašanje glede nevarnosti 
kemikalije. Možnost za trajno prepoved neke kemikalije pa je 
prepuščena Vladi (43. člen). 

Ne glede na prej povedano, pa minister lahko prepove ali omeji 
proizvodnjo aH promet nevarnih kemikalij, ki so na listi 
prepovedanih ali omejenih kemikalij Evropske unije. To je podlaga 
za izdajo in izvajanje že omenjene uredbe 2455/EEC, ki se šteje 
med prioritetne predpise, ki jih je treba sprejeti ob priključevanju 
EU. 
Minister lahko določi, da se določene nevarne kemikalije in nevarni 
izdelki, ki vsebujejo ali lahko sproščajo ljudem ali okolju nevarne 
snovi, oziroma so toksični njihovi metaboliti, lahko dajejo v promet 
ali uporabljajo le pod pogoji, določenimi v odločbi ministra (4. odst. 
42. člena). Tu gre za nekatere omejene ali prepovedane snovi, 
tudi v mednarodnem merilu, ki jih je treba zaradi varstva človeka 
in okolja nadzorovati. 

Pooblastila Vlade iz 43. člena bodo omogočala prepovedi za 
proizvodnjo, promet in uporabo določenih snovi, ki so na 
mednarodni listi prepovedanih ali strogo omejenih snovi in izvajanje 
postopkov ustreznega medsebojnega obveščanja v mednarodni 
trgovini s kemikalijami. 

Ker je intencija zakona, da bi celovito uredil področje kemikalij, se 
v 44. členu dotika tudi področja varstva delavcev pri delu z 
nevarnimi kemikalijami. Pri tem zakon odkazuje na predpise s 
področja varnosti in zdravja pri delu, saj določa, da se varstvo 
delavcev pred škodljivimi učinki kemikalij ureja s predpisi s področja 
varnosti in zdravja pri delu. 

DOBRA LABORATORIJSKA PRAKSA 

45. člen daje podlago za izdajo predpisa o načelih dobre 
laboratorijske prakse. Ta načela naj bi bila enotna za vse kemikalije 
(kozmetiko, medicinske proizvode, dodatke hrani-aditive, aditive 
krmilom, pesticide) oziroma za kemikalije, za katere se v področni 
zakonodaji zahteva, da so preskusi, ki služijo registracijskim ter 
prijavnim, v nekaterih primerih pa tudi sporočilnim namenom, 
izvedeni v skladu z dobro laboratorijsko prakso. 

46. člen določa, kaj je lahko DLP-potrdilo. Predvidene so tri možne 
oblike potrdil, ki naj bi pri pristojnem organu veljale kot verodostojen 
dokaz, da laboratorij opravlja preskuse v skladu z DLP. Poleg 
potrdila, ki ga po ustreznem postopku izda Urad, se upošteva 
tudi pisna izjava verificiranega laboratorija, ki je opravil preskus, 
da je preskus potekal v skladu s principi DLP. Taka izjava bi prišla 
v upoštev npr. v primeru, da v neki državi še ni organa, ki bi izdal 
DLP- potrdilo, laboratorij pa lahko dokaže, da so preskusi bili 
opravljeni v skladu z načeli DLP. 

Tretja možnost pa je DLP potrdilo ali drugo ustrezno potrdilo drugih 
držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjen sporazum o 
medsebojnem priznavanju podatkov. Tu gre za običajno pot 
medsebojnega priznavanja podatkov, pri čemer se med državami 
sklepajo posebni sporazumi. 

Ocenjevanje izvajanja dobre laboratorijske prakse opravljajo 
strokovnjaki, ki jih za to pooblasti minister (47. člen). Uspešno 
prestano ocenjevanje je tudi pogoj za izdajo DLP-potrdila. 

Zaradi zmanjšanja trgovinskih ovir pri prometu s kemikalijami, 
sodelovanja med preskusnimi laboratoriji ter njihovega 
medsebojnega preverjanja in medsebojnega zaupanja, je 
mednarodna obveza tudi redno obveščanje tako domače kot tuje 
zainterisirane javnosti v zvezi z izvajanjem DLP v Republiki 
Sloveniji, kakor tudi o laboratorijih, ki so izvajali preskuse v skladu 

z dobro laboratorijsko prakso (48. člen). 

STROKOVNO SVETOVANJE VLADI IN MINISTRU 

Prelog zakona v 49. členu določa ustanovitev stalne medresorske 
komisije Vlade, ki bo obravnavala problematiko kemikalij. Na ta 
način se zagotavlja sodelovanje in usklajenost vseh resorjev, ki 
imajo pristojnosti na področju nevarnih kemikalij, njihovo 
soodgovornost in medsebojno informiranost. 

V 50. členu je predvidena možnost imenovanja posebnih 
izvedencev za svetovanje ministrstvu. Primerjalne države imajo 
na tem mestu predvidene zavode za svetovanje. Glede na 
slovensko relativno majhnost, ki omogoča dober pregled nad 
strokovnjaki za posamezna področja, je najcenejša možna oblika 
neposredno angažiranje strokovnjakov za posamezna področja, 
kadar je to potrebno pri pripravi ukrepov oziroma odločitev 
ministrstva. 

