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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

ZDRAVSTVENEM VARSTVU RASTLIN - 

EU (ZZVR-1) 

-hitri postopek -EPA 1336 -II 

; 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1999-2311-0100 
Številka: 325-10/2000-1 
Ljubljana, 22.03.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 18. seji dne 22.3.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU 
RASTLIN - EU, 

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 predlog zakona o zdravstvenem 
varstvu rastlin obravnava po hitrem postopku, ker gre za 
izredne potrebe države. 

Republika Slovenija se je v Državnem programu za prevzem 
pravnega reda Evropske unije (NPAA) in v pogajalskih 
izhodiščih zavezala, da bo sprejela Zakon o zdravstvenem 
varstvu rastlin najkasneje do 31.12.2000. 

Zakon je strokovne narave in sodi v okvir tako imenovanih 
"evropskih zakonov", saj se usklajuje z direktivami EU na 
področju zdravstvenega varstva rastlin. Pomembno je, da se 
čimprej vzpostavi sistem ustreznega varovanja zdravja rastlin, 
z uskladitvijo in izvajanjem postopkov in zahtev, ki veljajo na 
notranjem trgu EU. Le na ta način je mogoče zagotoviti nemoten 
pretok rastlinskega blaga oziroma preprečiti ovire v mednarodni 
trgovini. Nujna je čimprejšnja uveljavitev zakona, saj zakon 

predstavlja okvir in omogoča nadaljnjo uskladitev in uveljavitev 
pravnega reda EU na tem področju. 

Ker zakon o zdravstvenem varstvu rastlin predstavlja del 
pravnega reda EU, ki vpliva na prost pretok blaga, Vlada 
Republike Slovenije predlaga, da se zakon obravnava po 
hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije s tem gradivom nadomešča predlog 
zakona o zdravstvenem varstvu rastlin - hitri postopek, ki ga 
je poslala z dopisom št. 325-10/2000-1 z dne 5.10.2000. 

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: 

- mag. Franc But, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 

- dr. Vida Čadonič Špelič, državna sekretarka v Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- mag. Katarina Groznik, državna podsekretarka v Ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Mojca Geč-Zvržina, državna podsekretarka v Ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Vlasta Knapič, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Bojan Zidarič, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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UVOD 

1. OCENA STANJA 

Zdravstveno varstvo rastlin je eno od področij v okviru 
fitosanitarnega sektorja, ki pokriva tudi področje kakovosti 
semenskega in sadilnega materiala rastlin, področje varstva in 
registracije sort rastlin, področje fitofarmacevtskih sredstev in 
področje reziduov (ostankov) pesticidov. V širšem smislu 
fitosanitarno področje ureja zadeve v zvezi s pridelavo, predelavo 
in prometom rastlin in rastlinskih proizvodov, na način, ki na eni 
strani zagotavlja zdravje rastlin, živali, ljudi in okolja ter na drugi 
strani postavlja enake pogoje v mednarodni trgovinski izmenjavi 
tovrstnega blaga. 

V Republiki Sloveniji področje zdravstvenega varstva rastlin ureja 
zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94). 
Zakon med drugim določa varstvo rastlin, rastlinskih pridelkov in 
rastlinskih proizvodov pred škodljivimi organizmi (bolezni in 
škodljivci), ukrepe za preprečevanje pojava in zatiranje škodljivih 
organizmov, zdravstveni nadzor rastlin na notranjem tržišču ter 
pošiljk rastlin pri uvozu, izvozu in tranzitu, odškodnine imetnikom 
rastlin za uničene rastline, pristojbine za zdravstvene preglede, 
organe za izvajanje zakona in nadzor nad izvajanem zakona. 

Varstvo gozdov v smislu spremljanja in krepitve biološkega 
ravnotežja in zagotavljanja izvajanja ukrepov za preprečitev in 
zatiranje rastlinskih bolezni in prenamnoženih populacij žuželk, ki 
lahko porušijo biološko ravnotežje v gozdovih, ureja Zakon o 
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93). Izvajanje varstva gozdov 
poteka preko izvajalcev varstva gozdov, ki so: Sektor za 
gozdarstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(v nadaljnjem besedilu MKGP), javna gozdarska služba in 
gozdarska inšpekcija v Inšpektoratu Republike Slovenije za 
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu 
IRSKGLR), ki je organ v sestavi MKGP. 

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (v nadaljnjem besedilu 
zakon) je v določenih delih pomanjkljiv in le delno usklajen s 
pravnim redom Evropske Unije (v nadaljnjem besedilu EU) na 
tem področju. Poleg tega zakon ureja dve delovni področji, in 
sicer poleg zdravstvenega varstva rastlin tudi področje 
proizvodnje, izdaje dovoljenj, prometa, uporabe in nadzora 
fitofarmacevtskih sredstev. Ti dve področji sta v evropski 
zakonodaji ločeni in za vsako področje je v veljavi posebna 
zakonodaja. Zato je smiselno, da se oba dela veljavnega zakona 
ločita in izdata kot samostojna zakona, ki sta usklajena s pravnim 
redom EU. 

Bistvene pomanjkljivosti oziroma neusklajenosti zakona s pravnim 
redom EU so zlasti, da: 

ne določa osrednjega odgovornega organa za zdravstveno 
varstvo rastlin v Sloveniji, za koordinacijo in izmenjavo 
informacij ter za poročanje Evropski Komisiji (Single Central 
Authority); 
ne ureja registracije pridelovalcev, predelovalcev, 
distributerjev in uvoznikov rastlin in rastlinskih proizvodov; 
ne ureja sistema rastlinskih potnih listov in varovanih območij; 
določa obvezen zdravstveni pregled ob uvozu za ves 
semenski material, za razliko od pravnega reda EU, ki to 
določa le za nekatere vrste semenskega materiala; 
določa za nekatere vrste sadik večletnih rastlin obvezen 2- 
letni karantenski nadzor pri končnem uporabniku, kar je v 
nasprotju s pravnim redom EU; 
ni razlike pri obveznem nadzoru in ukrepih za preprečevanje 
vnosa, pojava, širjenja in zatiranje karantenskih (EU seznami) 
in gospodarsko škodljivih organizmih, kar ni v skladu s pravnim 
redom EU, 

Pristojni organ za izvajanje zakona je MKGP. Upravne, 
zakonodajne in mednarodne zadeve ter z njimi povezane 
strokovne naloge opravlja Sektor za varstvo rastlin na MKGP 
(upravni del). Inšpekcijsko nadzorstvo in z njimi povezane 
strokovne naloge izvaja fitosanitarna inšpekcija na IRSKGLR 
(inšpekcijski del). Strokovna in tehnična podpora Sektorju za 
varstvo rastlin in fitosanitarni inšpekciji se izvaja preko 
pooblaščenih institucij in laboratorijev (strokovni del). 

Navedena struktura oziroma sistem ne omogoča ustreznih 
povezav upravnega, inšpekcijskega in strokovnega dela glede 
vodenja, odločanja, odgovornosti, delovanja in finančnih sredstev, 
kot to določa pravni red Evropske Unije (4.točka 1. člena Direktive 
2000/29). Ta določa, da mora vsaka država članica ustanoviti ali 
določiti en sam in osrednji odgovorni organ , ki bo pod nadzorom 
nacionalne vlade, še posebej za koordiniranje in stike v zvezi z 
zadevami, ki se nanašajo na zdravstveno varstvo rastlin v smislu 
direktiv EU. Zaželjeno je, da bi bila za ta namen določena državna 
služba za varstvo rastlin, ustanovljena po mednarodni konvenciji 
za varstvo rastlin (IPPC). O ustanovitvi tega organa in vseh 
nadaljnjih spremembah morajo države članice obvestiti druge 
države članice in komisijo Evropske Unije. 

Dejavnosti sedanje službe za varstvo rastlin izvajajo: a) Sektor 
za varstvo rastlin na MKGP, fitosanitarna inšpekcija v IRSKGLR, 
pooblaščene inštitucije in laboratoriji na področju karantenskih 
(EU seznami) in gospodarsko škodljivih organizmov v kmetijstvu 
in v mednarodni trgovini (uvoz, izvoz, tranzit) s semenskim in 
sadilnim materialom gozdnih rastlin, lesom in lubjem; b) izvajalci 
varstva gozdov na področju zagotavljanja izvajanja ukrepov za 
preprečitev in zatiranje rastlinskih bolezni in prenamnoženih 
populacij žuželk v gozdovih. 

Struktura delovanja službe za varstvo rastlin ni v skladu z 
določbami pravnega reda EU, ker med obstoječimi organi in 
inštitucijami znotraj službe ni vzpostavljena formalna povezava 
in »chain of command«. Vodja sektorja na MKGP je za svoje delo 
neposredno odgovoren državnemu sekretarju in ministru, vodja 
inšpekcije pa je neposredno odgovoren glavnemu inšpektorju 
IRSKGLR in ministru. Pooblaščene inštitucije in laboratoriji so za 
svoje delo odgovorni ministru, ki jim je izdal pooblastilo za izvajanje 
določenih nalog. Tako je odgovorna oseba za nadzor in 
zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin v Sloveniji minister, 
kar je v nasprotju s pravnim redom EU, saj minister zaradi svoje 
funkcije ne more neposredno strokovno voditi, odločati in skrbeti 
za nadzor in izvajanje nalog zdravstvenega varstva rastlin v 
državi, v smislu direktiv EU. V skladu z že navedeno direktivo 
mora država določiti ali ustanoviti osrednji odgovorni organ za 
zdravstveno varstvo rastlin kot strokovni organ in vzpostaviti 
hierarhijo odgovornosti za zagotavljanje zdravstvenega varstva 
rastlin v državi, še zlasti v smislu nadzora za preprečevanje 
vnosa in širjenja ter zatiranje karantenskih škodljivih organizmov 
(EU seznami), ki jih določa pravni red EU. 

2. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Z izdajo novega zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (v 
nadaljnjem besedilu ZZVR) bodo odpravljene pomanjkljivosti glede 
neusklajenosti s pravnim redom Evropske Unije, urejena bo 
povezava z izvajalci varstva gozdov ter omogočena organizacija 
državne službe za varstvo rastlin na način, ki je primerljiv z 
ureditvijo v drugih državah članicah EU. 

Na podlagi ZZVR se bo ustanovila Uprava Republike Slovenije 
za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu Uprava) 
kot organ v sestavi MKGP. Uprava bo osrednji odgovorni organ 
za zdravstveno varstvo rastlin v državi, za koordinacijo in 
izmenjavo informacij med organi in izvajalci javnih služb ter za 
poročanje in stike s Komisijo Evropske Unije. Navedena 
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organiziranost sicer v določeni meri ustreza pravnemu redu 
Evropske Unije, čeprav bi bilo za popolno usklajenost potrebno v 
Upravo vključiti tudi inšpekcijo zaradi strokovnih nalog, ki jih izvaja 
na področju zdravstvenega varstva rastlin (zdravstveni pregledi, 
izdaja spričeval itd.). Uprava bo v okviru pristojnosti, ki jo bodo 
določali drugi področni zakoni (zakon o fitotarmacevtskih 
sredstvih, zakon o varstvu in registraciji sort rastlin in zakon o 
semenskem materialu), opravljala tudi naloge na področju 
fitotarmacevtskih sredstev in reziduov (ostankov) pesticidov pri 
kmetijskih pridelkih (varstvo rastlin) in na področju kakovosti 
semenskega in sadilnega materiala kmetijskih rastlin ter varstva 
in registracije sort rastlin (semenarstvo), zato je ime Uprave širše 
zastavljeno. 

ZZVR pomeni uskladitev s pravnim redom EU tako na področju 
kmetijstva kot gozdarstva zlasti glede seznamov škodljivih 
organizmov (karantenski škodljivi organizmi), rastlin in rastlinskih 
proizvodov, glede sistema registracije pridelovalcev, 
predelovalcev, uvoznikov in distributerjev določenih vrst rastlin in 
rastlinskih proizvodov, glede sistema izdaje rastlinskih potnih 
listov, glede uveljavitve koncepta varovanih območij ter glede 
določitve posebnih ukrepov v zvezi s predpisanimi škodljivimi 
organizmi. 

3. CILJI IN NAČELA 

Cilj ZZVR je sistemska ureditev zdravstvenega varstva rastlin v 
Republiki Sloveniji, ki je primerljiva na mednarodnem nivoju ter 
omogoča usklajeno in učinkovito izvajanje nalog in obveznosti.To 
pomeni celovito ureditev glede karantenskih (EU seznami) in 
gospodarsko škodljivih organizmov v kmetijstvu, uskladitev glede 
karantenskih škodljivih organizmov (EU seznami) v gozdarstvu 
ter povezavo z izvajanjem ukrepov za preprečitev in zatiranje 
rastlinskih bolezni in prenamnoženih populacij žuželk v gozdovih, 
ki jih že urejajo predpisi iz varstva gozdov. 

Zdravstveno varstvo rastlin je namenjeno varstvu rastlin in 
rastlinskih proizvodov pred škodljivimi boleznimi in škodljivci; 
preprečevanju vnosa in širjenja ter zatiranju škodljivih bolezni in 
škodljivcev z zagotavljanjem ukrepov za varstvo rastlin in 
rastlinskih proizvodov; ugotavljanju in določanju škodljivih bolezni 
in škodljivcev; omogočanju optimalne pridelave rastlin in trgovanja 
z njimi; varovanju okolja z izvajanjem nadzora škodljivih bolezni in 
škodljivcev na rastlinah, z uvajanjem biotičnega varstva rastlin in 
z opazovalno-napovedovalno dejavnostjo; usmerjanju in 
spremljanju razvoja varstva rastlin; skrbi za izobraževanje in 
osveščanje prebivalstva o varovanju zdravja rastlin. 

Cilj zakona je ureditev zdravstvenega varstva rastlin na način, ki 
vključuje tako imetnike rastlin, državne organe in javne službe ter 
druge posameznike, da skrbijo za zdravje rastlin in rastlinskih 
pridelkov ter izvajajo potrebne ukrepe za preprečevanje in 
zatiranje škodljivih organizmov. Pomembno je zagotoviti 
povezovanje in sodelovanje vseh izvajalcev zdravstvenega 
varstva rastlin v kmetijstvu in gozdarstvu, jih spodbuditi in ustvariti 
pogoje za učinkovito varovanje zdravja rastlin v državi. 

Zakon temelji na načelih: 
vzpostavitve sistema, ki bo omogočal ustrezno varovanje 
zdravja rastlin v Sloveniji, tudi po ukinitvi nadzora na mejah z 
državami članicami; 

• zagotovitve ustreznega varovanja zdravja rastlin tudi v drugih 
državah članicah z uskladitvijo in izvajanjem postopkov in 
zahtev, ki veljajo na skupnem trgu; 
upoštevanja mednarodno priznanih načel, standardov in 
ukrepov za zdravstveno varstvo rastlin; 
sodelovanja med državami s ciljem medsebojne izmenjave 
podatkov in vzpostavljanja skupnih baz podatkov, ki se 

nanašajo na zdravstveno varstvo rastlin; 
zmanjševanja ovir v mednarodni trgovini rastlin in rastlinskih 
proizvodov na minimalno raven z izvajanjem upravičenih 
fitosanitamih ukrepov na podlagi strokovnih in znanstvenih 
načel. 

4. PRAVNI RED EU 

Pri pripravi predloga ZZVR je predlagatelj upošteval temeljne 
direktive EU, ki urejajo področje zdravstvenega varstva rastlin: 

1. Council Directive 69/464/EEC of 8 December 1969 on con- 
trol of Potato Wart Disease 
(OJ L 323 24.12.1969 p. 1) 

2. Council Directive 69/465/EEC of 8 December 1969 on con- 
trol of Potato Cyst Eelworm 
(OJ L 323 24.12.1969 p.3) 

3. Council Directive 74/647/EEC of 9 December 1974 on con- 
trol of carnation leaf-rollers 
(OJ L 352 28.12.1974 p.41) 

4. Commission Directive 92/70/EEC of 30 July 1992 laying down 
detailed rules for surveys to be carried out for purposes of 
the recognition of protected zones in the Community 
(OJ L 250 29.08.1992 p. 37) 

5. Commission Directive 92/71/EEC of 2 September 1992 de- 
termining the percentage of consignments that could be sub- 
ject to phytosanitary inspection, documentary and identity 
checking, when introduced into a Member State from another 
Member State 
(OJ L 275 18.09.1992 p.24) 

6. Commission Directive 92/76/EEC of 6 October 1992 recog- 
nizing protected zones exposed to particular plant health risks 
in the Community 
(OJ L 305 21.10.1992 p. 12) 
Amended by 194N 
Amended by 300L0023 (OJ L 103 28.04.2000 p.72) 

7. Commission Directive 92/90/EEC of 3 November 1992 es- 
tablishing obligations to which producers and importers of 
plants, plant products or other objects are subject and estab- 
lishing details for their registration 
(OJ L 344 26.11.1992 p.38) 

8. Commission Directive 92/105/EEC of 3 December 1992 es- 
tablishing a degree of standardization for plant passports to 
be used for the movement of certain plants, plant products or 
other objects vvithin the Community, and establishing the de- 
tailed procedures related to the issuing of such plant pass- 
ports and the conditions and detailed procedures for their 
replacement 
(OJ L 004 08.01.1993 p.22) 

9. Commission Directive 93/17/EEC of 30 March 1993 deter- 
mining Community grades of basic seed potatoes, together 
with the conditions and designations applicable to such grades 
(OJL 106 30.04.1993 p.7) 

10. Commission Directive 93/50/EEC of 24 June 1993 specifying 
certain plants not listed in Annex V, part A to Council Directive 
77/93/EEC, the producers of vvhich, or the warehouses, dis- 
patching centres in the production zones of such plants, shall 
be listed in an official register 
(OJ L 205 17.08.1993 p.22) 
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11. Commission Directive 93/51/EEC of 24 June 1993 establish- 
ing rules for movements of certain plants, plant products or 
other objects through a protected zone, and for movements 
of such plants, plant products or other objects originating in 
and moving within such a protected zone 
(OJ L 205 17.08.1993 p.24) 

12. Council Directive 93/85/EEC of 4 October 1993 on the con- 
trol of potato ring rot 
(OJ L 259 18.10.1993 p.1) 

13. Commission Directive 94/3/EC of 21 January 1994 estab- 
lishing a procedure for the notification of interception of a 
consignment or a harmful organism from third countries and 
presenting an imminent phytosanitary danger 
(OJ L 032 05.02.1994 p.37) 

14. Commission Directive 95/44/EC of 26 July 1995 establishing 
the conditions under which certain harmful organisms, plants, 
plant products and other objects listed in Annexes I to V to 
Council Directive 77/93/EEC may be introduced into or moved 
within the Community or certain protected zones thereof, for 
trial or scientific purposes and for work on varietal selections 
(OJ L 184 03.08.1995 p. 34) 
Amended by 397L0046 (OJ L 204 31.07.1997 p.43) 

15. Commission Directive 98/22/EC of 15 April 1998 laying down 
the minimum conditions for carrying out plant health checks 
in the Community, at inspection posts other than those at the 
plače of destination, of plants, plant products or other objects 
coming from third countries 
(O J L 126 28.04.1998 p.26) 

16. Council Directive 98/57/EC of 20 July 1998 on the control of 
Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 
(OJ L 235 21.08.1998 p.1) 

17. Council Directive 2000/29/EC of 8 May 2000 on protective 
measures against the introduction into the Community of or- 
ganisms harmful to plants or plant products and against their 
spread vvithin the Community 
(OJ L 169 10.07.2000 p.1) 

5. PREGLED PRAVNEGA REDA V DRŽAVAH 
ČLANICAH EU 

Države članice EU so uskladile EU zakonodajo v skladu s svojim 
veljavnim pravnim sistemom. Nekatere države članice so celotne 
vsebine direktiv EU prenesle v nacionalni zakon, spet druge so v 
zakone prenesle le poglavitne rešitve, ostalo pa so uredile v obliki 
podzakonskih predpisov. Pri pripravi predloga ZZVR je bila 
podrobneje pregledana zakonodaja Avstrije, Nemčije, Velike 
Britanije in Nizozemske. Za razliko od Velike Britanije, kjer je 
vsebina zakona skoraj identična EU direktivam, je v ostalih treh 
državah sistem bolj primerljiv z našim. Zakoni določajo le 06novne 
rešitve, podrobnejši pogoji so opredeljeni v podzakonskih predpisih, 
glede drugih določil kot so seznami, odločbe in priporočila, ki se 
nenehno spreminjajo, pa se sklicujejo direktno na EU direktive. 

Za zagotavljanje in izvajanje zdravstvenega varstva rastlin so 
pristojne državne službe za varstvo rastlin, ki so organizirane v 
skladu z določili Direktive 2000/29 (nadomestila je direktivo 77/93 
in 48 dopolnil) in mednarodne konvencije za varstvo rastlin, ki jo 
je ratificirala tudi Slovenija (Uradni list RS, št.84/00). Na njuni 
podlagi sta se izoblikovala dva načina organiziranosti. Za prvi 
način je značilno, da imajo države ustanovljene organe za 
zdravstveno varstvo rastlin le na državni ravni. To so ponavadi 
organi v sestavi ministrstev za kmetijstvo. (Nizozemska, Francija, 

Danska, Velika Britanija). Pri drugem načinu, kjer gre zlasti za 
države s federalno ureditvijo, imajo le-te tudi na nivoju zveznih 
držav ali pokrajin ustanovljene organe za zdravstveno varstvo 
rastlin, ki jih na državni ravni koordinirajo ministrstva za kmetijstvo 
(Avstrija, Nemčija, Italija, Portugalska). Ne glede na način 
organiziranosti je vsem skupna enotna struktura glede hierarhije 
vodenja in odgovornosti ter samostojnosti in neodvisnosti 
odločanja. 

Na Nizozemskem državno službo za varstvo rastlin predstavlja 
Agencija za varstvo rastlin, ki je organ v sestavi Ministrstva za 
kmetijstvo in vodi upravni, inšpekcijski in strokovni del 
zdravstvenega varstva rastlin. Agencija ima svoj centralni 
laboratorij za izvajanje diagnostike, laboratorijskih preiskav, 
raziskav in drugih strokovnih nalog. Na 11 območnih enotah 
Agencije deluje fitosanitarna inšpekcija. 

V Franciji v okviru Ministrstva za kmetijstvo in ribištvo deluje 
Direkcija za varstvo rastlin, ki je organizirana v obliki območnih 
uradov, ki vodijo upravne, strokovne in inšpekcijske naloge. 
Sestavni del območnih uradov so tudi laboratoriji. 

V Veliki Britaniji sta v okviru Ministrstva za kmetijstvo, ribištvo in 
prehrano ustanovljena Inšpektorat za varstvo rastlin in 
semenarstvo ter Centralni znanstveni laboratorij z oddelkom za 
varstvo rastlin. Vodja inšpektorata in oddelka za varstvo rastlin 
sta direktno odgovorna vodji Sektorja za varstvo rastlin na 
ministrstvu. 

Na Finskem pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo 
deluje Inšpekcijski center za rastlinsko pridelavo. V oddelku za 
varstvo rastlin se izvajajo strokovne in inšpekcijske naloge. 
Sestavni del oddelka je laboratorij za rastlinsko karanteno, ki 
opravlja diagnostiko škodljivih organizmov. 

Na Danskem je Direktorat za rastline v okviru Ministrstva za 
kmetijstvo in ribištvo med drugimi nalogami s področja kmetijstva 
pristojen tudi za upravne, strokovne in inšpekcijske naloge 
zdravstvenega varstva rastlin. 

V Avstriji, Nemčiji, Italiji in Portugalski, kjer imajo federalno ureditev 
v obliki zveznih držav, dežel ali samostojnih pokrajin, državno 
službo za varstvo rastlin predstavljajo organi na zvezni in organi 
na regionalni ravni. 

V Avstriji so zaradi pristopa k EU v okviru Zveznega ministrstva 
za kmetijstvo in gozdarstvo ustanovili Zvezni urad in raziskovalni 
center za kmetijstvo, ki ga sestavlja 9 inštitutov. Inštitut za varstvo 
rastlin je pristojen za upravne in strokovne (diagnostika in 
laboratorijske preiskave) naloge, mednarodno sodelovanje in 
druge zadeve po nalogu ministrstva ter skrbi za usposabljanje in 
daje strokovno pomoč fitosanitarnim inšpekcijskim službam, ki 
delujejo v okviru služb na ravni zveznih dežel. 

Podobno ureditev ima Portugalska. Tam je za upravne in 
strokovne naloge ter mednarodno sodelovanje pristojen 
Direktorat za varstvo rastlin, kot organ v sestavi Ministrstva za 
kmetijstvo, razvoj podeželja in ribištvo. Sestavni del Direktorata 
je tudi laboratorij. Direktorat skrbi tudi za koordinacijo 
inšpekcijskega dela zdravstvenega varstva rastlin. Inšpekcija za 
varstvo rastlin deluje v okviru služb na ravni pokrajin. 

V Italiji je na državni ravni za koordinacijo in mednarodno 
sodelovanje pristojno Ministrstvo za kmetijstvo. Na regionalni ravni 
pokrajin so organizirani Uradi za varstvo .rastlin, ki izvajajo naloge 
upravnega, strokovnega in inšpekcijskega dela. Ti uradi imajo 
svoje laboratorije za izvajanje diagnostike škodljivih organizmov. 

V Nemčiji je podrobno kot v Italiji na državni ravni za koordinacijo 
in mednarodno sodelovanje pristojno Zvezno ministrstvo za 
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kmetijstvo. Dodatno je ministrstvo ustanovilo Zvezni inštitut za 
kmetijstvo, v okviru katerega deluje tudi Oddelek za varstvo 
rastlin. Le-ta opravlja predvsem strokovne naloge in v zadnjem 
času tudi upravne naloge, ki jih na njih prenaša ministrstvo. Na 
regionalni ravni imajo zvezne dežele organizirane svoje službe 
za varstvo rastlin. 