51. člen daje podlago za vzpostavitev informacijske podpore na 
področju kemikalij. Predvideva se priprava posebnega programa 
povezave med resorji, ki imajo pristojnosti na področju kemikalij 
in njeno stalno nadgrajevanje in dopolnjevanje ter povezovanje v 
mednarodni prostor. Za zagotavljanje kemijske varnosti je dobra 
informacija o kemikalijah, ki bi zajemala vrste in količine kemikalij, 
njihove lastnosti, najpomembnejše lokacije, kjer so skladiščene 
idr. zelo pomebna. Glede na razdelitev pristojnosti med 
posameznimi resorji, je zelo pomebno, da se med njimi vzpostavi 
informacijska povezava in jim določi naloge v zvezi s 
pridobivanjem in izmenjavo kakovostnih informacij. 

STROŠKI 

Za storitve, ki jih po tem zakonu opravlja Urad, se 
zaračunavajo pristojbine in stroški (52. člen). Storitve Urada 
so predvsem ocenjevanje snovi pri prijavnem postopku in 
pripravkov pri registracijskem postopku, ocenjevanje 
izvajanja dobre laboratorijske prakse idr. Vlada Republike 
Slovenije izda predpis, ki določi višino pristojbin in stroškov. 
Stroške v zvezi s prijavo oziroma sporočanjem za snovi nosijo 
prijavitelji oziroma zavezanci. Navaja pa tudi, da se nekateri 
stroški za dela, ki so nacionalnega pomena, krijejo iz državnega 
proračuna. To so stroški v zvezi z nalogami centra za zastrupitve, 
ki izhajajo iz tega zakona, ki se krijejo na podlagi odobrenega 
letnega programa dela. Iz istega vira se krijejo tudi stroški 
medresorske komisije in njenih podkomisij, strokovnih teles za 
svetovanje pri ocenjevanju in izvedencev za svetovanje 
ministrstvu. 

POOBLASTILA URADA ZA KEMIKALIJE 

V 53. členu je povzetek najpomembnejših nalog in pristojnosti, ki 
jih ima Urad na podlagi tega zakona. 

SODELOVANJE CARINSKIH ORGANOV 

Ne glede na to, ali bodo carinski organi locirani na meji ali po 
vstopu Slovenije v EU v notranjosti države, bodo nadzorovali 
blago, ki se uvaža v Republiko Slovenijo. Ker je pred uvozom 
nevarnih kemikalij, posebej pa zaradi preprečevanja nedovoljene 
trgovine s prepovedanimi kemikalijami potrebno preveriti ali so 
izpolnjeni vsi pogoji za uvoz kemikalije, je nujno sodelovanje carine. 
Posebej je to pomembno zato, ker po priključitvi Slovenije EU 
zdravstvena inšpekcija v skladu z določili EU na meji z državami 
EU ne bo mogla več nadzirati uvoza kemikalij, za katere ima 
sedaj pristojnosti na podlagi zakona o prometu s strupi in jih bo do 
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vstopa v EU zadržala tudi na podlagi zakona o kemikalijah. Zato 
je v 54.členu predvideno, da izvajajo nadzor nad uvozom kemikalij 
carinski organi, ki imajo po tem zakonu tudi določena pooblastila. 
Podobna rešitev nadzora je tudi v nemškem zveznem zakonu o 
kemikalijah. 

INŠPEKCIJSKI NADZOR 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in na njegovi 
podlagi izdanih predpisov opravlja Zdravstveni inšpektorat 
Republike Slovenije, kot organ v sestavi Ministrstva za zdravstvo 
preko inšpektorjev, usposobljenih za kemikalije. 
Uvoz kemikalij se nadzira na državni meji, v kolikor z mednarodno 
pogodbo ni drugače določeno (1. in 2. odst. 55. člena). Uvoz na 
državni meji nadzirajo zdravstveni inšpektorji, ki izpolnjujejo 
pogoje po zakonu o upravi. 

Nadzorstvo nad izvajanjem določb zakona, ki se nanašajo na 
varnost in zdravje pri delu, opravljajo inšpektorji, pristojni za delo 
(3. odst. 55. člena). Tu zakon glede vsebine odkazuje na predpise 
s področja varnosti in zdravja pri delu. 

Glede na obseg problematike kemikalij, je bilo potrebno predvideti 
posebne pogoje za imenovanje inšpektorja, usposobljenega za 
kemikalije (56. člen). Pri svojem delu inšpektor jemlje vzorce 
kemikalij, ki jih analizirajo pooblaščeni laboratoriji (57. člen). 

Predlog zakona v 58. členu določa ukrepe, ki jih lahko odredi 
inšpektor pri svojem nadzoru. Tako lahko inšpektor v posebnih 
primerih, ko gre za zdravje ljudi ali okolje, prepove ali ustavi 
proizvodnjo kemikalij. Pritožba zoper odločbo inšpektorja je možna 
na Ministrstvo za zdravstvo, vendar ne zadrži njene izvršitve (3. 
odst. 58. člena). 

KAZENSKE DOLOČBE 

V 59. in 60. členu so navedene kršitve zakona, ki se obravnavajo 
kot prekrški in določene najnižje denarne kazni za pravne in 
fizične osebe ter za odgovorne osebe pravnih oseb. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Urad za kemikalije naj bi začel delovati v treh mesecih po uvelja vitvi 
zakona (61. člen). 

Predpis o vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita izda 
minister v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona. Drugi predpisi na 
podlagi tega zakona se izdajo v enem letu po njegovi uveljavitvi 
(62. člen). 

Zakon predvideva enoletni rok za prilagoditev pravnih in fizičnih 
oseb, ki dajejo v promet kemikalije, da s tem zakonom uskladijo 
razvrščanje, pakiranje in opremljanje kemikalij, ki so na dan 
uveljavitve že bile v proizvodnji aH v prometu v Republiki Sloveniji 
(63. člen). Te snovi je treba Uradu prijaviti najkasneje v enem letu 
po uveljavitvi zakona (64. člen). 

Za vse kemikalije, ki se prvič dajejo v promet v Republiki Sloveniji, 
prehodna določba ne velja. Pravne in fizične osebe morajo uskladiti 
svoje poslovanje z zakonom najkasneje v enem letu po njegovi 
uveljavitvi (65. člen). 

66. člen določa, da Vlada RS najkasneje v enem letu po uveljavitvi 
zakona, imenuje ustrezno število inšpektorjev. V 67. členu je 
določen 3-mesečni rok za pooblastitev centra za zastrupitve, 6- 
mesečni rok za imenovanje medresorske komisije za kemikalije, 
3-mesečni rok za pooblastitev ocenjevalcev izvajanja dobre 
laboratorijske prakse ter 1 - letni rok za pooblastitev akreditiranih 
laboratorijev za opravljanje analiz inšpekcijskih vzorcev. 

Glede na to, da so za uskladitev z zakonom določeni primerni 
roki, predlagatelj meni, da zakon lahko začne veljati 15. dan po 
njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se bo v Republiki Sloveniji 
prenehal uporabljati Zakon o prometu s strupi (Uradni list SFRJ, 
št. 13/91). Z dnem uveljavitve zakona o kemikalijah prenehata 
veljati tudi Odločba o zavodih, ki izpolnjujejo pogoje za 
dajanje toksikološke ocene strupov (Uradni list RS, št. 7/95) 
in Odločba o organizacijah združenega dela, ki smejo 
ugotavljati učinkovitost posameznih strupov, ki so 
namenjeni za higieno prostorov, javnih objektov in javnih 
površin ali za uničevanje škodljivega mrčesa in drugih 
škodljivcev (Uradni list SFRJ, št. 7/84 in 58/85). 

Opomba uredništva: 
Priloga k predlogu zakona o kemikalijah, v angleškem jeziku, 
je na vpogled v Glavni pisarni Državnega zbora. 
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Redakcijski popravek 

PREDLOGA ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 

ESTONIJE O VZAJEMNI ODPRAVI 

VIZUMOV (BEEVOV) 

- EPA 200-11 - 

Vlada Republike Slovenije je z dopisom št. 270-01/97-1 (T) dne 
26/6-1997 poslala v obravnavo predlog zakona o ratifikaciji 
sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Estonije o vzajemni odpravi vizumov. Na podlagi mnenja 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora 
Republike Slovenije z dne 8/6-1997 je Odbor za mednarodne 
odnose Državnega zbora Republike Slovenije na 16. seji dne 

16/6-1997 predlog zakona sprejel skupaj z redakcijskim 
popravkom slovenskega besedila v prvem odstavku 7. člena 
sporazuma, in sicer tako, da se besede "veljavne potne listine" 
nadomestijo z besedami "vzorce veljavnih potnih listin". 

Prosi, da se navedeni popravek upošteva pri obravnavi 
navedenega predloga zakona. 

OPOMBA UREDNIŠTVA 
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o 
vzajemni odpravi vizumov (BEEVOV) - EPA 200-II - je bil 
objavljen v Poročevalcu št. 29, dne 4. julija 1997. 
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1 NAROČILNICA 

| Ime in priimek:      | 

i Naslov:  

Telefon: Poštna številka:  , 

' Podjetje: __  ' 

I Davčna številka:  

| NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE | 

i Datum:    

. Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

I Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
I ŠUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 

| Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. | 
i i 
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Šubifieva 4, urednica Jasna Urbanija, telefon (061) 12-61 -222 - Tisk SET Vevče. 
ia vsake tri mesece ■ Žiro raćun: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, 
1) 12-58-173. ISSN 1318-0169. 
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