Pri pregledu organiziranosti služb za varstvo rastlin v Evropi, je 
pripravljalec ZZVR preučil tudi organiziranost nekaterih 
pridruženih držav članic. 

Madžarsko državno službo za varstvo rastlin predstavlja Zavod 
za varstvo rastlin in tla v okviru Ministrstva za kmetijstvo. Zavod 
ima 19 območnih postaj za varstvo rastlin. Za koordinacijo in 
mednarodne zadeve je pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, na 
območnih postajah se izvajajo strokovne, inšpekcijske in del 
upravnih nalog zdravstvenega varstva rastlin, ki jih koordinira 
Zavod. Območne postaje imajo svoje laboratorije za opravljanje 
diagnostike škodljivih organizmov in druge strokovne naloge. 

Na Češkem je bila 1997 ustanovljena Uprava za varstvo rastlin, 
ki izvaja upravne in strokovne naloge ter inšpekcijsko nadzorstvo. 
Upravo sestavljajo območni uradi, izpostave in laboratoriji. 

V Bolgariji je za upravne, strokovne in inšpekcijske naloge 
zdravstvenega varstva pristojna Nacionalna služba za varstvo 
rastlin, karanteno in agrokemijo, ki je organ v sestavi Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in agrarno reformo. Službo sestavljajo 
območne enote in laboratoriji. V okviru službe je bil na novo 
ustanovljen Centralni laboratorij za rastlinsko karanteno. 

Na Poljskem je za izvajanje strokovnega in inšpekcijskega dela 
zdravstvenega varstva rastlin odgovoren Inšpektorat za varstvo 
rastlin v okviru Ministrstva za kmetijstvo in ekonomiko prehrane. 
Inšpektorat sestavljajo območne enote in laboratoriji. 

Na Slovaškem je bil v okviru Ministrstva za kmetijstvo ustanovljen 
Centralni Inštitut za nadzor in testiranje v kmetijstvu. Strokovne in 
inšpekcijske naloge zdravstvenega varstva rastlin izvajajo 
pristojni oddelki na inštitutu. 

6.2 Predvidene spremembe prihodkov proračuna 

V predlogu zakona je predvideno, da stroške vpisa v register in 
pridobitve dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov krijejo 
vlagatelji zahtevka. Izdaja odločbe o vpisu v register in izdaja 
dovoljenja za rastlinske potne liste se izda v upravnem postopku 
in se plačuje na podlagi zakona o upravnem postopku. Tudi za 
izdajo dovoljenj pri biotičnem varstvu rastlin velja isti režim. 

6. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV 

Uveljavitev ZZVR bo imela finančne posledice na proračunu 
Republike Slovenije, predvsem zaradi vzpostavitve potrebnih 
inštitucij za izvajanje novih nalog in obveznosti, ki so posledica 
usklajevanja z EU, in sicer Uprave Republike Slovenije za varstvo 
rastlin in semenarstvo, v okviru Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 

Financiranje delovanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin 
je že sedaj opredeljeno v proračunu, tako na področju kmetijstva 
in gozdarstva. Na podlagi ZZVR bodo natančneje urejene 
predvsem obveznosti, oblike izvajanja, nadzor in pogoji izvajanja 
javne službe zdravstvenega varstva rastlin v kmetijstvu, saj javno 
gozdarsko službo že določa Zakon o gozdovih. Sredstva za 
delovanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin se zaradi 
uveljavitve ZZVR predvidoma ne bodo povečala. 

Opravljanje dejavnosti društva na področju zdravstvenega 
varstva rastlin in delovanje strokovnega sveta za zdravstveno 
varstvo rastlin ne predstavlja dodatnih obremenitev za proračun, 
saj že sedaj bremeni proračun. 

6.1 Predvidene spremembe izdatkov za prihodnja tri 
leta 

Vzpostavitev in delovanje Uprave bo imelo finančne posledice na 
proračun zaradi novih zaposlitev, zaradi zagotovitve delovnih 
prostorov in opreme ter dodatnih materialnih stroškov. V Upravi 
se predvideva dodatna zaposlitev najmanj 5 ljudi, tehnično- 
administrativen kader (2) in 3 strokovni delavci z visoko izobrazbo. 

V sklopu zagotavljanja učinkovitega zdravstvenega varstva rastlin 
bo potrebno v primerih pojava škodljivega organizma zagotoviti 
dodatna sredstva pri izvajanju ukrepov za zatiranje le-teh in za 
izplačila odškodnin za uničene rastline zaradi izvajanje 
fitosanitarnih ukrepov. 

Za vzpostavitve registrov, evidenc in drugih zbirk podatkov ter 
vzpostavitev in povezovanje informacijskega sistema na podlagi 
predloga ZZVR bodo potrebna dodatna finančna sredstva. 

Stroške tečajev za odgovorne osebe za izdajo rastlinskih potnih 
listov, krijejo tečajniki sami. 

Za fitosanitarna spričevala se plačajo upravne takse, za 
inšpekcijske preglede pa se plača posebna taksa. 

Tabela: Spremembe izdatkov državnega proračuna za tri leta: 

Leto Uprava Zbirke 
podatkov, 
registri 

Informacijski 
sistem 

Skupaj 

2001 - - - - 

2002 33.920.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 48.920.000,00 
2003 45.880.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 60.880.000,00 
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Tabela: Spremembe prihodkov državnega proračuna za tri leta: 

Leto 
Vpis v 
register 

Izdaja 
dovoljenj 

Tečaji Spričevala Inšpekcijski 
pregledi 

Skupaj 

2001 850.000,00 - - - 15.000.000,00 15.850.000,00 
2002 1.000.000,00 900.000,00 1.500.000,00 - 50.000.000,00 53.400.000,00 
2003 100.000,00 225.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 70.000.000,00 72.825.000,00 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina) 

Ta zakon ureja zdravstveno varstvo rastlin; določa ukrepe in 
obveznosti v zvezi s pojavom, preprečevanjem vnosa in širjenja 
ter zatiranjem škodljivih organizmov na rastlinah, rastlinskih 
proizvodih in nadzorovanih predmetih; ureja biotično varstvo rastlin; 
določa pridobivanje, izmenjavo podatkov in informacijski sistem; 
predpisuje stroške in odškodnine; ureja javno službo 
zdravstvenega varstva rastlin; določa organe, ki so odgovorni za 
uresničevanje tega zakona in inšpekcijsko nadzorstvo. 

2. člen 
(namen) 

Zdravstveno varstvo rastlin je namenjeno: 

varstvu rastlin in rastlinskih proizvodov pred škodljivimi 
organizmi; 

preprečevanju vnosa in širjenja ter zatiranju škodljivih 
organizmov z zagotavljanjem fitosanitarnih ukrepov; 

ugotavljanju in določanju škodljivih organizmov; 

- omogočanju optimalne pridelave rastlin in trgovanja z njimi; 

- varovanju okolja z izvajanjem stalnega nadzora škodljivih 
organizmov, z uvajanjem biotičnega varstva rastlin in z 
opazovalno napovedovalno dejavnostjo; 
< 

• usmerjanju in spremljanju razvoja dejavnosti za varovanje 
zdravja rastlin; 

skrbi za izobraževanje in osveščanje prebivalstva o 
varovanju zdravja rastlin. 

3. člen 
(pomen izrazov) 

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen: 

1. Zdravstveno varstvo rastlin je varovanje zdravja rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov pred škodljivimi 
organizmi s pomočjo fitosanitarnih ukrepov. 

2. Rastline so 
a) žive rastline; 
b) živi deli rastlin, vključno s semenom. 

Za žive dele rastlin se štejejo tudi: 
plodovi v botaničnem smislu, razen tistih, ki so 
konzervirani z globokim zamrzovanjem, 

- vrtnine, razen tistih, ki so konzervirane z globokim 
zamrzovanjem, 
gomolji, čebulice, korenike in drugi podzemni organi za 
razmnoževanje, 
rezano cvetje, 
veje z listi ali iglicami, 

- posekana drevesa z listi ali iglicami, 
tkivne kulture. 

Seme pomeni seme v botaničnem pomenu, ki je namenjeno setvi. 

3. Rastlinski proizvodi so proizvodi rastlinskega izvora, 
nepredelani ali obdelani s preprostimi postopki in ki niso rastline iz 
prejšnje točke. Za rastlinski proizvod se šteje tudi les, če je le-ta 
v celoti ali delno ohranil svojo naravno okroglo površino, z lubjem 
ali brez njega, ali če gre za sekance, iveri, žagovino, lesne 
odpadke ali ostanke in če se uporabi pri prevozu kakršnih koli 
predmetov v obliki pregradnega materiala, podpornega lesa ali 
palet v primeru, da pomeni nevarnost za zdravje rastlin. 

4. Saditev je namestitev rastlin, da bi zagotovili njihovo nadaljnjo 
rast in generativno ali vegetativno razmnoževanje. 

5. Rastline za saditev so: 
rastline, ki so že posajene in bodo ostale posajene ali bodo 
presajene, 
rastline, ki še niso posajene, a so namenjene saditvi. 

6. Škodljivi organizmi so organizmi, ki sodijo v živalski ali rastlinski 
svet, virusi, mikoplazme (fitoplazme) ali drugi patogeni organizmi, 
ki so škodljivi rastlinam ali rastlinskim proizvodom. 

7. Nadzorovani predmeti so zemljišča, skladiščni prostor, 
embalaža, prevozno sredstvo, zabojnik, zemlja ali kateri koli drug 
organizem, predmet ali snov, ki lahko vsebuje ali širi škodljive 
organizme in ki zahteva uvedbo fitosanitarnih ukrepov. 

8. Pošiljka je količina rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov, ki se prevažajo. 

9. Fitosanitarni ukrep je zakonodajni, upravni ali drug postopek, ki 
se izvede v skladu s tem zakonom, da se prepreči vnos oziroma 
širjenje škodljivih organizmov. 

10. Fitosanitarni predpis pomeni ta zakon in vse predpise, izdane 
na njegovi podlagi, ter mednarodne pogodbe s področja 
zdravstvenega varstva rastlin, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. 
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11. Država porekla pomeni državo, v kateri so bile pridelane 
rastline, iz katerih so rastlinski proizvodi. 

12. Premeščanje je vsako premikanje rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov izven mesta pridelave na 
ozemlju Republike Slovenije. 

13. Mesto pridelave je posest ali skupina zemljišč, ki je posamezna 
pridelovalna enota z vsemi pripadajočimi objekti, stroji in opremo. 

14. Uvoz je vsak vnos pošiljke in škodljivih organizmov na carinsko 
območje Republike Slovenije, ne glede na to, kakšna raba ali 
uporaba je bila v skladu s tem zakonom in v skladu s carinskimi 
predpisi dovoljena za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane 
predmete, razen vnosa zaradi tranzita. 

15. Vnos škodljivega organizma je tudi vsak vstop škodljivega 
organizma na območje, kjer še ni navzoč ali je navzoč v omejenem 
obsegu. 

16. Izvoz je vsak iznos pošiljk s carinskega območje Republike 
Slovenije in zajema tudi ponovni izvoz ter začasni izvoz. 

17. Tranzit je vsak prenos pošiljke preko carinskega območja 
Republike Slovenije pod carinskim nadzorom. 

18. Fitosanitarno spričevalo je potrdilo o zdravstvenem stanju 
pošiljke, ki ga izda pristojni organ za zdravstveno varstvo rastlin, 
praviloma v državi porekla in spremlja pošiljko, ki se uvaža, izvaža 
ali prevaža v tranzitu. 

19. Fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz je potrdilo o 
zdravstvenem stanju pošiljke, ki ga izda pristojni organ za 
zdravstveno varstvo rastlin države, v katero se je pošiljka uvozila 
oziroma se je skladiščila, ponovno pakirala ali razdeljevala in 
spremlja pošiljko, ki se ponovno izvaža. 

20. Rastlinski potni list je listina, ki potrjuje, da rastline, rastlinski 
proizvodi in nadzorovani predmeti, ki se premeščajo na ozemlju 
Republike Slovenije, izpolnjujejo določbe tega zakona, ki se 
nanašajo na zahteve zdravstvenega varstva rastlin. 

21. Imetniki rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov (v nadaljnjem besedilu: imetniki) so fizične in pravne 
osebe, ki so lastniki le-teh oziroma se ukvarjajo s pridelavo, 
predelavo, gospodarjenjem, prodajo ali drugo uporabo le-teh. 

22. Stalni nadzor škodljivih organizmov je uradni postopek zbiranja 
in shranjevanja podatkov o navzočnosti škodljivih organizmov ali 
njihovi odsotnosti, na podlagi inšpekcijskih pregledov, spremljanja 
zdravstvenega stanja, sistematičnih raziskav ali drugih postopkov 
ter na podlagi drugih razpoložljivih virov. 

23. Inšpekcijski pregled je pregled rastlin, rastlinskih proizvodov 
in nadzorovanih predmetov z namenom, da se ugotovi navzočnost 
škodljivih organizmov oziroma skladnost s fitosanitamimi predpisi. 

24. Inšpekcijsko spremljanje zdravstvenega stanja je stalni 
inšpekcijski postopek preverjanja zdravstvenega stanja rastlin. 

25. Uradni vzorec je vzorec, ki ga odvzame pristojni inšpektor 
oziroma pravna ali fizična oseba, ki izvaja javna pooblastila po 
tem zakonu. 

II. ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN 

4. člen 
(izvajalci zdravstvenega varstva rastlin) 

Zdravstveno varstvo rastlin je dolžnost Republike Slovenije, njenih 
organov, izvajalcev javne službe zdravstvenega varstva rastlin 
in imetnikov. 

Za zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin in za izvajanje 
drugih nalog iz tega zakona ter za uresničevanje mednarodnih 
konvencij in mednarodnih sporazumov s področja zdravstvenega 
varstva rastlin, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, se ustanovi 
Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo (v 
nadaljnjem besedilu Uprava), kot organ v sestavi Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

5. člen 
(obveznosti organov Republike Slovenije in izvajalcev 

javne službe) 

Organi Republike Slovenije in izvajalci javne službe 
zdravstvenega varstva rastlin morajo izvajati oziroma sodelovati 
pri izvajanju stalnega nadzora rastlin, rastlinskih proizvodov, 
zemljišč, prostorov za skladiščenje, predelavo in hrambo rastlin 
in rastlinskih proizvodov, sredstev za prevoz rastlin in rastlinskih 
proizvodov ter drugih nadzorovanih predmetov, z namenom 
ugotavljanja in poročanja o pojavu in širjenju škodljivih organizmov 
ter njihovega zatiranja. 

Na področju zdravstvenega varstva rastlin v gozdarstvu so organi 
Republike Slovenije in izvajalci javne službe dolžni ravnati v skladu 
s tem zakonom in v skladu s predpisi, ki urejajo področje 
gozdarstva. 

6. člen 
(pravice in obveznosti imetnikov) 

Imetniki imajo pravico do zdravstvenega varstva rastlin. 

Imetniki morajo pregledovati gojene rastline, vključno z 
obdelovalnimi površinami (polja, nasadi, drevesnice, vrtovi, 
rastlinjaki), prostorastoče rastline, prostore za skladiščenje, 
predelavo in hrambo rastlin in rastlinskih proizvodov, sredstva za 
prevoz rastlin in rastlinskih proizvodov ter druge nadzorovane 
predmete, ki jih imajo v lasti ali drugi uporabi oziroma jih obdelujejo 
ali uporabljajo, z namenom ugotavljanja pojava in širjenja škodljivih 
organizmov. 

O vseh novih ali nepričakovanih pojavih škodljivih organizmov 
morajo imetniki nemudoma obvestiti pristojnega inšpektorja 
oziroma izvajalce javne službe zdravstvenega varstva rastlin, ki 
o tem obvestijo Upravo. Izvajati morajo ukrepe za preprečevanje 
širjenja oziroma zatiranje škodljivih organizmov, ki jih določi 
Uprava. 

Če imetnik ne izvede ukrepov iz prejšnjega odstavka, pristojni 
inšpektor odredi njihovo izvedbo na stroške imetnika. 
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Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena morajo imetniki, 
ki so lastniki, ali drugi uporabniki gozdov o vseh novih ali 
nepričakovanih pojavih škodljivih organizmov s seznamov IA in 
IIA iz drugega odstavka 7.člena tega zakona, nemudoma obvestiti 
javno gozdarsko službo, določeno v zakonu, ki ureja varstvo 
gozdov, ki o tem obvesti Upravo. 

Obveznost obveščanja iz tega člena velja tudi za katerokoli drugo 
osebo, ki zaradi narave svojega dela sumi ali opazi nov ali 
nepričakovan pojav škodljivih organizmov. 

III. PREPREČEVANJE VNOSA IN ŠIRJENJA TER 
ZATIRANJE ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV 

1. SKUPNE DOLOČBE 

A) Škodljivi organizmi, rastline, rastlinski proizvodi in 
nadzorovani predmeti 

7. člen 
(seznami škodljivih organizmov) 

Škodljivi organizmi se glede na nevarnost za zdravje in obstoj 
posameznih vrst rastlin ter glede na nevarnost povzročitve velike 
ekonomske škode razvrstijo v sezname. Za preprečevanje vnosa 
in širjenja škodljivih organizmov se izvaja stalni nadzor škodljivih 
organizmov ter ukrepi po tem zakonu. 

Škodljivi organizmi, ki se štejejo za posebej nevarne rastlinam in 
rastlinskim proizvodom, so razvrščeni v naslednje sezname: 

- seznam IA in seznam IIA, ki se nanašata na celotno ozemlje 
Republike Slovenije; 

- seznam IB in seznam IIB, ki se nanašata na določena 
varovana območja. 

Sezname in podrobnejšo razvrstitev škodljivih organizmov iz tega 
člena predpiše minister, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo (v 
nadaljnjem besedilu minister). 

8. člen 
(seznami rastlin, rastlinskih proizvodov in 

nadzorovanih predmetov) 

Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti, s katerimi 
se lahko prenašajo škodljivi organizmi iz drugega odstavka 
prejšnjega člena in pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo 
rastlin, so razvrščeni v naslednje sezname: 

seznam IIIA, ki se nanaša na prepoved uvoza; 

seznam IIIB, ki se nanaša na prepoved uvoza v določena 
varovana območja; 

seznam IVA, ki se nanaša na posebne fitosanitarne zahteve; 

seznam IVB, ki se nanaša na posebne fitosanitarne zahteve 
za določena varovana območja; 

seznam VAI, ki se nanaša na rastlinski potni list; 

- seznam VAII, ki se nanaša na rastlinski potni list za določena 
varovana območja; 

- seznam VBI, ki se nanaša na fitosanitarno spričevalo; 

seznam VBII, ki se nanaša na fitosanitarno spričevalo za 
določena varovana območja. 

Sezname iz tega člena predpiše minister. 

9. člen 
(pojav škodljivega organizma) 

Če se na ozemlju Republike Slovenije pojavi škodljiv organizem s 
seznamov IA in IIA, oziroma se na določenem varovanem območju 
pojavi škodljiv organizem s seznamov IB ali IIB, ali se pojavijo 
simptomi na rastlini, rastlinskih proizvodih ali nadzorovanih 
predmetih, na podlagi katerih se sumi na okužbo s škodljivim 
organizmom s seznamov IA, IIA, IB ali IIB, morajo izvajalci 
zdravstvenega varstva rastlin o tem takoj na predpisan način 
obvestiti Upravo. 

Imetnik mora zavarovati rastline, rastlinske proizvode in 
nadzorovane predmete ter preprečiti stik z drugimi rastlinami, 
rastlinskimi proizvodi in nadzorovanimi predmeti na način, ki ga 
določi pristojni inšpektor. 

Način obveščanja iz prvega odstavka tega člena predpiše minis- 
ter. 

10. člen 
(ugotovitev škodljivega organizma) 

V primeru suma iz prvega odstavka prejšnjega člena se odvzame 
uradni vzorec in pošlje v laboratorij, ki opravlja diagnostične 
preiskave. Le-ta potrdi ali ovrže sum na okužbo s škodljivim 
organizmom in poskusi ugotoviti vzrok okužbe. Ob tem mora 
zagotoviti tak način ravnanja z uradnim vzorcem, da ni nevarnosti 
za širjenje škodljivih organizmov ter da zagotovi identiteto vzorca. 

Laboratorij iz prejšnjega odstavka mora izpolnjevati predpisane 
tehnične in strokovne pogoje. 

Ko je ugotovljena okužba s škodljivim organizmom s seznamov 
IA in IIA oziroma na varovanem območju s seznamov IB in IIB, 
pristojni inšpektor odredi uničenje ali drugačno odstranitev, 
tretiranje in druge predpisane ukrepe. 

Uprava o pojavu in nevarnosti škodljivega organizma obvesti 
organizacije, službe in imetnike rastlin, ki izkažejo pravni irjteres 
ter jih seznani z najpomembnejšimi ukrepi, s katerimi lahko 
preprečujejo okužbo s škodljivimi organizmi. 

Minister predpiše podrobnejše pogoje iz drugega odstavka tega 
člena in ukrepe iz tretjega odstavka tega člena. 

11. člen 
(objavljanje podatkov o škodljivih organizmih) 

Uprava na predpisan način vodi evidence o pojavih in ugotovitvah 
škodljivih organizmov in druge potrebne evidence o stalnem 
nadzoru, z namenom obveščanja na državni in mednarodni ravni. 

Podrobnejšo vsebino, obliko in način vodenja evidenc iz prejšnjega 
odstavka predpiše minister. 

Podatke o pojavu na novo odkritega škodljivega organizma s 
seznamov IA in IIA v Republiki Sloveniji se lahko daje ali objavlja 
le na predpisan način. 
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Prepovedano je dajati ali objavljati podatke o pojavu na novo 
odkritega škodljivega organizma s seznamov IA in IIA v Republiki 
Sloveniji brez odobritve Uprave. 

Minister izda predpis iz tretjega odstavka tega člena. 

12. člen 
(posebno nadzorovana območja) 

Posebno nadzorovana območja so: okuženo ali ogroženo ali 
neokuženo območje, na katerem se na predpisan način zagotavlja 
zdravstveno varstvo rastlin. 

Ko se ugotovi škodljivi organizem in dokler traja nevarnost zaradi 
njegove navzočnosti, pristojni inšpektor, glede na vrsto škodljivega 
organizma, označi mesto okužbe, odredi predpisane ukrepe ter 
obvešča na predpisan način. 

Meje okuženega, ogroženega in neokuženega območja, ukrepe 
za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje škodljivih 
organizmov, pogoje za prenehanje odrejenih ukrepov in način 
obveščanja predpiše minister. 

13. člen 
(varovano območje) 

Območje, kjer eden ali več škodljivih organizmov ni ustaljen, kljub 
ugodnim razmeram za naselitev ali območje, v katerem obstaja 
nevarnost, da se bodo določeni škodljivi organizmi ob ugodnih 
ekoloških razmerah naselili na določenih rastlinah, kljub dejstvu, 
da ti organizmi niso ustaljeni, se lahko določi kot varovano 
območje. 

Šteje se, da je škodljivi organizem na varovanem območju ustaljen, 
če je znano, da se tam pojavlja in niso bili uvedeni nobeni 
fitosanitarni ukrepi za njegovo izkoreninjenje ali, če so se takšni 
ukrepi izkazali za neučinkovite v obdobju vsaj dveh zaporednih 
let. 

Na območju, kjer eden ali več škodljivih organizmov ni ustaljenih, 
kljub ugodnim razmeram za naselitev in je bilo na predpisan način 
priznano kot varovano območje, mora Uprava na predpisan način 
izvajati oziroma zagotoviti izvajanje rednih in sistematičnih raziskav 
o navzočnosti organizmov, glede katerih je bilo varovano območje 
priznano. Na varovanem območju, na katerem obstaja nevarnost, 
da se bo določen škodljivi organizem ob ugodnih ekoloških pogojih 
naselil na določenih rastlinah in če ta organizem ni ustaljen v 
Republiki Sloveniji, izvajanje sistematičnih raziskav ni obvezno. 

Način določitve varovanega območja, podrobnejše pogoje za 
izvajanje sistematičnih raziskav in seznam varovanih območij 
predpiše minister. 

B) Prepovedi in omejitve 

14. člen 
(prepoved vnosa in širjenja škodljivih organizmov) 

Prepovedan je vnos in širjenje škodljivih organizmov s seznamov 
IA in IIA. 

Na varovanem območju sta prepovedana tudi vnos in širjenje 
škodljivega organizma s seznamov IB in IIB, za katerega je 
območje priznano za varovano. 

Za vnos iz prvega in drugega odstavka tega člena se šteje vsak 
nameren ali nenameren vstop škodljivih organizmov na ozemlje 
Republike Slovenije ali na varovano območje. 

Vnos in širjenje drugih vrst škodljivih organizmov, ki niso zajeti v 
seznamih iz prvega in drugega odstavka tega člena, se lahko 
prepove, če obstaja nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin na 
ozemlju Republike Slovenije. 

15. člen 
(prepoved uvoza in premeščanja rastlin, rastlinskih 

proizvodov in nadzorovanih predmetov) 

Prepovedan je uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov s seznama IIIA. 

Na varovano območje je prepovedan tudi uvoz rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznama IIIB, na katere 
se varovano območje nanaša. 

Če niso izpolnjene predpisane fitosanitarne zahteve, je 
prepovedan uvoz in premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov 
in nadzorovanih predmetov s seznama IVA. 

Če niso izpolnjene predpisane fitosanitarne zahteve, je na 
varovana območja prepovedan tudi uvoz in premeščanje rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznama 
IVB, na katere se varovano območje nanaša. 

Uvoz in premeščanje drugih vrst rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov, ki niso zajeti v seznamih iz prvega, 
drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, se lahko 
prepove, če obstaja nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin na 
ozemlju Republike Slovenije. 

16. člen 
(izjema za poskusno in raziskovalno delo ter 

žlahtnjenje) 

Ne glede na določbe 14. in 15. člena tega zakona lahko znanstvene 
in raziskovalne organizacije uvozijo ali premeščajo škodljive 
organizme s seznamov IA, IIA, IB in IIB ter rastline, rastlinske 
proizvode in nadzorovane predmete s seznamov IIIA, IIIB, IVA in 
IVB, če: 

- jih uporabijo za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene 
ali za delo pri žlahtnjenju rastlin; 

s 
izpolnjujejo predpisane pogoje glede strokovne in tehnične 
usposobljenosti, kar ugotovi Uprava z odločbo v upravnem 
postopku; 

imajo uvozno dovoljenje. 

Uvozno dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda Uprava na podlagi 
vloge. 

Vloga vsebuje zlasti: 

podatke o vlagatelju (firma oziroma ime in priimek ter sedež 
oziroma naslov s hišno številko), 

podatke o škodljivih organizmih ali rastlinah, rastlinskih 
proizvodih in nadzorovanih predmetih. 

Uprava vodi evidenco o uvozih iz prvega odstavka tega člena. 
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Minister predpiše pogoje glede strokovne in tehnične 
usposobljenosti, podrobnejšo vsebino vloge in obrazec uvoznega 
dovoljenja iz tega člena. 

17. člen 
(posebnosti) 

Ne glede na določbe 14. in 15. člena tega zakona lahko Uprava v 
skladu s predpisanimi pogoji in če ni nevarnosti za širjenje škodljivih 
organizmov, v posameznih primerih dovoli: 

- izjemen uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov, ki se gojijo ali uporabljajo v neposredni bližini državne 
meje, če so le-ti namenjeni uporabi v Republiki Sloveniji v 
neposredni bližini te državne meje; 

- izjemen uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov v primeru blage okužbe s škodljivimi organizmi, razen 
rastlin za saditev. 

Uprava vodi evidenco o izjemnih uvozih iz tega člena. 

Podrobnejše pogoje za izjemen uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov 
in nadzorovanih predmetov predpiše minister. 

18. člen 
(izjeme) 

Določbe 14. in 15. člena tega zakona se ne uporabljajo : 

- za pošiljke, ki so v tranzitu preko ozemlja Republike Slovenije; 

za majhne količine rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov, vključno z živili ali krmo, če le-te 
uporabi lastnik ali prejemnik za neindustrijske ali 
nekomercialne namene ali za uživanje med prevozom. 

Za majhne količine se šteje zlasti: sadje in sveže vrtnine, razen 
krompirja, rezano cvetje oziroma šopki, seme v izvirnem pakiranju, 
razen semenskega krompirja, okrasne čebulice, novoletne jelke 
brez korenin, sobne rastline v lončkih, balkonske rastline, ki so 
namenjene izključno za samooskrbo končnemu potrošniku, v 
količinah, ki jih predpiše minister. 

C) Register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov 
in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in 

nadzorovanih predmetov 

19. člen 
(register) 

S pridelavo, predelavo, uvozom in distribucijo rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznamov VA in VB, se 
lahko ukvarjajo pravne in fizične osebe, ki poleg predpisanih 
pogojev izpolnjujejo tudi predpisane kadrovske pogoje v skladu s 
tem zakonom in so vpisane v register pridelovalcev, 
predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov (v nadaljnjem besedilu: 
register). 

Vpis v register je obvezen za naslednje zavezance: 
- pridelovalce, predelovalce in distributerje rastlin, rastlinskih 

proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznama VA; 

uvoznike rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov s seznama VB; 

pridelovalce določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov, ki niso navedeni na seznamu VA, 
ter zbirne in distribucijske centre le-teh na območju pridelave. 

Register vzpostavi in vodi Uprava. 

Pogoje iz prvega odstavka tega člena predpiše minister. 

20. člen 
(vpis v register) 

Zavezanci iz prejšnjega člena morajo za vpis v register zagotoviti 
odgovorno osebo s strokovnimi izkušnjami pri pridelavi in 
zdravstvenem varstvu rastlin (v nadaljnjem besedilu: odgovorna 
oseba za zdravstveno varstvo rastlin), ki skrbi za izvajanje 
obveznosti iz 22. člena tega zakona. Podrobnejše kriterije glede 
strokovne usposobljenosti predpiše minister. 

Vlogo za vpis v register morajo zavezanci vložiti pri Upravi na 
predpisanem obrazcu. 

Vloga mora vsebovati zlasti: 

- identifikacijske podatke vlagatelja: firmo oziroma ime in priimek 
ter sedež oziroma naslov s hišno številko; odgovorno osebo; 
davčno številko; enotno matično številko občana oziroma 
matično številko poslovnega subjekta oziroma KMG-MID 
številko kmetijskega gospodarstva, pravno organizacijsko 
obliko; vrsto dejavnosti; 

identifikacijske podatke odgovorne osebe za zdravstveno 
varstvo rastlin vlagatelja: ime in priimek, davčna številka; 
oziroma firmo ter sedež firme oziroma naslov s hišno številko. 

Obrazec in podrobnejšo vsebino vloge iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena, predpiše minister. 

Odločbo o vpisu v register izda Uprava najkasneje v treh mesecih 
po prejemu popolne vloge. 

Če zavezanec preneha izpolnjevati predpisane pogoje iz prvega 
odstavka tega člena ali ne izpolnjuje obveznosti iz 22. člena tega 
zakona, Uprava po uradni dolžnosti izda odločbo o izbrisu iz 
registra. 

21. člen 
(vsebina registra) 

Register vsebuje zlasti naslednje podatke: 
- neponovljivo registrska številka oziroma KMG-MID številko 

kmetijskega gospodarstva in številko subjekta ; 
firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov s 
hišno številko; 
odgovorno osebo pravne osebe; 
pravno organizacijsko obliko; 

- davčno številko; 
enotno matično številko občana oziroma matično številko 
poslovnega subjekta; 
vrsto dejavnosti; 

- kmetijska zemljišča v uporabi po parcelah in vrstah rabe; 
odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin. 

Register se lahko vodi v elektronski obliki. 

Podrobnejšo vsebino in način vodenja registra predpiše minister. 
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22. člen 
(obveznosti zavezancev iz registra) 

Zavezanci iz registra morajo zlasti: 

voditi natančne podatke o pridelavi, predelavi in prometu 
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki 
jih kupujejo za skladiščenje ali sajenje na posestvu, jih 
pridelujejo ali jih odpošiljajo drugam in te listine hraniti najmanj 
eno leto; 

voditi in sproti dopolnjevati načrt mest, kjer se rastline, 
rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti gojijo, pridelujejo, 
skladiščijo, shranjujejo ali uporabljajo; 

opravljati redne vizualne zdravstvene preglede rastlin na 
predpisan način; 

omogočiti dostop pristojnemu inšpektorju za opravljanje 
pregledov rastlin, prostorov in listin ter jemanje uradnih 
vzorcev; 

nemudoma obvestiti Upravo oziroma pristojnega inšpektorja 
o vseh nenavadnih pojavih in izbruhih škodljivih organizmov, 
simptomih ali drugih posebnostih na rastlinah ter o pridelavi in 
pojavu prepovedanih rastlinskih vrst; 

- prijaviti Upravi v predpisanem roku vse spremembe podatkov, 
ki se vodijo v registru; 

vsako leto do predpisanega roka prijaviti pristojnemu 
inšpektorju obseg in mesto pridelave oziroma predelave 
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov; 

sodelovati z Upravo in s pristojnim inšpektorjem pri 
zagotavljanju zdravstvenega varstva rastlin. 

Minister predpiše način izvajanja zdravstvenih pregledov, roke, 
vsebino in način posredovanja podatkov iz prejšnjega odstavka. 

23. člen 
(izjeme) 

Ne glede na prvi odstavek 19. člena tega zakona so od vpisa v 
register izvzeti majhni pridelovalci oziroma predelovalci, če je 
njihova celotna pridelava oziroma predelava in prodaja rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov namenjena za 
samooskrbo oziroma za končno uporabo fizičnih oseb na lokalnem 
trgu, ki se poklicno ne ukvarjajo z rastlinsko pridelavo in predelavo 
in če ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov. 

Minister predpiše podrobnejše kriterije za določitev majhnih 
pridelovalcev oziroma predelovalcev in obsega lokalnega trga. 

2. Uvoz, izvoz in tranzit pošiljk 

A) Uvoz 

24. člen 
(vstopno mesto) 

Pošiljke, za katere je obvezen inšpekcijski pregled, se lahko 
uvažajo le čez določena vstopna mesta. Vstopna mesta za 
izvajanje inšpekcijskega pregleda po tem zakonu morajo 
izpolnjevati predpisane pogoje. 

Vlada predpiše pogoje iz prejšnjega odstavka in določi vstopna 
mesta. 

25. člen 
(uvoz) 

Pošiljke s seznama VBI, ki se uvažajo v državo, njihova embalaža, 
lahko pa tudi vozila, s katerimi se prevažajo, morajo biti 
inšpekcijsko pregledane. 

Z inšpekcijskim pregledom se zlasti ugotavlja, če pošiljke: 

spremlja fitosanitarno spričevalo; 
niso okužene s škodljivimi organizmi s seznama IA in 
seznama HA; 
ne vsebujejo rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov s seznama IIIA; 

- izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve s seznama IVA. 

Pošiljke iz prvega odstavka tega člena mora spremljati izvirno 
fitosanitarno spričevalo praviloma iz države porekla, razen v 
posebnih primerih, ki jih predpiše minister 

Pošiljke iz prvega odstavka tega člena, ki so bile po izdaji izvirnega 
fitosanitarnega spričevala v državi porekla odposlane, 
skladiščene, ponovno pakirane ali razdeljene v drugi državi, ki ni 
država porekla, je potrebno, da izvirno fitosanitarno spričevalo ali 
overjeno kopijo le-tega spremlja fitosanitarno spričevalo za 
ponovni izvoz, izdano v tej drugi državi. Če pa so bile te pošiljke 
predhodno zaporedoma uvožene v več različnih držav in je bilo 
izdano več kot eno fitosanitarno spričevalo za ponovni izvoz, jih 
morajo poleg izvirnega fitosanitarnega spričevala ali overjene 
kopije le-tega spremljati tudi vsa fitosanitarna spričevala za ponovni 
izvoz ali overjene kopije le-teh. 

Inšpekcijski pregled se lahko opravi tudi pri drugih pošiljkah, če 
fitosanitarni inšpektor sumi, da obstaja nevarnost za zdravstveno 
varstvo rastlin na ozemlju Republike Slovenije. 

Minister predpiše način inšpekcijskega pregleda iz prvega 
odstavka tega člena. 

26. člen 
(uvoz v varovano območje) 

Pošiljke s seznama VB.II, ki se uvažajo v varovana območja, 
morajo poleg pogojev, določenih v 25. členu tega zakona, 
izpolnjevati še naslednje pogoje: 

da niso okužene s škodljivimi organizmi s seznamov IB in IIB; 

da ne vsebujejo rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov s seznama IIIB; 

da izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve s seznama 
IVB. 

27. člen 
(poskusno in raziskovalno delo ter žlahtnenje) 

Pošiljke s seznama VB, ki se uvažajo in so namenjene za 
poskusno, raziskovalno ali razvojno delo ali za delo pri žlahtnjenju 
rastlin, morajo biti inšpekcijsko pregledane in jih mora spremljati 
uvozno dovoljenje iz 36. člena tega zakona in fitosanitarno 
spričevalo države porekla. 
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28. člen 
(posebnosti) 

Če ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov, lahko Uprava 
v skladu s predpisanimi pogoji iz 17. člena tega zakona dovoli 
uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s 
seznama VB, ki se gojijo ali uporabljajo v neposredni bližini državne 
meje, brez fitosanitarnega spričevala in inšpekcijskega pregleda, 
če so le-ti namenjeni uporabi v neposredni bližini te državne meje. 

29. člen 
(izjeme) 

Majhne količine rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov s seznama VB se v skladu z 18. členom tega zakona 
lahko uvažajo brez fitosanitarnega spričevala in inšpekcijskega 
pregleda. 

30. člen 
(dolžnosti uvoznikov in carinskih delavcev) 

Uvozniki, prevozniki oziroma osebe, ki pošiljke iz prvega odstavka 
25. člena tega zakona uvažajo v Republiko Slovenijo, morajo o 
prispetju teh pošiljk, ki se uvažajo ali pretovarjajo med prevozom, 
obvestiti fitosanitarnega inšpektorja. 

Carinski delavci ne smejo začeti s postopkom za začetek carinsko 
dovoljene rabe ali uporabe, razen tranzita, dokler fitosanitarni 
inšpektor ne opravi inšpekcijskega pregleda pošiljk iz prejšnjega 
odstavka in z odločbo dovoli uvoz. 

Na pošiljkah, ki se uvažajo, morajo uvozniki izvajati ukrepe, ki jih 
odredi fitosanitarni inšpektor. 

Posameznikom, ki prinesejo rastline, rastlinske proizvode in 
nadzorovane predmete, v Republiko Slovenijo brez 
fitosanitarnega spričevala ali so rastline, rastlinski proizvodi in 
nadzorovani predmeti na seznamu IIIA ali IIIB, razen majhnih 
količin iz 18. člena tega zakona, carinski delavci prepovejo uvoz 
le-teh in jih izročijo fitosanitarnemu inšpektorju, ki odredi 
predpisane ukrepe v skladu s tretjim odstavkom 10. člena tega 
zakona. 

31. člen 
(postopek ob uvozu) 

Inšpekcijski pregled pošiljk iz 25. člena tega zakona se opravi na 
prvem vstopnem mestu v Republiko Slovenijo, kjer se opravljajo 
druge uvozne administrativne formalnosti, vključno s carinskimi. 

Če ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov, se v primerih 
in pod pogoji, ki jih predpiše minister, zdravstveni pregled pošiljke 
lahko opravi tudi v za to uradno določenih mestih v notranjosti 
države, pod carinskim nadzorom. 

32. člen 
(potrditev ali zavrnitev uvoza) 

Če so izpolnjeni pogoji iz 25. oziroma 26. člena tega zakona, 
fitosanitarni inšpektor po opravljenem pregledu z odločbo dovoli 
uvoz pošiljke in označi fitosanitarno spričevalo ali fitosanitarno 
spričevalo za ponovni izvoz z vstopnim datumom in žigom 
fitosanitarne inšpekcije. 

Če pogoji oziroma eden od pogojev iz 25. oziroma 26. člena zakona 
niso izpolnjeni, fitosanitarni inšpektor z odločbo prepove uvoz 
pošiljke, odredi enega od ukrepov iz tretjega odstavka 10. člena 
tega zakona in označi fitosanitarno spričevalo ali fitosanitarno 
spričevalo za ponovni izvoz z rdečim trikotnim žigom, s čimer 
spričevali postaneta neveljavni. 

Če se z inšpekcijskim pregledom ugotovi, daje del pošiljke okužen 
s škodljivimi organizmi s seznamov IA, IB, HA ali IIB, se lahko 
dovoli uvoz preostalega dela pošiljke, če ni suma na okužbo tega 
dela pošiljke in če ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov. 

Minister predpiše velikost žiga iz drugega odstavka tega člena in 
podatke v njem. 

33. člen 
(druge pošiljke ob uvozu) 

Če iz spremnih listin drugih pošiljk, ki se uvažajo, izhaja, da ne 
vsebujejo rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov s seznama VB, lahko fitosanitarni inšpektor opravi 
inšpekcijski pregled, če obstaja utemeljen sum glede istovetnosti 
pošiljke oziroma če obstaja nevarnost širjenja škodljivih 
organizmov. 

Če po opravljenem inšpekcijskem pregledu fitosanitarni inšpektor 
še dvomi o istovetnosti pošiljke, zlasti glede rodu, vrste ali izvora, 
se šteje, da pošiljka vsebuje rastline, rastlinske proizvode in 
nadzorovane predmete s seznama VB. 

34. člen 
(proste carinske cone) 

Za pošiljke , ki se uvozijo v proste carinske cone in v carinska 
skladišča v Republiki Sloveniji, veljajo določbe tega zakona, ki se 
nanašajo na uvoz> pošiljk. 

B) Izvoz 

35. člen 
(postopek ob izvozu) 

Če za pošiljke, ki se izvažajo in so po poreklu iz Republike 
Slovenije, država, v katero se izvaža, zahteva fitosanitarno 
spričevalo, fitosanitarni inšpektor pred izdajo fitosanitarnega 
spričevala opravi inšpekcijski pregled pošiljke, da zagotovi 
izpolnjevanje predpisanih fitosanitarnih zahtev države, v katero 
se pošiljka izvaža. 

Če za pošiljke, ki se izvažajo in po poreklu niso iz Republike 
Slovenije, ampak so se v Republiki Sloveniji skladiščile, ponovno 
pakirale ali razdeljevale, država, v katero se te pošiljke izvažajo, 
zahteva fitosanitarno spričevalo, fitosanitarni inšpektor pred izdajo 
fitosanitarnega spričevala za ponovni izvoz opravi inšpekcijski 
pregled pošiljk, da zagotovi izpolnjevanje predpisanih fitosanitarnih 
zahtev države uvoznice. 

Izdaja fitosanitarnega spričevala se šteje za uradno dejanje ali 
ukrep, ki ga opravi fitosanitarni inšpektor, s katerim se potrjuje, 
da so izpolnjene določbe prvega in drugega odstavka tega člena. 

Minister predpiše obliko in vsebino fitosanitarnega spričevala in 
fitosanitarnega spričevala za ponovni izvoz. 
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36. člen 
(dolžnosti izvoznikov) 

Izvoznik mora vložiti vlogo za izdajo fitosanitarnega spričevala 
pri fitosanitarnem inšpektorju na način in v roku, ki ga predpiše 
minister. 

Vloga za izdajo fitosanitarnega spričevala mora vsebovati zlasti: 
identifikacijske podatke vlagatelja: firmo oziroma ime in priimek 
ter sedež oziroma naslov s hišno številko; 
podatke o pošiljki. 

Podrobnejšo vsebino vloge iz prejšnjega odstavka predpiše min- 
ister. 

Izvozniki morajo izvajati ukrepe, ki jih med inšpekcijskim 
pregledom pošiljk, namenjenih za izvoz, odredi fitosanitarni 
inšpektor. 

C) Tranzit 

37. člen 
(tranzit pošiljk) 

Za pošiljke, ki so v tranzitu, ni obvezen inšpekcijski pregled v 
skladu z drugim odstavkom 25. člena tega zakona. 

Pošiljka iz prejšnjega odstavka mora biti pakirana tako, da ni 
nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov in ne sme biti razdeljena 
ali združena z drugimi pošiljkami ali prepakirana na carinskem 
območju Republike Slovenije. 

Če pošiljka ni pakirana v skladu s prejšnjim odstavkom ali če se 
jo pretovarja, je obvezen inšpekcijski pregled v skladu z drugim 
odstavkom 25. člena tega zakona. 

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko ob 
utemeljenem sumu na nevarnost vnosa in širjenja škodljivih 
organizmov minister predpiše za določene pošiljke v tranzitu način 
ravnanja s pošiljko, obvezen inšpekcijski pregled, način pregleda 
in določi ukrepe. 

3. Premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov 

38. člen 
(premeščanje) 

Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti s seznama 
VA.I se lahko premeščajo le, če je na njih ali na njihovi embalaži 
nameščen rastlinski potni list ali je priložen prevoznemu sredstvu. 

Pošiljke s seznama VA, ki se premeščajo in so namenjene za 
poskusno, raziskovalno ali razvojno delo ali za delo pri žlahtnjenju 
rastlin, morajo biti inšpekcijsko pregledane in jih mora spremljati 
rastlinski potni list. 

39. člen 
(premeščanje v varovano območje) 

Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti s seznama 
VA.II se lahko premeščajo v ali znotraj varovanega območja le, 
če je na njih ali na njihovi embalaži nameščen rastlinski potni list, 
ki je veljaven za varovano območje, ali je priložen prevoznemu 
sredstvu in so izpolnjeni pogoji za premeščanje, ki jih podrobneje 
predpiše minister. 

Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo za premeščanje 
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov skozi 
varovana območja ali iz varovanih območij pod pogoji, ki jih 
predpiše minister. 

40. člen 
(izjeme) 

Ne glede na prvi odstavek 38. člena tega zakona se brez 
rastlinskega potnega lista lahko premeščajo tiste količine rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov s seznama 
VA, ki jih premeščajo majhni pridelovalci oziroma predelovalci, 
kateri so lahko izvzeti iz vpisa v register v skladu s 23. členom 
tega zakona. 

41. člen 
(pridelava, predelava, uporaba) 

Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti s seznama 
VAI, ki jih pridelujejo, predelujejo ali uporabljajo zavezanci za vpis 
v register in so namenjeni premeščanju, morajo biti inšpekcijsko 
pregledani, da se ugotovi zlasti, da: 

niso okužene s škodljivimi organizmi s seznamov IA in HA; 
- izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve s seznama IVA. 

Rastline, rastlinski proizvodi in nadzorovani predmeti iz seznama 
VAII, ki so namenjeni premeščanju v varovano območje, morajo 
biti inšpekcijsko pregledani za namene iz prejšnjega odstavka in 
da se ugotovi: 

- da niso okužene s škodljivimi organizmi s seznamov IB in IIB; 
- da izpolnjujejo posebne fitosanitarne zahteve s seznama IVB. 

Inšpekcijski pregledi iz prvega in drugega odstavka tega člena, 
se opravljajo redno, najmanj v predpisanih časovnih obdobjih 
oziroma najmanj enkrat letno in vsaj vizualno. 

Podrobnejši način inšpekcijskega pregleda iz prvega, drugega in 
tretjega odstavka tega člena predpiše minister. 

Ne glede na določbe tretjega odstavka tega člena se za 
zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin lahko izvajajo 
inšpekcijski pregledi naključno in ne glede na poreklo rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov kadarkoli in 
povsod tam, kjer se le-ti premeščajo, pridelujejo, predelujejo, 
skladiščijo, prodajajo ali drugače uporabljajo, kot tudi v prostorih 
kupcev. 

Če se med inšpekcijskimi pregledi ugotovi, da obstaja nevarnost 
za širjenje škodljivih organizmov oziroma da niso izpolnjeni 
predpisani pogoji za premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov 
in nadzorovanih predmetov, pristojni inšpektor odredi ukrepe iz 
tretjega odstavka 10. člena tega zakona. 

42. člen 
(rastlinski potni listi) 

Rastlinske potne liste se izdaja za rastline, rastlinske proizvode 
in nadzorovane predmete s seznama VA. 

Rastlinske potne liste izdaja Uprava ali zavezanci za vpis v reg- 
ister iz prve in druge alinee drugega odstavka 19. člena tega 
zakona (v nadaljnjem besedilu upravičenci), če imajo za to 
dovoljenje Uprave in če so bile rastline, rastlinski proizvodi in 
drugi nadzorovani predmeti s seznama VA inšpekcijsko pregledani 
v skladu z 41. členom tega zakona. 
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43. člen 
(dovoljenje za izdajo rastlinskih potnih listov) 

Uprava izda upravičencem dovoljenje za izdajo rastlinskih potnih 
listov, če izpolnjujejo naslednje pogoje: 

da so vpisani v register iz 19. člena tega zakona; 

da so strokovno usposobljeni za zdravstveno varstvo rastlin 
ali da zagotovijo strokovno usposobljeno odgovorno osebo 
za zdravstveno varstvo rastlin, ki skrbi za izvajanje 
obveznosti iz 49. člena tega zakona, ki je v delovnem ali 
pogodbenem razmerju z upravičencem; 

da imajo zapisnik pristojnega inšpektorja o izpolnjevanju 
obveznosti iz 22. člena tega zakona. 

Vlogo za pridobitev dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov 
morajo upravičenci vložiti pri Upravi na predpisanem obrazcu. 

Vloga mora vsebovati poleg podatkov iz 20. člena tega zakona 
še zlasti: 

podatke o vrsti pridelave, predelave, prodaje oziroma uvoza 
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov; 

- dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega 
zakona . 

Šteje se, da je oseba iz druge alinee prvega odstavka tega člena 
strokovno usposobljena, če ima predpisano izobrazbo in potrdilo 
o temeljnem znanju o škodljivih organizmih, njihovem obvladovanju 
in predpisih o zdravstvenem varstvu rastlin, pridobljeno na tečajih, 
za katere Uprava potrdi program in izvajalca. 

/ 
V primeru, da je odgovorna oseba za zdravstveno varstvo rastlin 
v pogodbenem razmerju z upravičencem, mora upravičenec vlogi 
priložiti kopijo pogodbe, ki mora vsebovati natančno določene 
obveznosti odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin. 

Obrazec in podrobnejšo vsebino vloge iz drugega in tretjega 
odstavka ter pogoje glede izobrazbe in obrazec potrdila o 
temeljnem znanju iz četrtega odstavka tega člena predpiše min- 
ister. 

Dovoljenje za izdajo rastlinskih potnih listov izda predstojnik 
Uprave v upravnem postopku najkasneje v treh mesecih po 
prejemu popolne vloge, če so izpolnjeni predpisani pogoji. 

Če upravičenec preneha izpolnjevati predpisane pogoje za 
izdajanje rastlinskih potnih listov, se dovoljenje na predlog 
upravičenca ali po uradni dolžnosti razveljavi. 

44. člen 
(evidenca odgovornih oseb za zdravstveno varstvo 

rastlin za izdajo rastlinskih potnih listov) 

Uprava vzpostavi in vodi evidenco odgovornih oseb za 
zdravstveno varstvo rastlin za izdajo rastlinskih potnih listov. 

V evidenci se na enoten način vodijo zlasti osebno ime in naslov 
s hišno številko odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin 
ter osebno ime in naslov s hišno številko upravičenca, ki je zagotovil 
to odgovorno osebo. 

Podrobnejše podatke in način vodenja evidence iz prvega in 
drugega odstavka tega člena predpiše minister. 

45. člen 
(vrste rastlinskih potnih listov) 

Vrste rastlinskih potnih listov so: 

rastlinski potni list; 
- nadomestni rastlinski potni list (z oznako RP); 

rastlinski potni list za varovana območja (z oznako ZP). 

Minister predpiše obliko in vsebino rastlinskih potnih listov. 

46. člen 
(izdaja rastlinskih potnih listov za neokužene rastline, 

rastlinske proizvode in nadzorovane predmete) 

Če se z inšpekcijskim pregledom ugotovi, da je del rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki jih pridelujejo, 
predelujejo ali uporabljajo registrirani pridelovalci oziroma 
predelovalci ali je kakor koli drugače navzoč v njihovih prostorih, 
okužen s škodljivimi organizmi s seznamov IA, IB, HA ali IIB, se 
lahko izda rastlinski potni list za preostale rastline, rastlinske 
proizvode in nadzorovane predmete, če ni suma, da so le-ti 
okuženi in če ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov. 

47. člen 
(nadomestni rastlinski potni list) 

Če se pošiljka razdeli ali sestavi iz več različnih posamičnih pošiljk, 
ki jih že spremlja rastlinski potni list, se mora za novo pošiljko 
izdati nadomestni rastlinski potni list. 

Če se v primerih iz prejšnjega odstavka spremeni zdravstveno 
stanje pošiljke, se lahko izda nadomestni rastlinski potni list le po 
opravljenem inšpekcijskem pregledu. 

48. člen 
(zamenjava fitosanitarnega spričevala z rastlinskim 

potnim listom) 

Po opravljenem inšpekcijskem pregledu pošiljk, ki se uvažajo in 
jih mora spremljati fitosanitarno spričevalo ter so navedene s 
seznamu VA, fitosanitarni inšpektor dovoli premeščanje uvožene 
pošiljke v notranjost države s fitosanitarnim spričevalom, na 
katerem je navedeno, da nadomešča rastlinski potni list. 

Če se pošiljka s seznama VA, ki jo spremlja fitosanitarno spričevalo 
razdeli ali sestavi iz več drugih različnih, posamičnih pošiljk, se 
mora za novo pošiljko izdati rastlinski potni list. 

Če se v primerih iz prejšnjega odstavka spremeni zdravstveno 
stanje uvožene pošiljke, se lahko izda rastlinski potni list le po 
opravljenem inšpekcijskem pregledu. 

49. člen 
(obveznosti pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov 

in distributerjev pri izdaji rastlinskih potnih listov) 

Pridelovalci, predelovalci, uvozniki in distributerji rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov iz prve in druge alinee 
drugega odstavka 19. člena tega zakona morajo poleg obveznosti 
iz 22. člena tega zakona tudi: 
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- prijaviti Upravi v predpisanem roku vse spremembe glede 
pogojev za izdajo rastlinskih potnih listov; 
- poskrbeti za izdajo rastlinskih potnih listov v skladu s tem 
zakonom; 
- obveščati pristojnega inšpektorja v predpisanih rokih o 
nameravanem premeščanju rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov v varovano območje; 
- izpolnjevati rastlinske potne liste v skladu s predpisano vsebino 
in oznakami; 
- hraniti listine in voditi evidenco glede izdaje vseh vrst rastlinskih 
potnih listov; 
- poskrbeti za namestitev rastlinskih potnih listov na način, ki 
onemogoča ponovno uporabo rastlinskih potnih listov. 

Način in roke prijav ter rok hrambe listin iz prejšnjega odstavka 
predpiše minister. 

50. člen 
(obveznosti kupcev rastlin, rastlinskih proizvodov in 

nadzorovanih predmetov) 

Kupci rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, 
ki se ukvarjajo s tržno pridelavo oziroma predelavo le-teh, morajo 
kot končni uporabniki hraniti vse vrste rastlinskih potnih listov v 
skladu s predpisanim rokom. 

Rok hrambe iz prejšnjega odstavka predpiše minister. 

Kupci iz prvega odstavka tega člena morajo pristojnemu 
inšpektorju omogočiti dostop do rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov na katerikoli stopnji v pridelavi ali 
predelavi ali na trgu ter omogočiti inšpekcijski pregled, vključno s 
pregledom listin. 

IV. BIOTIČNO VARSTVO RASTLIN 

51. člen 
(biotično varstvo rastlin) 

Biotično varstvo rastlin je način obvladovanja škodljivih organizmov 
v kmetijstvu in gozdarstvu, ki uporablja žive naravne sovražnike, 
antagoniste ali kompetitorje ali njihove produkte in druge 
organizme, ki se morejo sami razmnoževati. 

52. člen 
(domorodne vrste organizmov) 

Domorodna vrsta organizma je tista vrsta, ki je v dolo'čenem 
ekosistemu naravno navzoča. 

Vnos, gojenje ali uporaba domorodnih vrst organizmov za namen 
biotičnega varstva rastlin v zavarovanih prostorih in na prostem 
je dovoljena, če so izpolnjeni predpisani pogoji glede strokovne in 
tehnične usposobljenosti, ki jih predpiše minister v soglasju z 
ministrom, pristojnim za ohranjanje narave. 

53. člen 
(tujerodne vrste organizmov) 

Tujerodna vrsta organizma je tista vrsta, ki jo naseli človek in v 
določenem ekosistemu pred naselitvijo ni bila navzoča . 

Za namen biotičnega varstva rastlin v zavarovanih prostorih in 
na prostem, je dovoljeno uporabljati le tiste tujerodne vrste 
organizmov, ki so na seznamu, ki ga objavi minister v soglasju z 
ministrom, pristojnim za ohranjanje narave. 

Uprava izda dovoljenje za uvoz in uporabo tujerodnih vrst 
organizmov iz prejšnjega odstavka s soglasjem ministrstva, 
pristojnega za ohranjanje narave, na podlagi ugotovitve, da poseg 
v naravo ne ogroža naravnega ravnovesja ali biotske 
raznovrstnosti, v skladu s predpisi na področju ohranjanja narave. 

Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena se lahko 
izjemoma izda dovoljenje za uvoz in uporaba tujerodnih vrst 
organizmov za namen biotičnega varstva rastlin za znanstvene 
in raziskovalne organizacije, če jih uporabijo za poskusne, 
raziskovalne ali razvojne namene. Dovoljenje se izda na način iz 
prejšnjega odstavka. 

Za pridobitev dovoljenja iz tretjega in četrtega odstavka tega člena 
mora vlagatelj izpolnjevati tudi predpisane pogoje glede prostorov, 
opreme in kadrov. 

Vlogo za izdajo dovoljenja iz tretjega in četrtega odstavka tega 
člena morajo vlagatelji vložiti pri Upravi. Vloga mora vsebovati 
zlasti naslednje podatke: 

firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov s 
hišno številko; 
odgovorno osebo; 
vrsto dejavnosti; 
vrsto in način uporabe glede na ciljni škodljivi organizem; 
program naselitve in seznam prejemnikov; 
oceno tveganja za naravo; 
dokazila, da je organizem dovoljeno uporabljati vsaj v treh 
ekološko primerljivih evropskih državah; 
dokazila, da je organizem namenjen uporabi za biotično 
varstvo rastlin; 
dokazila, da so izpolnjeni drugi predpisani pogoji za uporabo. 

Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za ohranjanje narave 
predpiše podrobnejše pogoje iz petega odstavka tega člena in 
podrobnejšo vsebino vloge iz prejšnjega odstavka. 

Uprava vodi evidenco o uvozu in uporabi tujerodnih vrst 
organizmov iz tega člena. 

V. PRIDOBIVANJE, UPORABA TER IZMENJAVA 
PODATKOV IN INFORMACIJ 

54. člen 
(pridobivanje in uporaba podatkov) 

Zaradi analiziranja in sprejemanja ukrepov zdravstvenega varstva 
rastlin lahko Uprava za vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk 
na podlagi tega zakona, pridobiva in uporablja podatke, ki jih v 
okviru predpisanih zbirk vodijo državni organi, javni zavodi in 
agencije, koncesionarji ter drugi pooblaščeni organi, zlasti iz: 

registra kmetijskih gospodarstev in evidence subjektov; 
- evidence pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih pridelkov 

oziroma živil; 
katastra dejanske rabe kmetijskih zemljišč; 
registra prostorskih enot; 

- davčnega registra (davčna številka); 
- centralnega registra prebivalstva (ime in priimek, enotna 

matična številka občana, prebivališče); 
zemljiškega katastra (parcelna številka, meja parcele, 
površina, lastnik, upravljalec, najemnik); 
zemljiške knjige (lastninska in zakupna pravica na 
posameznih parcelah); 
poslovnega registra Republike Slovenije; 

- zbirk statističnih podatkov s področja kmetijstva in gozdarstva 
v agregatni obliki; 
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zbirk carinskih podatkov o uvozu in izvozu rastlin in rastlinskih 
proizvodov; 

- zbirk podatkov Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije (podatki o zemljiščih, ki so v lasti Republike Slovenije 
in zakupnikov teh zemljišč); 
zbirk podatkov Hidrometeorološkega zavoda Republike 
Slovenije. 

Uprava lahko uporablja tudi temeljne topografske načrte, 
topografske karte, pregledne karte in digitalne ortofoto načrte. 

Uprava skladno s svojimi pristojnostmi povezuje svoje zbirke 
podatkov z vsemi zbirkami podatkov, ki se vodijo na ministrstvu, 
pristojnem za kmetijstvo in gozdarstvo. 

Registri, evidence in druge zbirke podatkov, ki jih po tem zakonu 
vzpostavi in vodi Uprava, se financirajo iz proračuna Republike 
Slovenije. 

Način povezovanja z drugimi zbirkami podatkov in način 
pridobivanja podatkov iz drugih zbirk podatkov predpiše minister 
v soglasju z ministrom pristojnim za posamezno zbirko podatkov, 
v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo podatkov. 

55. člen 
(posredovanje podatkov) 

Uprava lahko posreduje podatke iz svojih registrov in zbirk 
podatkov drugim državnim organom in organom lokalnih 
skupnosti, če jih ti potrebujejo za izvajanje zakonsko določenih 
nalog ter pooblaščenim organizacijam in izvajalcem javnih služb, 
če jih ti potrebujejo za izvajanje nalog s področja zdravstvenega 
varstva rastlin. 

Upravljalci zbirk podatkov, kart in digitalnih ortofoto načrtov iz 
prejšnjega člena posredujejo Upravi podatke brezplačno, 
zaračunavajo pa lahko neposredne materialne stroške. Podatke 
iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki imajo naravo osebnih 
podatkov, posredujejo upravljalci zbirk podatkov v skladu s 
predpisi o varstvu osebnih podatkov. 

Izpise iz zbirk podatkov, ki se vodijo v skladu s tem zakonom in 
ki ne vsebujejo osebnih podatkov, lahko proti plačilu stroškov 
posredovanja pridobi oseba, ki za to izkaže pravni interes. Ta 
sme dobljene podatke uporabljati samo za namene, za katere so 
ji bili dani in jih ne sme spreminjati ali posredovati drugim osebam. 

56. člen 
(informacijski sistem) 

Izvajalci zdravstvenega varstva rastlin morajo voditi in redno 
dopolnjevati predpisane evidence, registre in baze podatkov, ki 
so povezani v informacijski sistem. 

Uprava zagotovi vzpostavitev in povezovanje informacijskega 
sistema iz prejšnjega odstavka z informacijskim sistemom 
ministrstva, pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo, ter z 
mednarodnimi informacijskimi sistemi na področju zdravstvenega 
varstva rastlin. 

Način povezovanja, pogoje vodenja registrov, evidenc in baz 
podatkov predpiše minister. 

57. člen 
(mednarodna izmenjava podatkov in informacij) 

Na mednarodni ravni Uprava izmenjuje zlasti naslednje podatke 
in informacije: 

- o osrednjem odgovornem organu; 

- o seznamu vstopnih mest, skozi katera se lahko uvažajo pošiljke 
v Republiko Slovenijo; 

- o seznamih škodljivih organizmov, ki so predmet nadzora; 

- o navzočnosti ali pojavu škodljivih organizmov s seznamov, 
predpisanih po tem zakonu, na delu svojega ozemlja, kjer njihova 
navzočnost prej ni bila znana, ter o uvedenih ukrepih; 

- o pojavu, izbruhu ali širjenju škodljivih organizmov, ki 
predstavljajo potencialno nevarnost; 

- o vsakem pojavu škodljivega organizma v varovanem območju, 
glede katerega je bilo varovano območje priznano; 

- o ugotovitvah sistematičnih raziskav v varovanem območju; 

- o predpisih, ki so bili izdani na podlagi tega zakona; 

- o primerih, ko so bile pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov zadržani zaradi neizpolnjevanja 
fitosanitarnih zahtev; 

- o drugih podatkih in informacijah s področja tega zakona, na 
zahtevo mednarodnih organov in organizacij. 

Podatki in informacije se posredujejo v skladu z mednarodnimi 
konvencijami in sporazumi, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. 

VI.TAKSE IN STROŠKI 

58. člen 
(stroški) 

Vse stroške preiskav rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov, ki so bile opravljene na zahtevo 
pristojnega inšpektorja zaradi ugotovitve zdravstvenega stanja 
rastlin, v primeru, kadar je izvid analize neugoden za imetnika, 
plača imetnik, pri katerem so bili vzeti uradni vzorci, razen če ni 
drugače predpisano. 

• 
Vse stroške ukrepov po tem zakonu, nastale zaradi zagotavljanja 
zdravstvenega varstva rastlin, nosi imetnik. 

Stroške tečajev strokovnega usposabljanja za pridobitev 
dovoljenja za izdajo rastlinskih potnih listov plača vlagatelj. 

Za fitosanitarna spričevala se plačajo upravne takse. 

Za inšpekcijske preglede se plača posebna taksa, ki jo določi 
minister. 

Posebna taksa iz prejšnjega odstavka je prihodek proračuna 
Republike Slovenije in se vplačuje na poseben vplačilni račun, 

poročevalec, št. 22 18 30. marec 2001 



določen v skladu s predpisi, ki urejajo način vplačevanja in 
razporejanja javnofinančnih prihodkov. Proračunski uporabnik, ki 
nadzira in skrbi za pobiranje posebne takse iz prejšnjega odstavka, 
je Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, 
lovstvo in ribištvo.. 

VII. ODŠKODNINE 

59. člen 
(odškodnina) 

Imetnik, ki se ukvarja s pridelavo oziroma predelavo rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ima pravico 
do odškodnine, če pristojni inšpektor v skladu s tem zakonom 
odredi uničenje ali drugačno odstranitev rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov pod pogojem, da je: 

imetnik takoj, ko ugotovi ali sumi, obvestiti o pojavu ali sumu 
na škodljivi organizem s seznamov IA in IIA ali v primeru 
varovanega območja s seznamov IB in IIB, 
imetnik izvršil vse predpisane in odrejene ukrepe za 
zdravstveno varstvo rastlin, 

- zaradi ukrepov ogroženo preživljanje imetnika. 

Odškodnina iz prejšnjega odstavka se ne plača, če se škodljivi 
organizem pojavi pri uvozu rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov v Republiko Slovenijo. 

Odškodnina se plača iz proračuna Republike Slovenije. 

Primere iz prvega odstavka tega člena, višino, način in postopek 
ugotavljanja odškodnine predpiše Vlada. 

VIII. JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA RASTLIN 

60. člen 
(opredelitev) 

Javna služba zdravstvenega varstva rastlin je z zakonom 
določena dejavnost, pri izvajanju katere ima izvajalec v javnem 
interesu posebne obveznosti (v nadaljnjem besedilu: obveznosti 
javne službe). 

Dejavnost javne službe zdravstvenega varstva rastlin obsega 
zlasti izvajanje nalog na področju opazovanja in napovedovanja 
škodljivih organizmov ter strokovnih nalog na področju 
zdravstvenega varstva rastlin. 

Naloge na področju opazovanja in napovedovanja škodljivih 
organizmov so zlasti: 

spremljanje in opazovanje razvoja škodljivih organizmov, ki 
so običajno navzoči na rastlinah in rastlinskih proizvodih, ter 
določanje optimalnih rokov za njihovo zatiranje; 
evidentiranje izbruhov in povečane populacije škodljivih 
organizmov (epifitocije); 
napovedovanje razvoja in povečanega pojava škodljivih 
organizmov, na podlagi ustreznih podatkov; 

- zagotavljanje meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov za 
namene opazovanja in napovedovanja pojava škodljivih 
organizmov; 
opravljanje osnovne terenske in laboratorijske diagnostike 
škodljivih organizmov; 

opozarjanje in preprečevanje širjenja škodljivih organizmov s 
svetovanjem in navodili za uporabo fitotarmacevtskih 
sredstev ter z obveščanjem javnosti in ustreznih služb; 
izobraževanje imetnikov v zvezi z izvajanjem dejavnosti 
zdravstvenega varstva rastlin. 

Strokovne naloge na področju zdravstvenega varstva rastlin so 
zlasti: 

- izvajanje specializiranih laboratorijskih preiskav rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov zaradi 
diagnostike škodljivih organizmov; 

dajanje strokovnih mnenj imetnikom v zvezi z zdravstvenim 
varstvom rastlin; 

strokovno usposabljanje odgovornih oseb za zdravstveno 
varstvo rastlin za izdajo rastlinskih potnih listov; 

- izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti; 

izvajanje dezinsekcije in dezinfekcije ter deratizacije za 
namene zdravstvenega varstva rastlin 

- opravljanje drugih strokovnih nalog. 

Minister podrobneje predpiše naloge iz tretjega in četrtega 
odstavka tega člena. 

61. člen 
(izvajalci javne službe zdravstvenega varstva rastlin) 

Dejavnost javne službe zdravstvenega varstva rastlin izvajajo 
javni zavodi, osebe javnega prava ter druge pravne in fizične 
osebe, ki izpolnjujejo predpisane kadrovske in prostorske pogoje 
ter pogoje glede opreme. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka opravljajo dejavnost 
javne službe zdravstvenega varstva rastlin v gozdarstvu izvajalci 
javne gozdarske službe, določeni v zakonu o gozdovih, v skladu 
s tem zakonom in predpisi, ki urejajo področje gozdarstva. 

Minister predpiše pogoje iz prvega odstavka tega člena, razen 
pogojev za izvajalce javne službe, ki izvajajo dezisekcijo, 
dezinfekcijo in deratizacijo, ki so predpisani v skladu z zakonom, 
ki ureja promet in uporabo fitofarmacevtskih sredstev. 

62. člen 
(obveznosti javne službe) 

Obveznosti javne službe zdravstvenega varstva rastlin so: 
- trajno in nepretrgano opravljanje dejavnosti in izvajanje storitev; 
- omogočanje storitev za vsako fizično ali pravno osebo, ki se 
ukvarja s kmetijsko dejavnostjo, dejavnostjo varstva rastlin 
oziroma izkaže pravni interes; 
- izvajanje storitev po predpisani ceni; 

Obveznosti javne službe zdravstvenega varstva rastlin se 
podrobneje uredijo z odločbo o koncesiji. 

Če izvajalec javne službe zdravstvenega varstva rastlin ne 
zagotovi storitve osebi, kateri jo je dolžan zagotoviti, ali ne zagotovi 
storitev po predpisani ceni in drugih predpisanih pogojih, lahko 
uporabnik storitve od Uprave zahteva, da odloči o uporabnikovi 
pravici z odločbo v upravnem postopku in z njo izvajalcu javne 
službe zdravstvenega varstva rastlin naloži ustrezno ravnanje. 
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63. člen 
(financiranje javne službe) 

Javna služba zdravstvenega varstva rastlin se financira iz: 

- delnega ali celotnega plačila cene za opravljeno storitev; 
- proračuna Republike Slovenije; 

drugih virov. 

Izvajalci javne službe zdravstvenega varstva rastlin morajo 
sredstva iz proračuna Republike Slovenije za financiranje javne 
službe nameniti le za izvajanje te javne službe. 

64. člen 
(cene storitev javne službe) 

Uporabniki storitev javne službe zdravstvenega varstva rastlin 
deloma ali v celoti plačujejo ceno posamezne storitve, lahko pa 
so posamezne storitve za uporabnike tudi brezplačne. 

Minister predpiše cene storitev javne službe zdravstvenega 
varstva rastlin in določi delež, ki ga plača uporabnik. 

65. člen 
(nadzor nad izvajanjem javne službe) 

Strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe zdravstvenega 
varstva rastlin izvaja Uprava, inšpekcijski nadzor opravlja 
fitosanitarna inšpekcija, razen v primeru javne službe 
zdravstvenega varstva rastlin v gozdarstvu, kjer se strokovni in 
inšpekcijski nadzor izvajata v skladu z zakonom, ki ureja področje 
gozdarstva. 

Uprava lahko naloge strokovnega nadzora iz prejšnjega odstavka 
dodeli drugim pravnim ali fizičnim osebam kot javno pooblastilo. 

66. člen 
(koncesija) 

Uprava dodeli koncesije za izvajanje javne službe zdravstvenega 
varstva rastlin izvajalcem na podlagi javnih razpisov, ki se objavijo 
v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Javni razpis iz prejšnjega odstavka vsebuje zlasti; 

opredelitev predmeta koncesije; 

navedbo o začetku in trajanju koncesije; 

pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar; 

- obvezne se.stavine prijave; 

merila za izbiro; 

- navedbo roka za izdajo odločbe o izbiri za izdajo koncesije; 

- druge morebitne strokovne in tehnične pogoje; 

kontaktna oseba za dajanje informacij v zvezi z vsebino 
javnega razpisa; 

- datum, kraj in čas odpiranja vlog; 

način obveščanja kandidatov o izbiri koncesionarjev. 

Postopek odpiranja in ocenjevanja vlog izvaja komisija, ki jo imenuje 
predstojnik Uprave. Pri odpiranju vlog so lahko prisotni 
pooblaščeni predstavniki vlagateljev. 

Prepozno prispele vloge se zavržejo. Nepopolne vloge lahko 
vlagatelji dopolnijo v 8 dneh od opozorila, v nasprotnem primeru 
se vloge zavržejo, na kar je treba vlagatelje opozoriti. 

Izid javnega razpisa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Javni razpis iz prvega odstavka tega člena ni potreben za javne 
zavode, ki delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva, katerim 
Upcava koncesijo dodeli na podlagi vloge z odločbo v upravnem 
postopku. Medsebojna razmerja med Upravo in koncesionarjem 
se podrobneje uredijo s pogodbami. 

Zoper odločbe iz tega člena ni pritožbe, možen pa je upravni 
spor. 

67. člen 
(pogodba) 

Pogodba iz prejšnjega člena se sklene v pisni obliki in vsebuje 
zlasti : 

izvajalca in strokovne osebe, ki bodo dejavnosti izvajale; 
dejavnost zdravstvenega varstva rastlin, ki jo opravlja 
izvajalec; 

- območje na katerem mora izvajalec izvajati dejavnosti javne 
službe zdravstvenega varstva rastlin; 

- način in pogoje za opravljanje s pogodbo določene dejavnosti; 
- pravice, obveznosti in odgovornosti izvajalca; 

delovni čas in poslovni čas oziroma način zagotavljanja 
dejavnosti; 
začetek in trajanje koncesije; 
vir financiranja; 

- nadzor nad izvajanjem dejavnosti; 
prenehanje koncesije; 

- rok za odpoved pogodbe. 

IX. JAVNA POOBLASTILA 

68. člen 
(javna pooblastila) 

Uprava dodeli javno pooblastilo pravnim ali fizičnim osebam, ki 
izpolnjujejo pogoje glede strokovne, prostorske in tehnične 
usposobljenosti za naloge iz 65. člena in iz 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 
12., 15. in 20. točke 76. člena tega zakona. 

Naloge zdravstvenega varstva rastlin na področju gozdarstva iz 
3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 12., 15. in 20. točke 76. člena izvaja javna 
gozdarska služba, določena v zakonu , ki ureja varstvo gozdov, 
kot javno pooblastilo. 

Pogoje glede usposobljenosti iz prvega odstavka tega člena 
predpiše minister 

Izpolnjevanje pogojev glede usposobljenosti preverja komisija, ki 
jo imenuje predstojnik Uprave. Predstojnik Uprave z odločbo v 
upravnem postopku ugotovi izpolnjevanje pogojev glede 
usposobljenosti. 
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Uprava dodeli javna pooblastila za opravljanje nalog iz prvega 
odstavka tega člena na podlagi javnega razpisa. 

Javni razpis iz prejšnjega odstavka ni potreben za javne zavode, 
ki delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva, tem se javno 
pooblastilo dodeli na podlagi vloge z odločbo v upravnem 
postopku. 

Uprava odloči o izbiri izvajalca z odločbo v upravnem postopku. 
V odločbi morajo biti navedeni tudi strokovni delavci, ki bodo 
dodeljeno dejavnost izvajali. 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni pritožbe, možen pa je 
upravni spor. 

Nosilci in strokovni delavci, ki dobijo javno pooblastilo za opravljanje 
nalog iz prvega odstavka tega člena, so odgovorni Upravi. 

Javna pooblastila prenehajo, če nosilec javnega pooblastila ne 
izpolnjuje več predpisanih pogojev ali če dela v nasprotju s predpisi, 
kar ugotovi predstojnik Uprave z odločbo v upravnem postopku. 

Izvajanje nalog po javnem pooblastilu se krije iz proračuna 
Republike Slovenije. 

X. DRUŠTVA NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA RASTLIN, KI DELUJEJO V JAVNEM 

INTERESU 

69. člen 
(javni interes) 

Strokovna in ljubiteljska društva na področju zdravstvenega 
varstva rastlin opravljajo dejavnost v javnem interesu v delu, v 
katerem namen ustanovitve in samo delovanje društva presega 
uresničevanje interesov članov društva. 

Društvo deluje v javnem interesu: 
če aktivno deluje na področju zdravstvenega varstva rastlin, 
če ima dejavnosti, ki so v javnem interesu opredeljene v 
temeljnem aktu, 
če organizira izobraževanja o zdravstvenem varstvu rastlin 
za člane in nečlane, 

- če je za obdobje dveh let izkazana pretežna poraba sredstev 
društva za namene javnega interesa, 

- če opravlja to dejavnost najmanj 2 leti. 

Minister lahko predpiše podrobnejše pogoje iz prejšnjega 
odstavka. 

Društvu, ki ne izpolnjuje več pogojev iz prejšnjega člena, se 
odvzame status društva, ki deluje v javnem interesu, z odločbo 
ministra. 

71. člen 
(objava) 

Odločba o pridobitvi in odvzemu statusa društva, ki deluje v 
javnem interesu, se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

XI. STROKOVNI SVET ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO 
RASTLIN 

72. člen 
(strokovni svet za zdravstveno varstvo rastlin) 

Minister ustanovi svet za zdravstveno varstvo rastlin kot strokovno 
posvetovalno telo Uprave, ki ga sestavljajo strokovnjaki s področja 
zdravstvenega varstva rastlin v kmetijstvu, gozdarstvu, znanosti 
in izobraževanju. Njegove naloge so zlasti, da: 

svetuje pri uvedbi ukrepov za preprečevanje vnosa, širjenja 
in zatiranje škodljivih organizmov; 

predlaga znanstvene in izobraževalne dejavnosti s področja 
zdravstvenega varstva rastlin; 

spremlja sistemska in razvojna vprašanja s področja 
zdravstvenega varstva rastlin in predlaga prednostne naloge; 

- predlaga prioritetne ocene nevarnosti škodljivih organizmov; 

- predlaga razvojne načrte v zdravstvenem varstvu rastlin; 

sodeluje pri izdelavi podlag za pripravo zakonodaje. 

Za posamezna strokovna področja lahko minister imenuje 
strokovne skupine. 

Sestava in način dela sveta ter strokovnih skupin je določena v 
poslovniku sveta, ki ga sprejme minister. 

XII. PRISTOJNOSTI DRŽAVNIH ORGANOV 

1. Minister 

70. člen 
(status društva) 

Minister podeli društvu, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena, 
status društva, ki deluje v javnem interesu, z odločbo, največ za 
obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja za enako obdobje. 

Društvu, ki deluje v javnem interesu, lahko minister iz proračuna 
Republike Slovenije oziroma lokalna samoupravna skupnost Iz 
svojega proračuna dodeli sredstva za opravljanje dejavnosti, ki 
so v javnem interesu, na podlagi pogodbe in v skladu zakonom, 
ki ureja javna naročila. 

73. člen 
(ukrepi ministra) 

Minister za izvajanje tega zakona lahko odredi naslednje ukrepe; 

na določenem območju odredi prepoved gojenja posameznih 
vrst, sort ali klonov rastlin; 

- omeji ali prepove trgovanje s posameznimi vrstami rastlin; 

odredi obvezno sodelovanje imetnikov pri zatiranju škodljivih 
organizmov ter uporabo njihove opreme za ta namen; 

- odreja vse druge ukrepe, potrebne za izvajanje tega zakona. 
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2. Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo 

74. člen 
(Uprava) 

Uprava je osrednji odgovorni organ za zdravstveno varstvo rastlin 
v Republiki Sloveniji za koordinacijo in izmenjavo informacij med 
organi in izvajalci javnih služb ter za poročanje Evropski Komisiji 

Upravne naloge in z njimi povezane strokovne naloge opravlja 
Uprava. 

V upravnih stvareh, o katerih odloča Uprava, je ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo) drugostopni organ. 

75. člen 
(ukrepi predstojnika Uprave) 

Zaradi preprečevanja vnosa in širjenja škodljivih organizmov in 
njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji lahko, če obstaja 
nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin v državi, predstojnik 
Uprave z odločbo: 

- odredi, da je določen del Republike Slovenije pod posebnim 
nadzorom; 

omeji ali prepove premeščanje posameznih vrst rastlin na 
ozemlju Republike Slovenije; 

omeji ali prepove uvoz v Republiko Slovenijo ali tranzit 
posameznih vrst rastlin čez ozemlje Republike Slovenije. 

76. člen 
(pooblastila in naloge Uprave) 

Poleg pooblastil po drugih predpisih ima Uprava po tem zakonu 
zlasti naslednje naloge in pooblastila: 

1. oblikovanje in izvajanje politike zdravstvenega varstva rastlin; 

2. sodelovanje pri pripravi predpisov in opravljanje upravnih nalog 
s področja zdravstvenega varstva rastlin in skrb za njihovo 
izvajanje; 

3. izvajanje stalnega nadzora škodljivih organizmov; 

4. analiziranje in ocenjevanje zdravstvenega stanja rastlin z 
namenom ugotovitve pojava in širjenja škodljivih organizmov 
v državi in tujini; 

5. izvajanje laboratorijskih preiskav rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov zaradi diagnostike 
škodljivih organizmov s seznamov IA, HA, IB in IIB; 

6. priprava ocen tveganja v primeru nevarnosti pojava ali 
ugotovitve novih škodljivih organizmov, izdaja strokovnih 
navodil in ukrepov; 

7. izdelava strokovnih podlag pri določitvi okuženih območij, 
ogroženih območij, posebej nadzorovanih območij in 
varovanih območij; 

8. vzpostavitev in vodenje registra, evidenc in seznamov; 

9. sprejemanje programov v zvezi z ukrepi za preprečevanje 
vnosa in širjenja škodljivih organizmov ter skrb za izvajanje 
programov; 

10. izvajanje ukrepov za preprečevanje, zatiranje in izkoreninjanje 
škodljivih organizmov; 

11. zagotavljanje fitosanitarnih ukrepov; 

12. priprava in izdajanje rastlinskih potnih listov; 

13. strokovni nadzor nad izvajanjem nalog javne službe v skladu 
s tem zakonom; 

14. poročanje o pojavih, izbruhih in širjenju škodljivih organizmov 
v državi in tujini; 

15. priprava poročil, analiz, informacij in drugih gradiv za organe 
in mednarodne organizacije, ki jim je Republika Republika 
Slovenija dolžna poročati v skladu s predpisi in na podlagi 
mednarodnih pogodb; 

16. obveščanje držav izvoznic o zadržanih pošiljkah zaradi 
neizpolnjevanja fitosanitarnih zahtev; 

17. sodelovanje pri pripravi mednarodnih sporazumov, ki jih 
sklepa Vlada na področju zdravstvenega varstva rastlin in 
skrb za njihovo izvajanje; 

18. skrb za obveščanje javnosti in zainteresiranih o zadevah s 
področja varstva rastlin in izdajanje publikacij; 

19. skrb za izvajanje poenotenih postopkov dela v skladu s 
predpisi in mednarodnimi zahtevami; 

20. vzpostavitev in vodenje informacijskega sistema na področju 
zdravstvenega varstva rastlin; 

21. zagotovitev strokovnega usposabljanja delavcev Uprave; 

22. sodelovanje z drugimi organi in organizacijami v državi in 
tujini na delovnem področju; 

23. zastopanje Republike Slovenije v mednarodnih organih in 
organizacijah na področju zdravstvenega varstva rastlin; 

24. opravljanje drugih nalog, povezanih z zdravstvenim varstvom 
rastlin. 

3. Inšpekcijsko nadzorstvo . 

77. člen 
(inšpekcijsko nadzorstvo) 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi, opravljajo fitosanitarni in gozdarski 
inšpektorji. 

Ukrepe iz tega zakona odredi fitosanitarni ali gozdarski inšpektor 
z odločbo, izdano v upravnem postopku. Pritožba zoper odločbo 
ne zadrži izvršitve. 

V upravnih stvareh, o katerih odloča pristojni inšpektor, je 
ministrstvo drugostopni organ. 

78. člen 
(fitosanitarna in gozdarska inšpekcija) 

Fitosanitarna in gozdarska inšpekcija zagotavljata enotno izvajanje 
politike in ukrepov na področju zdravstvenega varstva rastlin v 
okviru priročnika za inšpektorje, izvajata inšpekcijsko spremljanje 
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zdravstvenega stanja rastlin, zagotavljata strokovno 
usposabljanje inšpektorjev,sodelujeta pri pripravi predpisov s 
svojega delovnega področja ter opravljata druge zadeve, določene 
z zakonom ali z drugim predpisom. 

Inšpekciji pri svojem delu sodelujeta z Upravo, z drugimi 
inšpekcijami, zavodi in z drugimi organizacijami in s strokovnjaki 
za kmetijstvo in gozdarstvo v Republiki Sloveniji in tujini. 

79. člen 
(naloge in pooblastila inšpektorjev) 

Poleg pooblastil po drugih predpisih lahko titosanitarni ali gozdarski 
inšpektor po tem zakonu in predpisih izdanih na njegovi podlagi: 

1. dostopa do rastlin, rastlinskih proizvodov ali nadzorovanih 
predmetov kadarkoli in povsod tam, kjer se le-ti premeščajo, 
pridelujejo, predelujejo, skladiščijo, prodajajo ali drugače 
uporabljajo, kot tudi v prostorih kupcev in pri uvozu, izvozu 
ter tranzitu; 

2. opravlja inšpekcijske preglede rastlin, rastlinskih proizvodov 
in nadzorovanih predmetov, kadarkoli in povsod tam, kjer se 
le-ti premeščajo, pridelujejo, predelujejo, skladiščijo, prodajajo 
ali drugače uporabljajo, kot tudi v prostorih kupcev in pri 
uvozu, izvozu ter tranzitu; 

3. pregleduje listine pravnih in fizičnih oseb v zvezi z 
zdravstvenim varstvom rastlin; 

4. jemlje vzorce rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih 
predmetov brez nadomestila njihove vrednosti zaradi 
opravljanja laboratorijskih analiz; 

5. preverja, če so pridelovalci, predelovalci, uvozniki in 
distributerji predpisanih vrst rastlin in rastlinskih proizvodov 
vpisani v register; 

6. preverja, če so izpolnjeni pogoji za izdajo rastlinskih potnih 
listov; 

7. preverja izpolnjevanje dolžnosti zavezancev iz registra v 
skladu s tem zakonom; 

8. preverja, ali izvajalci javnih služb, pravne in fizične osebe, ki 
jim je bilo dano pooblastilo po tem zakonu, izpolnjujejo 
predpisane pogoje; 

9. opravlja nadzor nad opravljanjem nalog izvajalcev javnih 
služb; 

10. opravlja nadzor nad izdajo rastlinskih potnih listov; 

11. izdaja fitosanitarna spričevala za izvoz in fitosanitarna 
spričevala za ponovni izvoz; 

12. vpogleda registre in evidence, ki jih potrebuje pri izvajanju 
nadzora; 

13. opravlja nadzor nad uvozom, gojenjem ali uporabo organizmov 
za biotično varstvo rastlin; 

14. nadzira izvajanje ukrepov po tem zakonu; 

15. izvaja druge naloge povezane z zdravstvenim varstvom 
rastlin. 

80. člen 
(ukrepi inšpektorja) 

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora fitosanitarni ali gozdarski 
inšpektor po tem zakonu in predpisih, izdanih na njegovi podlagi, 
lahko z odločbo: 

1. prepove uvoz škodljivih organizmov s seznamov, predpisanih 
po tem zakonu, in drugih določenih škodljivih organizmov; 

2. prepove uvoz pošiljke in premeščanje rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki ne izpolnjujejo 
pogojev v skladu s tem zakonom; 

3. za določen čas prepove na mestu pridelave gojenje 
predpisanih vrst rastlin; 

4. odredi ustrezno tretiranje pošiljk pri uvozu, izvozu in 
premeščanju ter rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov, če ugotovi, da so okužene s predpisanimi 
škodljivimi organizmi; 

5. odredi odst anitev samo okuženih delov pošiljke, če ni 
nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov; 

6. odredi, da pošiljke ni dovoljeno prepustiti uvozniku, prevozniku 
oziroma osebi, ki rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane 
predmete uvažajo ali premeščajo, dokler ni zaključen 
inšpekcijski pregled oziroma niso znani rezultati preiskav in 
uradnih testov; 

7. dovoli premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov (razen semena in rastlin za saditev) 
v primeru blage okužbe s škodljivimi organizmi, na območja, 
na katerih ne predstavljajo nevarnosti za širjenje škodljivih 
organizmov oziroma na mesta industrijske predelave, pod 
njegovim nadzorom; 

8. odredi uničenje pošiljk pri uvozu ali pri premeščanju ter rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, če obstaja 
nevarnost širjenja škodljivih organizmov oziroma če niso 
izpolnjeni pogoji po tem zakonu; 

9. začasno prepove dejavnosti pridelovalca oziroma 
predelovalca, v celoti ali deloma in izdajo rastlinskih potnih 
listov, dokler se ne ugotovi, daje nevarnost za širjenje škodljivih 
organizmov odpravljena; 

10. prepove izdajo rastlinskih potnih listov v primeru, da niso 
izpolnjeni pogoji za izdajo le-tega; 

11. predlaga Upravi izbris iz registra, če ugotovi, da zavezanec 
iz registra ne izpolnjuje predpisanih obveznosti; 

12. predlaga Upravi, da v primeru večkratnih kršitev oziroma 
prenehanju izpolnjevanja predpisanih pogojev razveljavi 
dovoljenje za izdajo rastlinskih potnih listov; 

13. do odločitve Uprave prepove opravljanje javne službe 
izvajalcem javnih služb, če ne izpolnjujejo predpisanih pogojev, 
ter predlaga odvzem koncesije ali pooblastila; 

14. prepove uvoz, gojenje ali uporabo organizmov za biotično 
varstvo rastlin, če niso izpolnjeni pogoji po tem zakonu; 
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15. odredi ukrepe, da se nepravilnosti in pomanjkljivosti po tem 
zakonu in predpisih, izdanih na njegovi podlagi, odpravijo v 
roku, ki ga določi; 

16. odredi potrebne ukrepe in potrebna dejanja za preprečevanje 
vnosa, pojava, širjenja in za zatiranje škodljivih organizmov, 
za katera je pooblaščen z zakonom in drugim predpisom; 

17. izreče denarno (mandatno) kazen na kraju samem v primerih, 
ki jih določa ta zakon, predlaga uvedbo postopka zaradi 
prekrška oziroma prijavi kaznivo dejanje. 

18. odredi druge ukrepe v skladu s tem zakonom ali na njegovi 
podlagi izdanimi predpisi; 

81. člen 
(pogoji za imenovanje) 

Za fitosanitarnega inšpektorja je lahko imenovana oseba, ki ima 
univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo iz kmetijstva, smer 
agronomija,in opravljen strokovni izpit s področja zdravstvenega 
varstva rastlin ter izpolnjuje druge splošne pogoje za delo v državni 
upravi. 

Gozdarski inšpektor mora za opravljanje inšpekcijskega nadzora 
po tem zakonu poleg drugih predpisanih pogojev, imeti še opravljen 
strokovni izpit s področja zdravstvenega varstva rastlin. 

Predpis o vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita iz tega 
člena izda minister. 

82. člen 
(inšpekcijska izkaznica ) 

Fitosanitarni in gozdarski inšpektor morata imeti inšpekcijsko 
izkaznico, s katero se izkazujeta pri opravljanju inšpekcijskega 
nadzora. 

Minister predpiše obliko in vsebino inšpekcijske izkaznice. 

XIII. KAZENSKE DOLOČBE 

83. člen 
(prekrški) 

Z denarno kaznijo od 200.000 do 8.000.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje pravna oseba : 

1. če ne zavaruje in prepreči stika z drugimi rastlinami, 
rastlinskimi proizvodi in nadzorovanimi predmeti (drugi 
odstavek 9. člena), 

2 če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 10. člena, 
3. če daje in objavlja podatke v nasprotju z določbami tretjega 

odstavka 11. člena, 
4. če daje in objavlja podatke o pojavu na novo odkritega 

škodljivega organizma v Republiki Sloveniji brez odobritve 
Uprave (četrti odstavek 11. člena),, 

5. če vnaša in širi škodljive organizme v nasprotju s 14. členom, 
6. če uvaža in premešča rastline, rastlinske proizvode in 

nadzorovane predmete v nasprotju s 15. členom, 
7. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 16. člena, 
8. če ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 19. člena, 
9. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 22. člena, 
10. če ne uvaža pošiljk rastlin čez določena vstopna mesta (prvi 

odstavek 24. člena), 

11. če uvaža pošiljke s seznama VB brez fitosanitarnega 
spričevala (prvi ali drugi odstavek 25. člena), 

12. če uvaža pošiljke s seznama VB, ki niso inšpekcijsko 
pregledane (tretji odstavek 25. člena), 

13. če o prispetju pošiljk rastlin ne obvesti fitosanitarnega 
inšpektorja (prvi odstavek 30. člena), 

14. če ne zagotovi inšpekcijskega pregleda, rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov (prvi in drugi odstavek 
40. člena), 

15. če izda rastlinski potni list v nasprotju s 46. členom, 
16. če ravna v nasprotju s 47. členom, 
17. če ravna v nasprotju s 48. členom, 
18. če ravna v nasprotju s 49. členom, 
19. če vnaša, goji ali uporablja domorodne vrste organizmov v 

nasprotju z drugim odstavkom 52. člena, 
20. če uvaža ali uporablja tujerodne organizme v nasprotju z 

drugim odstavkom 53. člena, 
21. če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 55. člena, 
22. če izvajalci javne službe ne opravljajo obveznosti iz prvega 

odstavka 62. člena, 
23. če ne uporablja finančnih sredstev v skladu z drugim 

odstavkom 63. člena, 
24. če sta semenski in sadilni material v prometu v nasprotju s 

četrtim odstavkom 91. člena in tretjim odstavkom 92. člena, 
25. če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 93. člena. 

Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 4.000.000 se za prekršek 
kaznuje posameznik, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka v 
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

Z denarno kaznijo od 25.000 tolarjev do 300.000 tolarjev se za 
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe. 

Z denarno kaznijo od 25.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se za 
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi fizična oseba. 

84. člen 
(mandatne kazni) 

Z denarno kaznijo 300.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju 
samem, se za prekršek kaznuje pravna oseba : 

1. če ne ravna v skladu z drugim, tretjim in petim odstavkom 6. 
člena, 

2. če takoj na predpisan način ne obvesti pristojnega inšpektorja 
oziroma Uprave (prvi odstavek 9. člena), 

3. če ne izvaja ukrepov, ki jih odredi fitosanitarni inšpektor (tretji 
odstavek 30. člena, četrti odstavek 36. člena), 

4. če ravna v nasprotju s 37. členom, 
5. če premešča rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane 

predmete v nasprotju z 38. členom ali prvim odstavkom 39. 
člena, 

6. če izdaja rastlinske potne liste brez dovoljenja Uprave (drugi 
odstavek 42. člena), 

7. če ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom 50. člena, 
8. če izvajalci zdravstvenega varstva rastlin ne vodijo in sproti 

dopolnjujejo predpisanih evidenc, registrov in baz podatkov v 
skladu s prvim odstavkom 56. člena. 

Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju 
samem, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje 
posameznik, ki stori dejanje v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti. 

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju 
samem, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje 
tudi odgovorna oseba pravne osebe. 
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Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju, se 
za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi fizična 
oseba. 

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

85. člen 
(Uprava in izvajanje nalog) 

Uprava se ustanovi najkasneje do 31.12.2001. Do ustanovitve 
Uprave opravlja naloge Uprave po tem zakonu ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

86. člen 
(uvoz) 

Do datuma pristopa Republike Slovenije k Evropski Uniji se šteje 
za uvoz v Republiko Slovenijo uvoz iz katerekoli države, po 
datumu pristopa pa iz vseh držav, ki niso države članice Evropske 
Unije. 

87. člen 
(premeščanje) 

Do datuma pristopa Republike Slovenije k Evropski Uniji se šteje 
za premeščanje le premeščanje znotraj Republike Slovenije, po 
datumu pristopa pa znotraj držav članic Evropske Unije. 

88. člen 
(obveščanje) 

Po datumu pristopa Republike Slovenije v Evropsko Unijo mora 
Uprava o vseh ukrepih, ki se izvajajo v skladu s tem zakonom in 
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, obveščati druge države 
članice Evropske Unije in Komisijo Evropske Unije. 

89. člen 
(vpis v register) 

Zavezanci iz drugega ga odstavka 19. člena so se dolžni vpisati 
v register najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

90. člen 
(rastlinski potni listi) 

Določbe 38., 39., 40., 42., 43., 44.,45., 46., 47., 48., 49., 50., 58., 
desete točke 79.člena in devete, desete, enajste in dvanajste 
točke 80,člena tega zakona, ki se nanašajo na rastlinske potne 
liste, se začnejo uporabljati 1.1.2003. 

91. člen 
(potrdilo o zdravstvenem stanju posevkov ali 

objektov) 

Do uveljavitve določb navedenih v prejšnjem členu, ki se nanašajo 
na rastlinske potne liste, morajo biti predpisani posevki za 
pridelovanje semenskega materiala (v nadaljevanju posevki) in 
objekti za pridelovanje sadilnega materiala večletnih rastlin, 
enoletnic in okrasnih rastlin (v nadaljevanju objekti) med rastno 
dobo obvezno zdravstveno pregledani v skladu s predpisi. O 

zdravstvenem stanju posevkov in objektov se izda potrdilo o 
zdravstvenem stanju posevka ali objekta na predpisan način. 

Obvezne zdravstvene preglede in izdajanje potrdil o 
zdravstvenem stanju posevkov oziroma objektov opravljajo 
pooblaščene organizacije v skladu s predpisi do 1.1.2003. 

Če se pri obveznem zdravstvenem pregledu ugotovi na posevku 
ali objektih iz prejšnjega odstavka škodljivi organizem s seznamov 
IA in IIA, pristojni inšpektor odredi ukrepe za njegovo zatiranje in 
izkoreninjenje. 

V primeru, da za posevke in objekte ni bil opravljen obvezni 
zdravstveni pregled in izdano potrdilo o zdravstvenem stanju 
posevka ali objekta, semenski in sadilni material, ki izvirata iz teh 
posevkov ali objektov, ne smeta biti v prometu. 

V primeru neizpolnjevanja določb tega člena pristojni inšpektor 
prepove promet. 

92. člen 
(spričevalo o zdravstvenem stanju rastlin na 

notranjem tržišču) 

Do uveljavitve določb zakona, ki se nanašajo na rastlinske potne 
liste, pristojni inšpektor izdaja spričevala o zdravstvenem stanju 
rastlin na notranjem tržišču za predpisane pošiljke semenskega 
in sadilnega materiala, ki se prevažajo na ozemlju Republike 
Slovenije. 

Spričevalo iz prejšnjega odstavka se izda, če je bil semenski ali 
sadilni material zdravstveno pregledan pred odpravo iz objekta, 
v katerem je bil pridelan, dodelan ali pakiran in ni okužen s 
škodljivim organizmom s seznama IA in IIA in določenim drugim 
škodljivim organizmom nad predpisanim odstotkom. 

Prepovedan je promet s semenskim ali sadilnim materialom za 
katerega ni izdano spričevalo iz drugega odstavka tega člena. 

V primeru neizpolnjevanja določb tega člena fitosanitarni inšpektor 
prepove promet. 

93. člen 
(spremljanje zdravstvenega stanja uvoženega 

sadilnega materiala večletnih rastlin) 

Do datuma pristopa Republike Slovenije v Evropsko Unijo se 
zdravstveno stanje predpisanega uvoženega sadilnega materiala 
večletnih rastlin, s katerim se lahko prenesejo škodljivi organizmi 
iz seznamov IA in IIA, katerih navzočnost ni mogoče ugotoviti pri 
inšpekcijskem pregledu ob uvozu, obvezno spremlja pri končnem 
uporabniku. 

Uvoznik sadilnega materiala iz prejšnjega odstavka tega člena 
mora pristojnemu inšpektorju ob uvozu predložiti pisno prijavo s 
predpisanimi podatki o končnem uporabniku. 

Med spremljanjem zdravstvenega stanja pri končnem uporabniku 
se sadilni material iz prvega odstavka tega člena ne sme 
premeščati brez dovoljenja Uprave. 

Zdravstveno stanje uvoženega sadilnega materiala iz prvega 
odstavka tega člena spremlja v rastni dobi pristojni inšpektor na 
predpisan način. 
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94. člen 
(odškodnina) 

Do izdaje predpisa iz četrtega odstavka 59.člena, ima imetnik 
uničenih rastlin pravico do odškodnine, ki se določi po tržni 
vrednosti uničenih rastlin. 

Odškodnina se plača iz proračuna Republike Slovenije . 

Postopek za izplačilo odškodnine se začne na zahtevo imetnika 
uničenih rastlin. Zahtevi mora priložiti odločbo pristojnega 
inšpektorja o odrejenih ukrepih. 

O upravičenosti do odškodnine in o njeni višini odloča glavni 
inšpektor v upravnem postopku. Višino odškodnine ugotovi 
posebna komisija, ki jo imenuje glavni inšpektor. 

Zoper odločbo o višini odškodnine ni mogoča pritožba in tudi ni 
mogoč upravni spor. Imetnik lahko v 30.dneh po vročitvi odločbe 
iz prejšnjega odstavka predlaga pristojnemu sodišču, da odmeri 
odškodnino. 

V primeru, da se odločbe ne izda ali je ne vroči imetniku v 60: 
dneh od vložitve zahteve za izplačilo odškodnine, lahko imetnik 
predlaga pristojnemu sodišču, da odmeri odškodnino. 

O zahtevkih iz prejšnjega odstavka odloča sodišče v nepravdnem 
postopku. 

95. člen 
(Urad Republike Slovenije za varstvo in registracijo 

sort rastlin) 

Po preteku treh mesecev od ustanovitve Uprave preneha delovati 
Urad Republike Slovenije za varstvo in registracijo sort rastlin kot 
organ v sestavi ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Njegove naloge, pristojnosti, delavce, arhive in premoženje 
prevzame Uprava. 

96. člen 
(rok za izdajo predpisov na podlagi tega zakona) 

Predpisi na podlagi tega zakona se izdajo najkasneje v dveh letih 
po uveljavitvi tega zakona. 

Minister lahko poleg predpisov, predvidenih v posameznih členih 
tega zakona, izda tudi druge predpise, potrebne za izvedbo tega 
zakona. 

97. člen 
(predpisi, ki se uporabljajo do izdaje novih) 

Do sprejetja predpisov na podlagi tega zakona veljajo oziroma se 
uporabljajo naslednji predpisi: 

Pravilnik o zdravstveni kontroli pošiljk rastlin pri trgovanju 
čez državno mejo in na notranjem tržišču (Uradni list RS, št. 
38/96 in 57/00), 
Odredba o pogojih za tranzit pošiljk krompirja, ki se prekladajo 
v Luki Koper (Uradni list RS, št. 32/00), 

- Odredba o ukrepih za omejevanje in preprečevanje širjenja 
rizomanije, ki jo povzroča virus Beet necrotic yellow vein 
furovirus, (Ul. RS, št. 86/00) 
Odredba o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje 
šarke, ki jo povzroča virus Plum pox potyvirus (Uradni list 
RS, št. 32/00 in 39/00), 

- Odredba o izvajanju sistematičnega nadzora in ukrepov za 
preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjeve obročkaste 
gnilobe, ki jo povzroča bakterija Clavibacter michiganensis 

(Smith) Daviš et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et 
Kotthoff) Daviš et al. (Uradni list RS, št. 54/99), 
Odredba o izvajanju sistematičnega nadzora in ukrepov za 
preprečevanje širjenja in zatiranje krompirjeve rjave gnilobe, 
ki jo povzroča bakterija Ralstonia solanacearum /Smith/ 
Yabuuchi et al.(Uradni list RS, št. 85/99), 

- Odredba o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje 
krompirjevega raka (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pere.) 
in krompirjevih ogorčic (Globodera rostochiensis Woll. in 
Globodera pallida Stone ) (Uradni list RS, št. 51/98), 
Odredba o pogojih za uvoz krompirja, da se prepreči 
nevarnost vnosa povzročitelja rjave gnilobe (Ralstonia/ Pseu- 
domonas/solanacearum/SrriHfrfYabuuch\ et al.) (Uradni list RS, 
št. 76/97 in 96/99), 
Odredba o določitvi mejnih prehodov, preko katerih se lahko 
uvažajo, izvažajo oziroma prevažajo v tranzitu pošiljke rastlin, 
za katere je obvezen zdravstveni pregled (Uradni list RS, št. 
92/99 in 11/01), 
Odločba o pooblastitvi organizacij za spremljanje 
zdravstvenega stanja sadilnega materiala večletnih rastlin iz 
uvoza (Uradni list RS, št. 39/93), 
Pravilnik o obrazcu izkaznice, znaku in znački mejnega 
fitosanitarnega inšpektorja (Uradni list RS, št. 47/93), 
Navodilo o objavljanju podatkov o pojavu in razširjenosti na 
novo odkritih karantenskih rastlinskih bolezni in škodljivcev 
(Uradni list SFRJ, št. 40/91), 

- Odredba o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje 
bakterijskega hruševega ožiga (Uradni list SFRJ, št. 13/91), 

- Pravilnik o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov in 
objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih 
rastlin (Uradni list SFRJ, št. 52/86 in 3/87), 

- Odločba o pooblastitvi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo 
Žalec za nadzor škodljivih organizmov na hmelju, Ul. RS, št. 
86/00 
Odredba o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati strokovne 
organizacije združenega dela za opravljanje obveznih 
zdravstvenih pregledov kmetijskih posevkov za pridelovanje 
semena, objektov za pridelovanje gozdnega semena in 
objektov za pridelovanje sadilnega materiala (Uradni list SRS, 
št. 4/78), 
Pravilnik o načinu uničevanja rastlin, za katere je odrejeno, 
da se uničijo (Uradni list SFRJ, št. 4/78), 
Pravilnik o načinu pošiljanja poročil in podatkov o pojavih 
rastlinskih bolezni in škodljivcev ter o ukrepih za 
preprečevanje njihovega širjenja in njihovo zatiranje (Uradni 
list SFRJ, št.61/77), 

- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati karantenski objekti 
za preverjanje zdravstvenega stanja rastlin (Uradni list SFRJ, 
št. 53/77), 
Odredba o pogojih za promet s kostanjevim rakom okuženih 
plodov in lesa pravega kostanja (Uradni list SFRJ, št. 40/77 in 
19/67), 
Vsi drugi predpisi, izdani v obdobju od 21.3.2001 do uveljavitve 
tega zakona. 

98. člen 
(predpisi, ki se prenehajo uporabljati oziroma 

prenehajo veljati) 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati : 

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/ 
94 8/00,11/01); 

tarifna številka 52 iz IX.poglavja Taksne tarife Zakona o 
upravnih taksah (Uradni list RS, Št. 8/00 in 81/00); 

Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki delujejo v 
javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva, lovstva, 

poročevalec, št. 22 26 30. marec 2001 



ribištva, veterinarstva ali prehrane, v delu, ki se nanaša na 
varstvo rastlin (Uradni list RS, št. 52/98 in 60/98). 

Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati: 

Odredba o območjih, ki so okužena s karantenskimi boleznimi 
in škodljivci (Uradni list SFRJ, št. 67/78), 
Odlok o zatiranju prosene (koruzne) vešče na območju SR 
Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 20/78, 9/85 in Uradni 
list RS, št. 82/94) 
Odlok o obveznem uničevanju češminovega grma ter divjega 
oziroma podivjanega hmelja (Uradni list SRS, št. 20/78), 
Uredba o območjih, na katerih je dovoljeno gojiti ribez in zeleni 
bor (Uradni list SRS, št. 4/78). 

Do uveljavitve predpisa iz petega odstavka 58.člena se še naprej 
uporablja tarifna številka 52 iz IX.poglavja Taksne tarife Zakona o 
upravnih taksah (Uradni list RS, Št. 8/00 in 81/00). 

99. člen 
(uveljavitev zakona) 

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

Št. 327-01-37/01 
Ljubljana, dne 14.3.2001 

Predsednik Državnega Zbora 
Republike Republike Slovenije 

Obrazložitev po členih 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

ZZVR pomeni uskladitev ureditve zdravstvenega varstva rastlin 
z evropsko zakonodajo, Mednarodno konvencijo o varstvu rastlin 
(International Plant Protection Convention - v nadaljevanju: IPPC), 
ki jo je ratificirala Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 84/00) in 
Sporazumom o izvajanju sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov 
Svetovne trgovinske organizacije (WTO). 

Vzpostavlja sistem, ki bo omogočal ustrezno varovanje zdravja 
rastlin na skupnem trgu Evropske unije, tudi po ukinitvi državnih 
meja med Republiko Slovenijo in državami članicami Evropske 
unije ter hkrati z implementacijo enakih standardov zdravstvenega 
varstva rastlin zmanjšal ovire v trgovini. Varstvo rastlin pred 
škodljivimi organizmi pa je potrebno ne samo zaradi zmanjšanja 
pridelka ob okužbi, pač pa tudi zaradi zvečanja produktivnosti v 
kmetijstvu. 

ZZVR je usklajen z Direktivo 2000/29/EC, ki pomeni Direktivo 
Evropskega sveta z dne 08. maja 2000, o ukrepih za zaščito 
pred vnašanjem organizmov, ki so škodljivi za rastline in rastlinske 
proizvode, v Evropsko Unijo in za preprečevanje njihovega širjenja 
v Uniji. Direktiva 2000/29/EC je nadomestila prejšnjo Direktivo 77/ 
93/EC in 48 direktiv, ki so jo dopolnjevale. 

ZZVR in podzakonski predpisi, ki bodo izdani na njegovi podlagi, 
bodo skupaj pomenili uskladitev področja zdravstvenega varstva 
rastlin še z naslednjimi direktivami: 95/44/EC o vnosu organizmov 
za znanstvene namene, 92/90/EEC o registraciji pridelovalcev in 
uvoznikov rastlin, 92/105/EEC o izdajanju rastlinskih potnih listov, 
94/3/EC o notifikaciji zavrnitev pošiljk, 98/22/EC o minimalnih 
pogojih za opravljanje pregledov pošiljk na vstopnih mejnih mestih, 
92/70/EEC o izvajanju sistematičnih raziskav za priznavanje 
varovanih območij, 92/76/EEC in 98/100/EC o priznavanju 
varovanih območij, 93/51/EEC o premeščanju na varovanem 
območju ter direktive: 69/466EEC, 74/647/EEC, 98/57/EC, 93/ 
85/EEC, 69/464/EEC in 69/465/EEC, ki urejajo obvladovanje 
določenih vrst škodljivih organizmov. 

IPPC določa mednarodne standarde za zdravstveno varstvo 
rastlin, ki so za države, podpisnice konvencije, obvezujoči (Načela 
zdravstvenega varstva v povezavi z mednarodno trgovino, 
Uvozni predpisi, Sistem izvoznega potrjevanja, Stalni nadzor 
škodljivih organizmov, Smernice programa za izkoreninjanje 
škodljivih organizmov, Uravnavanje škodljivih organizmov). 
Fitosanitarni ukrepi, ki jih izvajajo države podpisnice, morajo 
temeljiti na mednarodnih standardih, smernicah in priporočilih, ki 
so določeni v IPPC. Dolžnost državne službe za varstvo rastlin 
pa je zagotoviti uporabo teh standardov tudi pri posredovanju 
uradnih poročil o odsotnosti ali omejeni razširjenosti škodljivih 
organizmov v državi. 

ZZVR ureja zdravstveno varstvo rastlin; določa ukrepe in 
obveznosti v zvezi s pojavom, preprečevanjem vnosa in širjenja 
ter zatiranjem škodljivih organizmov na rastlinah, rastlinskih 
proizvodih in nadzorovanih predmetih; ureja biotično varstvo rastlin; 
določa pridobivanje, izmenjavo podatkov in informacijski sistem; 
predpisuje stroške in odškodnine; ureja javno službo 
zdravstvenega varstva rastlin; določa organe, ki so odgovorni za 
uresničevanje tega zakona in inšpekcijsko nadzorstvo. 

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, so povzeti tako po direktivah 
Evropske Unije, kot po IPPC. 

II. ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN 

ZZVR ustanavlja Upravo Republike Slovenije za varstvo rastlin 
in semenarstvo (v nadaljevanju: Uprava) kot osrednji odgovorni 
organ oblasti za zdravstveno varstvo rastlin v Republiki Sloveniji, 
ki bo opravljala upravne, zakonodajne in mednarodne zadeve ter 
z njimi povezane strokovne naloge na področju zdravstvenega 
varstva rastlin. Uprava bo koordinator izvajanja nalog s področja 
zdravstvenega varstva rastlin v kmetijstvu in gozdarstvu in bo 
predstavljala državno službo za varstvo rastlin na mednarodnem 
nivoju. Zagotavljala bo izvajanje zdravstvenega varstva rastlin 
skozi stalni in sistematični nadzor ter uresničevanje mednarodnih 
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konvencij in mednarodnih sporazumov s področja zdravstvenega 
varstva rastlin, ki obvezujejo Slovenijo. Inšpekcijsko nadzorstvo 
in z njimi povezane strokovne naloge bo izvajala fitosanitarna in 
gozdarska inšpekcija na IRSKGLR, ki je organ v sestavi MKGP. 

Organi Slovenije in izvajalci javne službe zdravstvenega varstva 
rastlin v kmetijstvu in gozdarstvu morajo sodelovati pri izvajanju 
stalnega nadzora rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih 
nadzorovanih predmetov z namenom ugotavljanja in poročanja o 
pojavu in širjenju škodljivih organizmov ter njihovega zatiranja. 

Uprava zagotavlja zbiranje informacij o škodljivih organizmih. 
Informacije o določenih škodljivih organizmih, ki so pomembni za 
določeno območje, se zbirajo iz mnogih virov. Zato zakon še 
posebej nalaga vsem imetnikom rastlin, ki se poklicno ukvarjajo s 
pridelavo, predelavo in prometom rastlinskega blaga, da morajo 
pregledovati gojene rastline, vključno z obdelovalnimi površinami. 
Tudi ostali imetniki rastlin in vsi drugi, ki pridejo v stik z rastlinami 
in opazijo nenavadne simptome, ki kažejo na pojav ali izbruh 
škodljivih organizmov, morajo o tem obvestiti Upravo oziroma 
pristojnega inšpektorja in ta Upravo. Obveznost beleženja in 
poročanja nalaga zakon tudi zavezancem za vpis v register 
pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov. 

Za posebej nevarne škodljive organizme pa Uprava poskrbi za 
izvajanje spremljanj in sistematičnih raziskav kot organizirano 
dejavnost v določenem časovnem obdobju, s katero uradno 
pridobi informacije o škodljivih organizmih, ki so pomembni za 
določena območja, kjer se pridelujejo rastline. Pri pridobivanju 
informacij o škodljivih organizmih sodelujejo izvajalci upravnih 
nalog, fitosanitarna in gozdarska inšpekcija ter izvajalci javnih 
služb. Z raziskovalnimi metodami, uporabo sodobne diagnostične 
opreme in ob podpori informacijskega sistema se ugotovi 
dejansko stanje glede navzočnosti škodljivih organizmov in 
omogoči nadzor nad njimi. 

Tako pridobljene informacije se lahko uporabijo za potrditev 
navzočnosti ali razširjenosti ali odsotnosti škodljivih organizmov 
na določenem območju ali na gostitelju ali na pošiljki in za 
vzpostavitev ali vzdrževanje varovanega območja. Glavni namen 
pridobivanja informacij pa je izvajanje stalnega nadzora nad 
škodljivimi organizmi zaradi preprečevanja njihovega vnosa, 
širjenja in zatiranje, z namenom obvladovanja oziroma 
izkoreninjenja. 

III PREPREČEVANJE VNOSA IN ŠIRJENJA TER 
ZATIRANJE ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV 

A) ŠKODLJIVI ORGANIZMI, RASTLINE, RASTLINSKI 
PROIZVODI IN DRUGI NADZOROVANI PREDMETI 

Aktivnosti pri sistematičnem izkoreninjanju škodljivih organizmov, 
ki jih določa ZZVR, bi imele samo omejen učinek, zato ZZVR 
hkrati določa tudi varnostne ukrepe proti njihovemu vnosu. Iz 
tega razloga je pomembna razvrstitev najbolj nevarnih škodljivih 
organizmov na sezname, na podlagi katerih je prepovedan vnos 
le-teh v c/ržavo oziroma je prepovedan njihov vnos, če so na 
določeni vrsti rastlin. 

Prepovedan je tudi uvoz določenih rastlin in rastlinskih proizvodov 
iz določenih držav, kjer so splošno razširjeni škodljivi organizmi, 
ki lahko okužijo te vrste rastlin, pregled zdravstvenega stanja 
pošiljk ob uvozu pa ne zagotavlja popolnoma, da se škodljivi 
organizmi ne bi vnesli v državo. Za rastline na seznamih so 
določene minimalne prepovedi, posebne zahteve ali posebni 
pregledi zdravstvenega stanja rastlin v državi porekla, kjer te 
rastline pridelujejo. 

ZZVR določa vrsto seznamov glede na območje, kamor se rastline 
oziroma rastlinski proizvodi vnašajo, vsebino seznamov pa bo 
določil podzakonski predpis, ki bo urejal tudi ukrepe pri uvozu in 
premeščanju rastlin in rastlinskih proizvodov ter o nadzoru nad 
rastlinskimi škodljivimi organizmi. Če se izrazi sum, da se je na 
ozemlju Slovenije pojavil karantenski škodljivi organizem s 
seznamov IA in IIA oziroma se na določenem varovanem območju 
pojavi škodljivi organizem s seznamov IB ali IIB oziroma se pojavijo 
simptomi, na podlagi katerih se sumi na okužbo z njim, morajo 
izvajalci zdravstvenega varstva rastlin o tem takoj obvestiti 
Upravo, osebo z javnim pooblastilom ali pristojnega inšpektorja, 
ki obvesti Upravo. Sum na pojav je potrjen, če se odvzame uradni 
vzorec, ki se pošlje v pooblaščen laboratorij, ki opravlja 
diagnostične preiskave. 

Režim zdravstvenega varstva rastlin, določen z ZZVR, ni omejen 
le na trgovino med državami, temveč se nanaša tudi na dajanje 
rastlin in rastlinskih proizvodov na trg znotraj države. Posebno 
varstvo je predvideno za varovana območja, ki so izpostavljena 
posebnemu tveganju za zdravje rastlin in so pod posebnim 
varstvom pod predpisanimi pogoji. 

Uprava bo zaradi obveščanja na državni in mednarodni ravni 
vodila evidence o pojavih in ugotovitvah škodljivih organizmov, 
predvsem, da jih seznani z najpomembnejšimi ukrepi, s katerimi 
lahko preprečujejo okužbo s škodljivimi organizmi. 

B) Prepovedi in omejitve 

ZZVR prepoveduje vnos in širjenje škodljivih organizmov, 
razvrščenih v sezname ter uvoz in premeščanje rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov, razvrščenih v sezname. 
Hkrati pa določa izjeme pod predpisanimi pogoji. 

C) Register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov 
in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov 

Da bi zagotovili učinkovit sistem zdravstvenega varstva rastlin, 
zagotavljali zdravstvene preglede rastlin na mestu pridelave, 
predelave in distribucije, ZZVR določa, da morajo biti imetniki 
določenih rastlin, predvsem tistih, ki so namenjene saditvi oziroma 
ki omogočajo širjenje škodljivih organizmov, uradno registrirani. 
Pri vzpostavljanju registra pridelovalcev, predelovalcev, 
uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov (v nadaljevanju: register) se izhaja iz že 
obstoječega sistema registrov pridelovalcev in dodelovalcev 
semenskega in sadilnega materiala rastlin. 

Pridelovalci, predelovalci in uvozniki določenih vrst rastlin in 
rastlinskih proizvodov, vključno z zbirnimi skladišči in 
distribucijskimi centri le-teh na območju pridelave in predelave 
morajo biti vpisani v register, ki ga vzpostavi in vodi Uprava. 
Pogoj za Vpis v register je, da zavezanci zagotovijo odgovorno 
osebo s strokovnimi izkušnjami pri pridelavi oziroma predelavi 
rastlin in pri zdravstvenem varstvu rastlin. 

Pridelovalec, predelovalec, uvoznik in distributer določenih vrst 
rastlin in rastlinskih proizvodov mora biti vpisan pod registracijsko 
številko, ki omogoča identifikacijo posameznika, kot tudi 
odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin. Inšpekcijski 
nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti zavezancev iz registra 
po zakonu izvaja fitosanitarna oziroma gozdarska inšpekcija. 

Vlogo za vpis v register morajo zavezanci vložiti pri Upravi na 
predpisan način. S podzakonskim predpisom, ki bo urejal vpis v 
register, bodo določeni predvsem obrazec in podrobnejša vsebina 
vloge za vpis v register, način prijave sprememb in način dajanja 
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podatkov ter zahtevane listine. Vpis v register ni potreben za 
majhne pridelovalce oziroma predelovalce, če je njihova celotna 
pridelava oziroma predelava in prodaja rastlin in rastlinskih 
proizvodov namenjena za končno uporabo fizičnih oseb na 
lokalnem trgu, ki se poklicno ne ukvarjajo s pridelavo oziroma 
predelavo rastlin in rastlinskih proizvodov. 

2. Uvoz, izvoz in tranzit pošiljk 

ZZVR določa, da mora vse pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov 
in drugih nadzorovanih predmetov, ki se uvažajo, izvažajo ali so 
v tranzitu, spremljati fitosanitarno spričevalo. 

V okviru IPPC je izdan poseben standard, ki določa način izdajanja 
fitosanitarnih spričeval. Fitosanitarno spričevalo potrjuje, da so 
izpolnjene fitosanitarne zahteve države uvoznice. 

A) Uvoz 

Pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih 
predmetov se lahko uvažajo le skozi določena vstopna mesta, ki 
morajo izpolnjevati določene infrastrukturne zahteve, da 
fitosanitami inšpektor lahko izvaja inšpekcijske preglede pošiljk 
rastlin pri uvozu. Ti pregledi obsegajo pregled listin, ki spremljajo 
pošiljke (fitosanitarno spričevalo), identifikacijo pošiljke in 
zdravstveni pregled pošiljke. Inšpekcijski pregledi se opravijo na 
prvem vstopnem mestu v državo oziroma če na mejnem 
vstopnem mestu ni mogoč kakovosten zdravstveni pregled 
predpisanih pošiljk, fitosanitami inšpektor pregleda samo spremne 
listine in če te ustrezajo, v dogovoru s carinskimi organi odredi 
prevoz do ustreznega skladiščnega prostora, kjer se opravita 
pregled istovetnosti in zdravstvenega stanja. Omenjeni način 
pregleda je po navodilih obvezen za vse pošiljke sadilnega 
materiala sadnih rastlin in vinske trte, ostale pa po presoji 
fitosanitarnega inšpektorja (predvsem občutljivih in pokvarljivih 
pošiljk rastlin) na mestu raztovora oziroma kjer je za to ustrezna 
infrastruktura. 

Sedaj je v Republiki Sloveniji za uvoz, izvoz ali prevoz rastlin in 
rastlinskih proizvodov, za katere je obvezen zdravstveni pregled, 
določenih 24 vstopno-izstopnih mejnih mest. S pridružitvijo 
Republike Slovenije Evropski uniji, bodo kot zunanja mejna mesta 
za izvajanje nadzora v zvezi z uvozom rastlin, za katere je 
obvezen zdravstveni pregled ostala: Luka Koper, letališče Brnik, 
cestni mejni prehodi s Hrvaško na Obrežju, Jelšanah in v 
Gruškovju ter železniški mejni prehod Dobova. 

B) Izvoz 

Fitosanitarno spričevalo se izda za pošiljke rastlin, rastlinskih 
proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki se izvažajo in za 
katere ga država uvoznica zahteva. S spričevalom fitosanitami 
inšpektor poda uradno izjavo oziroma potrdi, da pošiljka ustreza 
fitosanitarnim zahtevam namembne države - uvoznice. 

Ko se izda fitosanitarno spričevalo, ki spremlja rastline, rastlinske 
proizvode ali nadzorovane predmete, se štejejo za izpolnjene 
tudi določbe zakona, ki predpisujejo pregled zdravstvenega stanja 
za določeno vrsto rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih 
nadzorovanih predmetov in sistem stalnega nadzora. 

C) Tranzit 

Za pošiljke rastlin, ki se prevažajo v tranzitu preko ozemlja 
Republike Slovenije, inšpekcijski pregled ob vstopu v državo ni 

obvezen. Po tem zakonu so to tiste vrste pošiljk, ki niso bile 
uvožene in potujejo skozi Republiko Slovenijo ter so pakirane 
tako, da ni nevarnosti za širjenje škodljivih organizmov, ki so 
lahko prisotni v pošiljki in se na njenem ozemlju niso razdeljevale, 
prepakirale ali združevale z drugimi pošiljkami. Če kateri od teh 
pogojev ni izpolnjen, mora fitosanitami inšpektor opraviti 
inšpekcijski pregled po določbah tega zakona. 

3. Premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov in 
drugih nadzorovanih predmetov 

Da bi zagotovili zdravstveno varstvo rastlin, ZZVR vzpostavlja 
sistem uradnih pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov in 
predmetov, ki se dajejo v promet oziroma se premeščajo in so 
zaradi fitosanitarne nevarnosti razvrščeni na seznam V. Na 
seznam V so razvrščene rastline in rastlinski deli za saditev in 
razmnoževanje, nekatero seme, nekatere vrste lesa in drugo. 

Kot najbolj primemo mesto za izvajanje pregledov zdravstvenega 
stanja rastlin je določeno mesto pridelave oziroma kjer je ustrezno, 
mesto predelave ali dodelave. Za zagotavljanje učinkovitosti 
sistema zdravstvenih pregledov rastlin, morajo biti vsi pridelovalci, 
predelovalci in distributerji rastlin s seznama V uradno registrirani. 

Če so rezultati inšpekcijskih pregledov zdravstvenega stanja na 
mestu pridelave zadovoljivi, nosijo rastline in rastlinski proizvodi 
označbo (rastlinski potni list), ki je prilagojen vrsti proizvoda, z 
namenom, da se zagotovi sledljivost premeščanja rastlin znotraj 
države. Rastlinski potni'list na notranjem trgu nadomesti 
fitosanitarno spričevalo. Rastlinski potni list se izda za skupino 
rastlin ali rastlinskih proizvodov s seznama V, identičnih glede 
vrste, sorte, časa in mesta pridelave, ki so namenjene enemu 
uporabniku oziroma kupcu. 

Sistemu izdaje rastlinskih potnih listov delno ustreza veljavni 
sistem izdajanja spričeval o zdravstvenem stanju rastlin na 
notranjem tržišču, ki ga izda fitosanitami inšpektor v kraju 
nakladanja in spremlja pošiljko rastlin, ki se prevaža v notranjosti 
države iz enega območja v drugo. Bistvena novost, ki jo uvaja 
ZZVR je, da je za izdajanje rastlinskih potnih listov lahko pooblaščen 
registrirani pridelovalec oziroma uvoznik rastlinskega blaga s 
seznama V A, če izpolnjuje pogoje, predpisane za odgovorno osebo 
za varstvo rastlin. Ta skrbi za redno opravljanje zdravstvenih 
pregledov rastlin in izvajanje ukrepov za varstvo rastlin, skrbi za 
vodenje evidenc in hranjenje dokumentacije, kar posredno 
zagotavlja, da rastline, pridelane na mestu pridelave, ustrezajo 
določbam tega zakona. 

Če pridelovalec sam ni ustrezno usposobljen, lahko odgovorno 
osebo za varstvo rastlin zaposli ali sklene pogodbeno razmerje 
s pravno ali fizično osebo, ki je vpisana v evidenco in izpolnjuje 
pogoje za odgovorno osebo. Uradni zdravstveni pregled rastlin s 
seznama VA na mestu pridelave pa opravi najmanj enkrat letno 
tudi fitosanitami inšpektor (za kmetijske rastline) ali gozdarski 
inšpektor (za gozdne rastline). Pristojni inšpektor redno nadzoruje 
mesto pridelave in izdajanje rastlinskih potnih listov, najmanj enkrat 
letno opravi inšpekcijski pregled, seveda pa ima pravico izvajati 
naključne inšpekcijske preglede, preverjati mesto pridelave in 
dokumentacijo, če presodi, da je to potrebno. Po pregledu pošiljk 
rastlin in rastlinskih proizvodov, ki se uvažajo in jih spremlja 
fitosanitarno spričevalo in ki so hkrati navedene s seznamu VA 
fitosanitami inšpektor dovoli premeščanje v notranjost države s 
fitosanitarnim spričevalom, na katerem je navedeno, da 
nadomešča rastlinski potni list. Za nadaljnjo distribucijo uvožene 
pošiljke uvoznik izda nadomestne potne liste, če so za to izpolnjeni 
določeni pogoji. 
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IV. BIOTIČNO VARSTVO RASTLIN 

Določbe ZZVR o biotičnem varstvu rastlin obravnavajo le vrste 
organizmov kot so živi naravni sovražniki, antagonisti ali 
kompetitorji ali drugi organizmi, ki se lahko sami razmnožujejo in 
se jih uporablja za zatiranje bolezni in škodljivcev na rastlinah. 
Posebej so opredeljene avtohtone in tujerodne vrste teh 
organizmov ter pogoji njihove uporabe. 

ZZVR ne obravnava drugih tehnik zatiranja škodljivih organizmov, 
ki se včasih štejejo za biotično varstvo npr. odporne gostiteljske 
rastline, kemične snovi, ki spreminjajo vedenjske vzorce, genetsko 
modificirani organizmi, toksične snovi mikroorganizmov in drugi 
biotični proizvodi. Natančneje bodo odgovornosti v procesu uvoza 
in sprostitve organizmov za biotično zatiranje pri naseljevanju in 
doseljevanju tujerodnih vrst organizmov iz živalskega sveta, 
predvsem žuželk, predpisane v podzakonskem aktu. Uprava na 
podlagi tega zakona in v soglasju z ministrstvom, pristojnim za 
ohranjanje narave, vodi upravne postopke za izdajo dovoljenja 
za uvoz in uporabo zadevnih organizmov, na podlagi predpisanih 
listin presoja glede vnosa in sproščanja ter o tem vodi evidenco. 

V. PRIDOBIVANJE, UPORABA TER IZMENJAVA 
PODATKOV IN INFORMACIJ 

Podatke iz registra in evidenc lahko Uprava in ministrstvo 
uporabljata za izdelavo katastra škodljivih organizmov, ki bo 
ustrezno dokumentiral status škodljivih organizmov, ter za 
spremljanje stanja in oblikovanje politike ravnanja na področju 
varstva rastlin, pooblaščene organizacije pa jih lahko uporabljajo 
za opravljanje svojih nalog. Dovoljenje za uporabo podatkov lahko 
pridobi tudi upravna enota za opravljanje svojih nalog, pristojne 
inšpekcije za opravljanje svojih nalog, upravni organ, pristojen za 
državno statistiko, ter drugi organi, ki so pooblaščeni z zakonom. 

Uprava mora poskrbeti za vodenje evidenc škodljivih organizmov 
s seznamov, kot tudi drugih neobičajnih pojavov in izbruhov 
škodljivih organizmov v državi. Pod nadzorom pa mora imeti tudi 
vnos tujerodnih organizmov za biotično varstvo in vnos škodljivih 
organizmov v znanstvene in raziskovalne namene. 

Evidence škodljivih organizmov so bistveni sestavni deli informacij, 
ki se uporabljajo pri ugotavljanju statusa škodljivega organizma 
na nekem območju. Vse države uvoznice in izvoznice potrebujejo 
informacije v zvezi s statusom škodljivih organizmov za analize 
nevarnosti škodljivih organizmov, za izoblikovanje in izpolnjevanje 
uvoznih predpisov ter za uvedbo in vzdrževanje neokuženih 
območij, ki po predpisanem postopku lahko dobijo status 
varovanega območja. 

Uprava lahko tako zastavljeno zbiranje podatkov o statusu 
škodljivih organizmov obvladuje samo s pomočjo informacijskega 
sistema, v katerega je potrebno povezati različne aplikacije. Za 
zajemanje podatkov, vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk, 
analiziranje in sprejemanje ukrepov zdravstvenega varstva rastlin 
mora imeti dostop do podatkov, ki jih v okviru predpisanih zbirk 
vodijo državni in drugi organi, javni zavodi, agencije in druge 
pooblaščene organizacije. Zaradi velikega državnega interesa 
za mednarodno trgovanje z rastlinskim blagom je potrebno 
zagotoviti ustrezna proračunska sredstva za razvoj in 
vzdrževanje informacijskega sistema za varstvo rastlin, ki se bo 
razvijal in bo deloval kot del kmetijskega informacijskega sistema. 

Uprava po ZZVR na mednarodni ravni izmenjuje podatke in 
informacije v skladu z mednarodnimi konvencijami in sporazumi, 
ki obvezujejo Republiko Slovenijo. 

O vsakem pojavu ali izbruhu kot tudi o novo ugotovljenem statusu 
škodljivega organizma in proti njem izvedenih ukrepih je potrebno 

obvestiti pogodbenice po IPPC in regionalno službo za varstvo 
rastlin EPPO. O zadržanjih pošiljk rastlinskega blaga zaradi 
škodljivih organizmov pa tudi zadevne države pošiljateljice in 
Komisijo Evropske Unije. Po sporazumu WTO-SPS in konvenciji 
IPPC je potrebno v državi pogodbenici določiti uradno informacijsko 
točko, ki v takih primerih pošilja in sprejema uradna obvestila 
(notifikacija) po hitrem postopku preko elektronske ali druge hitre 
pošte. Priporočajo tudi objavo informacijskih točk in notifikacij na 
WEB straneh svetovnega spleta. 

VI. TAKSE IN STROŠKI 

Posebne takse se plačujejo za inšpekcijske preglede rastlin, 
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki so določeni 
po tem zakonu, zlasti ob uvozu, izvozu, tranzitu, pred 
premeščanjem in na mestu pridelave. Za fitosanitarna spričevala 
in rastlinske potne liste se plačajo upravne takse. Na ta način 
stroški zdravstvenega varstva rastlin bremenijo pravne in fizične 
osebe, ki pridelujejo in trgujejo z rastlinami in s svojim delovanjem 
povzročajo širjenje škodljivih organizmov ter državo, ki mora 
varovati interes vseh imetnikov rastlin. 

Vse stroške vpisa v register, pridobitve dovoljenja za izdajo 
rastlinskih potnih listov in tečajev strokovnega usposabljanja nosijo 
vlagatelji zahtevkov. 

Stroške laboratorijskih analiz inšpekcijskih vzorcev pri ugotavljanju 
zdravstvenega stanja rastlin, kadar je izvid neugoden za stranko, 
plača imetnik rastlin, razen v primerih, ko je s posebnimi predpisi 
določeno drugače. 

Vse stroške morebitnih ukrepov v zvezi z zdravstvenim varstvom 
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, kot so 
npr. dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija, uničenje rastlin in drugi 
ukrepi, krijejo imetniki rastlin. 

VII. ODŠKODNINE 

ZZVR določa možnost izplačila odškodnine imetniku za uničene 
rastline, zaradi delovanja škodljivega organizma, kadar so 
izpolnjeni predpisani pogoji in kadar pridelovalec ali predelovalec 
izpolni obveznosti iz ZZVR glede pregledovanja in sporočanja 
pojava ter če je zaradi ukrepov zdravstvenega varstva rastlin 
ogroženo preživljanje imetnika, ki se ukvarja s pridelavo oziroma 
predelavo rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih 
predmetov. Višino, način in postopek ugotavljanja odškodnine kot 
tudi primere, v katerih se le-ta izplačuje, bo predpisala Vlada. 

VIII. JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 
RASTLIN 

V tem poglavju je podrobneje opredeljena javna služba 
zdravstvenega varstva rastlin v kmetijstvu, ker javno gozdarsko 
službo, ki izvaja javno službo zdravstvenega varstva rastlin v 
gozdarstvu že ureja zakon o gozdovih in predpisi, ki urejajo 
področje gozdarstva. Zakon predvideva pooblaščanje 
usposobljenih oseb v okviru opravljanja nalog javne službe 
zdravstvenega varstva rastlin. Uprava bo morala organizirati 
njihovo usposabljanje in ga tudi usmerjati po enotnih metodah in 
sredstvih, kot jih pri izvajanju zakonodaje uporablja fitosanitarna 
inšpekcija. 

V okviru javne službe se izvajajo naloge, ki so pri zagotavljanju 
zdravstvenega varstva rastlin v državi v širšem javnem interesu. 
To so zlasti naloge s področja opazovanja in napovedovanja 
škodljivih organizmov kot je zbiranje meteoroloških, biotičnih in 
drugih podatkov, izvajanje osnovne terenske in laboratorijske 
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diagnostike škodljivih organizmov, dajanje strokovnih mnenj, 
izvajanje dezinfekcije in dezinsekcije, izvajanje strokovnega 
usposabljanja in izpopolnjevanja ter opravljanje raziskovalne in 
razvojne dejavnosti s področja zdravstvenega varstva rastlin. 

Z organiziranjem javne službe se zlasti natančneje določa pogoje 
za izvajanje dejavnosti, natančneje opredeljuje finančna sredstva 
in časovni okvir, določa obveznosti ter vodi nadzor nad opravljenim 
delom. Nadzor nad izvajanjem predpisov s področja po tem 
zakonu bo opravljala pristojna inšpekcija. Za izvajanje strokovnega 
nadzora nad opravljenim delom bo pristojna Uprava. 

IX. JAVNA POOBLASTILA 

ZZVR omogoča dodelitev javnih pooblastil za opravljanje določenih 
uradnih nalog tudi drugim organizacijam ali posameznikom, vendar 
pod posebej določenimi pogoji glede strokovne usposobljenosti 
in osebne odgovornosti pri opravljanju z javnimi pooblastili 
določenih nalog. 

Ob pojavu ali izbruhu škodljivega organizma je v državi potrebno 
sprejeti odločitve, ki morajo temeljiti na strokovnih podlagah. Zato 
je ena od nalog Uprave izdelava analiz nevarnosti škodljivih 
organizmov (Pest Risk Anaysis - PRA), kjer je potrebno najprej 
določiti škodljivi organizem in določiti poti vnosa oziroma širjenja. 
Sledi ocena nevarnosti škodljivega organizma, ki na podlagi 
verjetnosti vstopa, naselitve, širjenja in gospodarske pomembnosti 
določi, ali je organizem karantenski škodljivi organizem. Analizo 
nevarnosti zaključi predlog ravnanja v primeru pojava ali izbruha 
škodljivega organizma, ki vključuje razvoj, ocenjevanje, 
primerjavo in izbiro opcij za zmanjševanje nevarnosti škodljivega 
organizma. Sposobnost države, da izdela analizo nevarnosti 
škodljivega organizma hitro in učinkovito, je pomembna za 
zagotavljanje zdravstvenega varstva rastlin v notranjosti kot tudi 
v mednarodnih povezavah, saj je PRA območje običajno država, 
lahko pa je tudi območje znotraj države, ali območje, ki pokriva 
celotne države ali samo dele več držav. Za izvajanje teh nalog 
mora država zagotoviti visoko usposobljene strokovnjake in 
raziskovalce biotehniških ved, ki poznajo tudi fitosanitarne 
predpise in standarde. 

Uprava bo lahko z javnim pooblastili podelila tudi izvajanje stalnega 
nadzora škodljivih organizmov, izvajanje laboratorijskih preiskav 
rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov zaradi 
diagnostike karantenskih škodljivih organizmov s seznamov IA, 
IIA, IB in IIB; izdelavo strokovnih podlag pri določitvi okuženih 
območij, ogroženih območij, posebej nadzorovanih območij in 
varovanih območij, vodenje registra, izvajanje ukrepov, pripravo 
in izdajanje rastlinskih potnih listov, izdelavo poročil in vodenje 
informacijskega sistema. 

X. DRUŠTVA NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA RASTLIN, KI DELUJEJO V JAVNEM 
INTERESU 

V tem poglavju so določeni pogoji za pridobitev statusa društva, 
ki deluje v javnem interesu. Če društvo izvaja dejavnosti na 
področju zdravstvenega varstva rastlin, ki presegajo 
uresničevanje interesov članov društva, mu lahko minister z 
odločbo podeli status društva, ki deluje v javnem interesu. Na ta 
način je društvu omogočeno, da za izvajanje svojih dejavnosti na 
področju zdravstvenega varstva rastlin, pridobi tudi sredstva iz 
proračuna Republike Slovenije. 

XI. STROKOVNI SVET ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO 
RASTLIN 

Svet za zdravstveno varstvo rastlin je najvišje strokovno in 
posvetovalno telo na področju zdravstvenega varstva rastlin, ki 
daje pobude in predlaga programe za izvajanje novih dejavnosti v 
zdravstvenem varstvu rastlin. Ustanovi ga minister. Svet 
sestavljajo predstavniki Uprave, Kmetijskega inštituta Slovenije, 
Nacionalnega inštituta za biologijo, Inštituta za hmeljarstvo in 
pivovarstvo, Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete, Visoke 
šole za kmetijstvo, Inštituta za lesno in gozdno gospodarstvo, 
Zavoda za gozdove in Kmetijsko gozdarske zbornice. 

XII. PRISTOJNOSTI DRŽAVNIH ORGANOV 

1. Minister 

Pooblastila ministra, pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo so 
navedena v 73. členu ZZVR. 

2. Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo 

Zakon določa Upravo Republike Slovenije kot osrednji odgovorni 
organ za zdravstveno varstvo rastlin v državi, za koordinacijo in 
izmenjavo informacij med organi Republike Slovenije, javnimi 
službami, imetniki rastlin in vsemi, ki jih zadeva varstvo rastlin ter 
ki zastopa Republiko Slovenijo v mednarodnih delovnih telesih in 
organizacijah na. področju zdravstvenega varstva rastlin. 

Uprava bo predvsem skrbela za izvajanje stalnega nadzora 
rastočih rastlin, vključno z obdelanimi površinami (med dmgim 
sem spadajo polja, nasadi, drevesnice, vrtovi, rastlinjaki in 
laboratoriji), kot tudi v skladiščih ali med prevozom, predvsem s 
ciljem poročati o pojavu, izbruhu in širjenju škodljivih organizmov 
ter obvladovati te škodljive organizme; pooblastila izvajalce za 
dezinsekcijo ali dezinfekcijo pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov 
in drugih nadzorovanih predmetov v mednarodnem prometu, da 
se izpolnijo fitosanitarne zahteve; skrbela za varovanje ogroženih 
območij ter določanje, ohranjanje in stalni nadzor območij, na 
katerih ni škodljivih organizmov, in območij z majhno razširjenostjo 
škodljivih organizmov; izvajanje analiz nevarnosti škodljivih 
organizmov; ter usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih. 

Posebej so določeni tudi ukrepi predstojnika Uprave, ki lahko 
zaradi preprečevanja vnašanja in širjenja škodljivih organizmov 
iz drugih držav in njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji, z 
odločbo začasno omeji ali prepove uvoz ali tranzit posameznih 
vrst rastlin ali odredi, da je določen del Republike Slovenije pod 
posebnim nadzorom, dokler ne mine nevarnost za zdravstveno 
varstvo rastlin v državi. 

3. Inšpekcijsko nadzorstvo 

Po 77. členu tega zakona inšpekcijski nadzor nad izvajanjem 
tega zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, opravljajo 
fitosanitarni in gozdarski inšpektorji v skladu s pooblastili, 
določenimi v 79. členu zakona. Pritožba zoper odločbo 
fitosanitarnega in gozdarskega inšpektorja ne zadrži izvršitve 
odločbe. Za delo inšpektorja na področju zdravstvenega varstva 
rastlin je tako določilo nujno potrebno, saj bi se sicer npr. škodljivi 
organizmi, za uničenje katerih je inšpektor izdal odločbo, med 
potekom pritožbenega postopka nemoteno širili in povzročali 
nepopravljivo gospodarsko škodo. 

30. marec 2001 31 poročevalec, št. 22 



V 81. členu so določeni pogoji za imenovanje inšpektorja. 
Inšpektorji, ki bodo nadzirali izvajanje tega zakona, bodo morali 
poleg splošnih pogojev za imenovanje po zakonu o upravi ter po 
zakonu o gozdovih, izpolnjevati tudi pogoje po tem zakonu. 
Predvsem bodo morali opraviti strokovni izpit s področja 
zdravstvenega varstva rastlin. S tem bodo pridobili posebno 
strokovno znanje, ki je potrebno za opravljanje nadzora nad 
izvajanjem tega zakona. To znanje je še zlasti pomembno pri 
opravljanju nadzora na meji, da se čim manj ovira normalen pretok 
blaga. Zato morajo biti inšpektorji usposobljeni, da na kraju samem 
določijo vsaj tiste škodljive organizme, katerih znake ali same 
škodljive organizme je mogoče videti s pripomočki in opremo, ki 
jo imajo na razpolago. 

Inšpektorji morajo v službenem času pri opravljanju inšpekcijskega 
dela obvezno imeti inšpekcijsko izkaznico. 

XIII. KAZENSKE DOLOČBE 

Za učinkovito izvajanje zakona so v tem poglavju določeni prekrški 
in mandatne kazni, ki jih morajo poravnati pravne oziroma fizične 
osebe v primerih kršenja določb tega zakona. 

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

V tem poglavju je določeno, da je do ustanovitve Uprave Republike 
Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo (Uprava), pristojni 

organ za izvajanje nalog po tem zakonu Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (MKGP). 

Zaradi povezovanja sorodnih področij in racionalizacije je v tem 
poglavju tudi določeno, da se v treh mesecih po ustanovitvi Uprave 
ukine Urad Republike Slovenije za varstvo in registracijo sort 
rastlin (Urad) kot organ v sestavi MKGP. Njegove naloge, 
pristojnosti, delavce, arhive in premoženje prevzame Uprava. 

Po datumu vstopa Republike Slovenije v Evropsko Unijo, bodo 
ukinjene meje z določenimi državami članicami, tako da določbe 
tega zakona glede uvoza pošiljk ne bodo več veljale za države 
članice Evropske Unije. 

Postopki, ki se nanašajo na izdajo rastlinskih potnih listov, se 
bodo začeli uporabljati v dveh letih po uveljavitvi tega zakona. Do 
takrat bodo veljali sedanji postopki izdaje zdravstvenih spričeval 
za notranji promet. 

Rok za izdajo v zakonu predvidenih podzakonskih predpisov je 
dve leti po uveljavitvi tega zakona. 

V tem poglavju so navedeni predpisi, ki se uporabljajo do izdaje 
novih na podlagi tega zakona in predpisi, ki se z uveljavitvijo tega 
zakona prenehajo uporabljati oziroma prenehajo veljati. 

* 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S 

PREDPISI EVROPSKE SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta: 

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin 
(EVA: 1999-2311-0100) 

2. Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

/ 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene: 

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3. Skladnost predloga s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES s 
katerimi je usklajen predlog akta: 

2000/29/EC 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

Da, vendar bo do datuma polnopravnega članstva Slovenije v EU 
oz. v prehodnem obdobje potrebno prenesti v Slovenski pravni 
red tudi naslednje direktive: 

Council Directive 69/466/EEC of 8 December 1969 on control of 
San Jose Scale 
(OJ L 323 24.12.1969 p. 5) 

Council Directive 74/647/EEC of 9 December 1974 on control of 
carnation leaf-rollers 
(OJ L 352 28.12.1974 p.41) 

Commission Directive 92/70/EEC of 30 July 1992 laying down 
detailed rules for surveys to be carried out for purposes of the 
recognition of protected zones in the Community 
(OJ L 250 29.08.1992 p.37) 

Commission Directive 92/76/EEC of 6 October 1992 recognizing 
protected zones exposed to particular plant health risks in the 
Community 
(OJ L 305 21.10.1992 p. 12) 

Commission Directive 92/90/EEC of 3 November 1992 establish- 
ing obligations to which producers and importers of plants, plant 

products or other objects are subject and establishing details for 
their registration 
(OJ L 344 26.11.1992 p. 38) 

Commission Directive 93/50/EEC of 24 June 1993 specifying 
certain plants not listed in Annex V, part A to Council Directive 77/ 
93/EEC, the producers of vvhich, orthe vvarehouses, dispatching 
centres in the production zones of such plants, shall be listed in 
an official register 
(OJ L 205 17.08.1993 p.22) 

Commission Directive 93/51/EEC of 24 June 1993 establishing 
rules for movements of certain plants, plant products or other 
objects through a protected zone, and for movements of such 
plants, plant products or other objects originating in and moving 
vvithin such a protected zone 
(OJ L 205 17.08.1993 p.24) 

Commission Directive 94/3/EC of 21 January 1994 establishing a 
procedure for the notification of interception of a consignment or 
a harmful organism from third countries and presenting an immi- 
nent phytosanitary danger 
(OJ L 032 05.02.1994 p.37) 

Commission Directive 95/44/EC of 26 July 1995 establishing the 
conditions under which certain harmful organisms, plants, plant 
products and other objects listed in Annexes I to V to Council 
Directive 77/93/EEC may be introduced into or moved vvithin the 
Community or certain protected zones thereof, for trial or scien- 
tific purposes and for work on varietal selections 
(OJ L 184 03.08.1995 p.34) 

Commission Directive 98/22/EC of 15 April 1998 laying down the 
minimum conditions for carrying out plant health checks in the 
Community, at inspection posts other than those at the plače of 
destination, of plants, plant products or other objects coming 
from third countries 
(OJ L 126 28.04.1998 p.26) 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

Še nismo člani EU. 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgora| 
navedenimi pravnimi viri ES (letol 

2003 

5, Ali so zaoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Da. 
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6) Ali le predlog akta preveden in v kateri jezik? 

Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin je preveden v angleški 
jezik. 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanja roka za uskladitev 

Sprejem je bil predviden do konca leta 2000. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov fPHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

Pri pripravi zakona o zdravstvenem varstvu rastlin so sodelovali 
naslednji strokovnjaki: PHARE,TAIEX, Komisija ES in strokovnjaki 
z Univerze v Ljubljani. 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Mojca Geč-Zvržina 
univ.dipl.prav., I.r. 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

Franc But, I.r. 
MINISTER 
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Predlog zakona o 

TAJNIH PODATKIH (ZTP) 

- druga obravnava - EPA 1075 - II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 031-04/99-2 
Ljubljana, 20.03.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 25. korespondenčni seji dne 
20.3.2001 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O TAJNIH PODATKIH, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 
53. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
27.7.2000 in 187. 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. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
- Miha Molan, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve, 
- dr. Andrej Anžič, namestnik generalnega direktorja Policije, 
- Marjan Antončič, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za notranje zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

) 
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PREDLOG ZAKONA O TAJNIH PODATKIH 

L POGLAVJE 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem zakonom se določajo skupne osnove enotnega sistema določanja, varovanja in dostopa 
do tajnih podatkov z delovnega področja državnih organov Republike Slovenije, ki se 
nanašajo na javno varnost, obrambo, zunanje zadeve ali obveščevalno in varnostno 
dejavnost države, ter prenehanja tajnosti takšnih podatkov. 

Po tem zakonu morajo ravnati državni organi, organi lokalnih skupnosti, nosilci javnih 
pooblastil ter drugi organi, gospodarske družbe in organizacije, ki pri izvajanju 
zakonsko določenih nalog pridobijo ali razpolagajo s podatki iz prejšnjega odstavka (v 
nadaljnjem besedilu: organi), ter posamezniki v teh organih. 

Po tem zakonu morajo ravnati tudi dobavitelji, izvajalci gradenj ali izvajalci storitev (v 
nadaljnjem besedilu: organizacije), ki se jim podatki iz prvega odstavka tega člena 
posredujejo zaradi izvršitve naročil organa. 

Vsak, ki mu je bil zaupan tajen podatek, ali ki se je seznanil z vsebino tajnega podatka, je 
odgovoren za njegovo varovanje in ohranitev njegove tajnosti. 

2. člen 

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen: 

1. tajen podatek je dejstvo ali sredstvo z delovnega področja organa, ki se nanaša na 
javno varnost, obrambo, zunanje zadeve ali obveščevalno in varnostno dejavnost 
države, ki ga je treba zaradi razlogov, določenih v tem zakonu, zavarovati pred 
nepoklicanimi osebami, in ki je v skladu s tem zakonom določeno in označeno za 
tajno; 

2. tajen podatek tuje države je podatek, ki gaje Republiki Sloveniji oziroma njenim organom 
posredovala tuja država oziroma njen organ ali mednarodna organizacija oziroma njen 
organ v pričakovanju, da bo ostal tajen, ter podatek, ki je rezultat sodelovanja Republike 
Slovenije oziroma njenih organov s tujo državo ali mednarodno organizacijo oziroma 
njihovimi organi, in za katerega se dogovori, da mora ostati tajen; 
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3. dokument je vsak napisan, narisan, natisnjen, razmnožen, posnet, fotografiran, magneten, 
optičen ali kakšen drugačen zapis tajnega podatka; 

4. medij je vsako sredstvo, ki vsebuje tajne podatke, 

5. določanje tajnih podatkov je dejanje ali postopek, s katerim se podatek v skladu s tem 
zakonom oceni za tajnega in se mu določi stopnja in rok tajnosti; 

6. prenehanje tajnosti podatka je zakonita sprememba tajnega podatka v podatek, Id je 
dostopen v skladu s splošnimi predpisi, ki urejajo poslovanje organa; 

I 
7. dostop je seznanitev osebe s tajnim podatkom ali možnost osebe pridobiti tajen podatek na 

podlagi dovoljenja za dostop do tajnih podatkov; 

8. varnostno prevajanje osebe je poizvedba, ki jo pred izdajo dovoljenja za dostop do tajnih 
podatkov opravi pristojni organ, in katere namen je zbrati podatke o morebitnih varnostnih 
zadržkih; 

9. varnostni zadržki so ugotovitve varnostnega prevajanja, iz katerih izhaja, da obstajajo 
dvomi o zanesljivosti in lojalnosti osebe, ki naj bi dobila dovoljenje za dostop do tajnih 
podatkov, 

10. ogrožanje vitalnih interesov države je ogrožanje njene ustavne ureditve, 
neodvisnosti, ozemeljske celovitosti in obrambne sposobnosti. 

3. člen 

Brez dovoljenja za dostop do tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) do tajnih 
podatkov v zvezi z opravljanjem svoje funkcije lahko dostopa: 

- predsednik republike; 
- predsednik vlade; 
- poslanec; 
- državni svetnik; 
- župan in občinski svetnik; 
- minister in predstojnik vladne službe, ki je neposredno odgovoren predsedniku vlade; 
- varuh človekovih pravic in njegov namestnik; 
- guverner, namestnik in vice guverner centralne banke; 
- sodnik; 
- generalni državni tožilec in 
- generalni državni pravobranilec. 

Vse osebe, ki opravljajo funkcijo ali delajo v organu, imajo dostop do tajnih podatkov 
stopnje INTERNO. 

Osebe iz prejšnjega odstavka dobijo dovoljenje z začetkom funkcije oziroma opravljanja 
dela in podpisom izjave, da so seznanjene s tem zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo 

30. marec 2001 37 poročevalec, št. 22 



varovanje tajnih podatkov, in da se zavezujejo s tajnimi podatki ravnati v skladu s temi 
predpisi. 

4. člen 

Po določbah tega zakona se lahko določi za tajnega podatek, ki je tako pomemben, da bi z 
njegovim razkritjem nepoklicani osebi nastale ali bi očitno lahko nastale škodljive 
posledice za varnost države ali za njene politične ali gospodarske koristi, in se nanaša na: 

1. javno varnost; , 
2. obrambo; 
3. zunanje zadeve; 
4. obveščevalno in varnostno dejavnost državnih organov Republike Slovenije; 
5. sisteme, naprave, projekte in načrte, pomembne za javno varnost, obrambo, zunanje 

zadeve ter obveščevalno in varnostno dejavnost državnih organov Republike 
Slovenije; 

6. znanstvene, raziskovalne, tehnološke, gospodarske in finančne zadeve, pomembne za 
javno varnost, obrambo, zunanje zadeve ter obveščevalno in varnostno dejavnost 
državnih organov Republike Slovenije. 

5. člen 

Podatek, ki mu je bila tajnost določena zato, da bi se prikrilo storjeno kaznivo dejanje, 
prekoračitev ali zloraba pooblastil, ali prikrilo kakšno drugo nezakonito dejanje ali ravnanje, ni 
tajen. 

6. člen 

Dostop do tajnih podatkov je omejen in je mogoč na način in ob pogojih, določenih s tem 
zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi ter na način in ob pogojih, določenimi z 
drugimi zakoni ali mednarodnimi pogodbami, ki jih je sklenila Republika Slovenija. 

7. člen 

Osebe, ki opravljajo funkcijo ali delajo v organih, so dolžne varovati tajne podatke ne glede na 
to, kako so zanje zvedele. 

Dolžnost varovanja tajnih podatkov ne preneha, ko osebi iz prejšnjega odstavka preneha 
funkcija ali delo v organu. 
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8. člen 

Varovanje in dostop do tajnih podatkov tuje države se izvaja v skladu s tem zakonom ali 
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, oziroma v skladu z mednarodno pogodbo, ki jo je s tujo 
državo ali mednarodno organizacijo sklenila Republika Slovenija. 

H. POGLAVJE 

DOLOČANJE TAJNIH PODATKOV 

9. člen 

Podatek določi za tajnega, ob pogojih in na način, določen s tem zakonom, pooblaščena oseba. 

Pooblaščene osebe so: , 

1. predstojnik organa; 
2. izvoljeni ali imenovani funkcionaiji organa, ki so za določanje in posredovanje tajnih 

podatkov pooblaSčeni z zakonom oziroma s predpisom, izdanim na podlagi zakona, ali 
jih je pisno pooblastil predstojnik in 

3. osebe, zaposlene v organu, ki jih je pisno pooblastil predstojnik tega organa. 

Pooblaščene osebe iz druge in tretje točke prejšnjega odstavka pooblastila ne morejo prenašati 
na tretje osebe. 

Stopnjo "STROGO TAJNO" lahko določijo samo predsednik republike, predsednik 
državnega zbora, predsednik vlade, ministri in predstojniki organov v sestavi 
ministrstev, določeni vojaški poveljniki, predstojniki vladnih služb, ki so neposredno 
odgovorni predsedniku vlade, oziroma osebe, kijih nadomeščajo. 

Minister, pristojen za obrambo, določi poveljniške dolžnosti iz prejšnjega odstavka. 

Način in postopek določanja tajnih podatkov v gospodarskih družbah, zavodih in 
organizacijah, ki podatke iz drugega odstavka 1. člena tega zakona pridobijo ali z njimi 
razpolagajo pri izvajanju zakonsko določenih nalog, predpiše minister, pristojen za za 
obrambo, v soglasju z ministrom, pristojnim notranje zadeve. 

Vsak funkcionar, delavec oziroma druga oseba, ki opravlja funkcijo ali dela v organu, je dolžna 
v okviru svojih delovnih nalog oziroma pristojnosti presojati varnostni pomen podatkov in 
predlagati pooblaščenim osebam določitev teh podatkov za tajne, če meni, daje to potrebno. 

10. člen 

Pooblaščena oseba določi stopnjo tajnosti podatka ob njegovem nastanku oziroma ob začetku 
izvajanja naloge organa, katere rezultat bo tajen podatek. 
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Pri določanju stopnje tajnosti mora pooblaščena oseba oceniti možne škodljive posledice 
za varnost države ali za njene politične ali gospodarske koristi, če bi bil podatek razkrit 
nepoklicani osebi. Na podlagi te ocene se podatku določi stopnja tajnosti, nato pa se ga 
označi z oznakami, predpisanimi s tem zakonom. 

XI. člen 

Pooblaščena oseba določi za tajen tudi podatek, ki je nastal z združevanjem ali povezovanjem 
podatkov, Jd sami po sebi sicer niso tajni, če tako združeni ali povezani pomenijo podatek 
oziroma dokument, ki ga je treba zavarovati iz razlogov, določenih s tem zakonom. 

Kadar samo manjši del dokumenta vsebuje tajne podatke, je treba takšen del dokumenta 
izločiti in ga kot posebno, z oznakami tajnosti označeno prilogo, priložiti dokumentu. 

t 

12. člen 

Tajni podatki iz 4. Člena tega zakona imajo glede na možne škodljive posledice za varnost 
države ali za njene politične ali gospodarske koristi, ki utegnejo nastati, če bi bili razkriti 
nepoklicani osebi, eno od naslednjih stopenj tajnosti: 

1. »STROGO TAJNO«, ki se določi za tajne podatke, katerih razkritje nepoklicani osebi bi 
ogrozilo vitalne interese Republike Slovenije ali jim nepopravljivo škodovalo; 

2. »TAJNO«, ki se določi za tajne podatke, katerih razkritje nepoklicani osebi bi lahko hudo 
škodovalo varnosti ali interesom Republike Slovenije; 

3. »ZAUPNO«, ki se določi za tajne podatke, katerih razkritje nepoklicani osebi bi lahko 
škodovalo varnosti ali interesom Republike Slovenije; 

4. »INTERNO«, ki se določi za tajne podatke, katerih razkritje nepoklicani osebi bi lahko 
škodovalo delovanju ali izvajanju nalog organa. 

V organih se smejo za določanje stopenj tajnosti podatkov uporabljati samo stopnje, določene 
v prejšnjem odstavku. 

13. člen 

Pooblaščena oseba mora pri določanju tajnosti podatka določiti najnižjo stopnjo 
tajnosti, ki še zagotavlja varovanje podatka, potrebno za varstvo interesov ali varnosti 
države. 

Dokumentu, ki je sestavljen iz podatkov, ki so že bili določeni za tajne, se mora določiti 
najmanj taka stopnja in rok tajnosti, kot jo ima uporabljen podatek najvišje stopnje oziroma 
najdaljšega roka tajnosti. 
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14. člen 

Pooblaščena oseba tajnost podatka prekliče, ko ni več pogojev, ki so za takšen status podatka 
določeni s tem zakonom. 

Preklic tajnosti podatka lahko zahteva oseba, ki ji je bila zahteva, da dobi tajni podatek, 
zavrnjena. 

O zahtevi iz prejšnjega odstavka odloča predstojnik organa. 

15. člen 

Stopnjo tajnosti lahko spremeni pooblaščena oseba, ki je stopnjo določila. 

Oseba iz prejšnjega odstavka spremeni stopnjo tajnosti podatka, ko se spremenijo pogoji, ki so 
za uporabo posamezne stopnje določeni s tem zakonom. 

16. člen 

Vsak tajni podatek oziroma vsak dokument, ki vsebuje tajne podatke, mora biti označen: 
0 K. 

- s stopnjo tajnosti; 
- z načinom prenehanja tajnosti; 
- s podatki o pooblaščeni osebi; 
- s podatki o organu, če to že sicer ni razvidno. 

Oznake iz prejšnjega odstavka se uporabijo na način, ki ustreza vrsti in lastnostim medija. 

Podatek oziroma dokument se mora obravnavati kot tajen, tudi Če je označen le s 
stopnjo tajnosti. 

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) podrobneje predpiše načine in oblike 
označevanja tajnosti podatkov oziroma dokumentov. 

17. Sen 

Tajnost podatka preneha: 

- na določen datum, 
- z nastopom določenega dogodka; 
- s potekom določenega časa; 
- s preklicem tajnosti. 

Kadar zaradi narave stvari ali vsebine podatka ni mogoče določiti načina prenehanja iz 
prejšnjega odstavka, tajnost preneha s potekom časa, ki je določen v zakonu, ki ureja arhivsko 
gradivo in arhive. 

30. marec 2001 41 poročevalec, št. 22 

t 



Pooblaščena oseba lahko spremeni način, ki je določen za prenehanje tajnosti, če so za to 
podani utemeljeni razlogi. Pooblaščena oseba mora v tem primeru o spremembi takoj obvestiti 
vse, ki so tajen podatek prgeli, ali imajo dostop do njega. 

18. člen 

Če bi imela potrditev obstoja tajnega podatka škodljive posledice za interese ali varnost države, 
organ ob zahtevi za posredovanje tajnih podatkov ni dolžan niti potrditi niti zanikati obstoja 
zahtevanega podatka. 

\ 

19. člen 

Tajni podatki tuje države ali mednarodne organizacije praviloma ohranijo oznake, ki so v rabi v 
tuji državi ali mednarodni organizaciji, ali pa se označijo na način, določen s tem zakonom, pri 
čemer morajo biti stopnje tajnosti primerljive in morajo zagotavljati enakovredno varovanje. 

Z mednarodno pogodbo, ki jo je v zvezi z izmenjavo ali posredovanjem tajnih podatkov 
s tujo državo ali mednarodno organizacijo sklenila Republika Slovenija, je treba določiti 
način označevanja tajnih podatkov Republike Slovenije v tuji državi ali mednarodni 
organizaciji in raven varovanja teh podatkov, primerljivo z določbami tega zakona. 

20. člen 

Upravičeni uporabnik tajnega podatka, ki je podatek prejel na zakonit način, lahko predlaga 
pooblaščeni osebi spremembo tajnosti, če meni, da tajnost podatka ni utemeljena ali ustrezno 
določena. 

Pooblaščena oseba je dolžna predlog iz prejšnjega odstavka obravnavati in o svoji odločitvi 
obvestiti predlagatelja. 

HL DOVOLJENJE ZA DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV 

21. člen 

Dovoljenja za dostop osebe do tajnih podatkov stopenj ZAUPNO, TAJNO ali STROGO 
TAJNO izdajajo Urad Vlade Republike Slovenije za nadzor nad tajnimi podatki (v 
nadaljnjem besedilu: urad), ministrstvi, pristojni za notranje zadeve oziroma obrambo 
in slovenska obveščevalno - varnostna agencija (v nadaljnjem besedilu: pristojni 
organi). 

Osebam, ki bodo dostop do tajnih podatkov potrebovale zaradi opravljanja funkcij ali 
delovnih dolžnosti v ministrstvih, pristojnih za notranje zadeve oziroma obrambo, ali 
slovenski obveščevalno - varnostni agenciji, dovoljenje izda, skladno z določili tega 
zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, minister za notranje zadeve oziroma 
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obrambo oziroma direktor slovenske obveščevalno - varnostne agencije. O izdaji 
dovoljenja obvestijo urad. 
Osebam, ki bodo potrebovale dostop do tajnih podatkov zaradi opravljanja nalog ali 
funkcije v drugih organih, dovoljenje izda urad. 

Zahtevi iz prvega odstavka tega člena mora biti priloženo pisno soglasje osebe in 
izpolnjen vprašalnik za varnostno preveijanje. 

Varnostno preverjanje za pridobitev dovoljenja pri opravljanju obrambnih dolžnosti in 
vojaške službe urejajo posebni predpisi. 

t 

22. člen 

Pristojni organ dovoljenje izda, če se z varnostnim preverjanjem ne ugotovi varnostnega 
zadržka, določenega s tem zakonom. 

V okviru varnostnega preveijanja pristojni organ varnostno oceni navedbe v izpolnjenem 
vprašalniku za varnostno prevajanje ter v zvezi s temi navedbami od osebe, na katero se ti 
podatki nanašajo, od drugih organov, organizacij in oseb ali iz zbirk podatkov, ki se vodijo na 
podlagi zakonov, zbira osebne in druge podatke, pomembne za ugotavljanje varnostnih 
zadržkov. 

Če pristojni organ pri preveijanju iz prejšnjega odstavka tega člena ne ugotovi varnostnih 
zadržkov, dovoljenje izda, če pa varnostne zadržke ugotovi, pa izdajo dovoljenja zavrne. V 
zavrnitvi izdaje dovoljenja ni treba obrazložiti virov varnostnega preveijanja. 

Če predstojnik organa osebo, ki ji je bila izdaja dovoljenja zavrnjena, razporedi na 
funkcijo ali delovno mesto, na katerem ima dostop do tajnih podatkov, mora o tem 
obvestiti urad. 

Pristojni organ pošlje predstojniku organa, ki je zahteval izdajo dovoljenja, skupaj z 
dovoljenjem ali zavrnitvijo izdaje dovoljenja tudi soglasje za varnostno preveijanje in 
izpolnjeni vprašalnik za varnostno preveijanje. Dovoljenje ali zavrnitev izdaje 
dovoljenja pristojni organ pošlje tudi preveijani osebi. 

Zoper zavrnitev izdaje dovoljenja lahko preverjana oseba v 15 dneh od dneva njene 
vročitve vloži ugovor. Ugovor vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, pri 
katerem je dala soglasje za varnostno preveijanje. 

Vlada predpiše način in postopek varnostnega preverjanja ter postopek izdaje in preklica 
dovoljenja. v 

23. člen 

Pristojni organi lahko pri varnostnem preveijanju oseb sodelujejo, v skladu z 
mednarodno pogodbo, ki jo je s tujo državo ali organizacijo sklenila Republika Slovenija 

30. marec 2001 43 poročevalec, št. 22 



in s predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo varstvo osebnih podatkov, z organi tujih 
držav in mednarodnih organizacij, pristojnih za varnostno preveijanje. 

24. člen 

Varnostno se lahko preveri osebo, ki je s tem pisno soglašala. 

Ob pisnem soglasju oseba izpolni vprašalnik za varnostno preveijanje z naslednjimi 
podatki: 

\ 
1. ime in priimek, vključno s prejšnjimi; 
2. datum in kraj rojstva; 
3. državljanstvo, vključno s prejšnjimi in dvojnimi; 
4. naslov prebivališča, 
5. zakonski stan in število otrok; 
6. osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu s preveijano osebo (njihova imena in priimki 

- tudi prejšnji, datumi rojstva, razmeije do preveijane osebe); 
7. ime in priimek, rojstni datum in naslov prebivališča staršev ali očima, mačehe oziroma 

rejnikov; 
8. izobrazba in poklic, ki ga opravlja; 
9. dosedanji delodajalci; 
10. vojaška dolžnost; 
11. predkaznovanost (neizbrisane pravnomočne obsodbe zaradi naklepnih kaznivih dejanj, 

ki se preganjajo po uradni dolžnosti, ali neizbrisane pravnomočne odločbe o obsodbi 
za prekršek, določen s tem zakonom); 

12. tekoči kazenski postopki zaradi suma storitve kaznivega dejanja iz XXVI., XXVII., 
XXXm. in XXXV. poglavja Kazenskega zakonika Republike Slovenije; 

13. odvisnost od alkohola, drog ali drugih zasvojenosti; 
14. stiki s tujimi varnostnimi in obveščevalnimi službami; 
15. izrečeni disciplinski ukrepi v obdobju zadnjih dveh let; 
16. prezadolženost zaradi finančnih obveznosti oziroma prevzetih jamstev; 
17. prejšnja varnostna preverjanja. 

Našteti podatki predstavljajo vsebino varnostnega preverjanja. 

Pristojni organ lahko podatke od točke 1 do točke 12 prejšnjega odstavka preveri pri 
upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki upravljajo s temi podatki o preverjanj osebi, 
podatke iz točke 13 pri izbranem zdravniku preveijane osebe, podatke iz točke 14 pri 
slovenski obveščevalno - varnostni agenciji in obveščevalno - varnostni službi 
ministrstva za obrambo, podatke iz točke 15 in 17 pri prejšnjih delodajalcih preverjane 
osebe in podatke iz točke 16 pri organu, pristojnem za davčne zadeve in na sodišču. 

Pri posredovanju podatkov iz točke 14 slovenska obveščevalno - varnostna agencija in 
obveščevalno - varnostna služba ministrstva za obrambo nista dolžni posredovati 
podatkov, ki bi ogrozili vire ugotavljanja oziroma preverjanja posredovanih podatkov. 
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25. {len 

Osebo, ki ima dostop do podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO, je treba ponovno varnostno 
preveriti najmanj vsakih deset let, osebo, ki ima dostop do podatkov stopenj TAJNO in 
STROGO TAJNO, pa je treba ponovno preveriti najmanj vsakih pet let. 

Postopek ponovnega preveijanja je enak postopku prvega preverjanja, kolikor ni z zakonom ali 
mednarodno pogodbo določeno drugače. 

Če pri ponovnem varnostnem preverjanju pristojni organ ugotovi varnostne zadržke za izdajo 
dovoljenja, mora dovoljenje preklicati in o tem obvestiti predstojnika organa, v katerem 
oseba opravlja funkcijo ali dela, in preveijano osebo. 

Če je zoper osebo, ki ima dovoljenje, sprožen disciplinski postopek zaradi kršitve pravil 
obravnavanja tajnih podatkov, ali kazenski postopek zaradi suma storitve naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali drugega kaznivega dejanja iz 
12. točke drugega odstavka prejšnjega člena, ji mora predstojnik organa začasno, do 
pravnomočnega zaključka postopka, onemogočiti dostop do tajnih podatkov. 

26. člen 

Varnostni zadržki, zaradi katerih se zavrne izdaja dovoljenja, so zlasti: 

- lažne ali nepopolne navedbe podatkov v izjavi za varnostno preveijanje; 
- neizbrisane pravnomočne obsodbe na najmanj tri mesece nepogojne zaporne kazni 

za naklepna kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti ali za druga 
kazniva dejanja iz 12. točke drugega odstavka 24. člena tega zakona; 

- več neizbrisanih pravnomočnih obsodb za prekrške iz 11. točke drugega odstavka 24. 
člena tega zakona; 

- ugotovitve o navedbah v vprašalniku za varnostno preverjanje od točke 13 do vključno 
točke 16, ki vzbujajo utemeljene dvome v posameznikovo zanesljivost za varno 
obravnavanje tajnih podatkov; 

- drugi varnostni zadržki, določeni z zakoni ali mednarodnimi pogodbami. 

27. Sen 

Organ shrani dovoljenje in pisno soglasje za varnostno preveijanje z izpolnjenim 
vprašalnikom v posebni del kadrovske mape osebe, ki se lahko uporablja le v zvezi z 
izvajanjem določb tega zakona oziroma predpisov, izdanih na podlagi tega zakona. 

Pisno soglasje za varnostno preveijanje z izpolnjenim vprašalnikom in dovoljenjem 
shrani organ, pri katerem je oseba kandidirala za funkcijo ali za zaposlitev na delovnem 
mestu, za katerega je potrebno pridobiti dovoljenje, pa se v organu ni zaposlila. 
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28. člen 

Organi, ki pri izvajanju svojih nalog obravnavajo tajne podatke stopenj ZAUPNO, TAJNO ali 
STROGO TAJNO, vodijo evidenco dovoljenj. V evidenci vodijo: identifikacijske podatke 
imetnika dovoljenja, podatke o dovoljenju ter datume in ugotovitve ponovnih 
varnostnih preveijanj. 

Podatki o varnostnem preveijanju se lahko uporabljajo le za namene, za katere so bili zbrani. 
Hranijo se toliko časa, dokler ima oseba pravico dostopa do tajnih podatkov, nakar se 
obravnavajo skladno z določili zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive. > 

Oseba ima pravico vpogleda v podatke o svojem varnostnem preverjanju skladno z 
določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, razen v podatke, ki bi ogrozili vire 
varnostnega preverjanja. 

29. člen 

Predstojnik organa lahko v izjemnih primerih zaradi izvedbe neodložljivih nalog še pred 
zaključkom varnostnega preverjanja osebi začasno dovoli dostop do tajnih podatkov, če po 
pregledu izjave za varnostno preverjanje oceni, da ni varnostnih zadržkov. 

Začasno dovoljenje velja do izdaje dovoljenja. 

IV. POGLAVJE 

DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV IN NJIHOVO VAROVANJE 

30. člen 

Pravico dostopa do tajnih podatkov imajo samo tiste osebe, ki imajo dovoljenje in se morajo s 
temi podatki seznaniti zaradi opravljanja funkcije ali službene dolžnosti. Dostop imajo samo 
do tajnih podatkov stopnje tajnosti, določene v dovoljenju. 

Nihče ne sme dobiti tajnega podatka prej in v večjem obsegu, kot je to potrebno za opravljanje 
njegovih delovnih nalog ali funkcije. 

31. člen 

Oseba, ki ji je izdano dovoljenje, mora s pisno izjavo potrditi, da je seznanjena s tem 
zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo varovanje tajnih podatkov, in se zavezati, da bo 
s tajnimi podatki ravnala v skladu s temi predpisi. Če izjave ne podpiie, se dovoljenje 
prekliče. 
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32. člen 

Oseba, ki se je v okviru svojega dela seznanila s tajnimi podatki, teh ne sme uporabljati 
za druge namene kot za izvajanje delovnih nalog ali funkcije. 

Predstojnik organa lahko na zahtevo pristojnih organov osebo razreSi dolžnosti 
varovanja tajnosti podatka. 

Predstojnika organa lahko na zahtevo pristojnih organov razreši dolžnosti varovanja 
tajnosti podatka organ, ki gaje imenoval. 

33. {len 

Tajni podatki se lahko drugim organom, ki morajo ravnati po tem zakonu, oziroma osebam v 
teh organih, posredujejo samo na podlagi pisnega dovoljenja predstojnika organa, ki je tajen 
podatek določil, ali če tako določa zakon. 

34. člen 

Pooblaščena oseba lahko tajne podatke posreduje organizacijam iz tretjega odstavka 1. člena 
tega zakona, £e: 

1. organizacija izpolnjuje fizične, organizacijske in tehnične pogoje za varovanja tajnih 
podatkov v skladu s tem zakonom in predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi; 

2. se vse osebe, ki bodo v organizaciji po službeni dolžnosti imele dostop do tajnih podatkov, 
varnostno preverijo za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov; 

3. osebe iz prejinje točke s pisno Izjavo potrdijo, da so seznanjene s tem zakonom in 
drugimi predpisi, ki urejajo varovanje tajnih podatkov in se zavezujejo, da bodo s 
tajnimi podatki ravnale v skladu s temi predpisi; 

4. organizacija zagotovi, da bo dostop do tajnih podatkov dovoljen samo tistim osebam, ki 
morajo imeti vpogled v te podatke po svoji službeni dolžnosti zaradi uresničevanja naročila 
organa. 

Ukrepi za varovanje tajnih podatkov, ki izhajajo iz prejšnjega odstavka, morajo biti vključeni v 
pogodbo, ki jo v zvezi z naročilom skleneta organ in organizacija. 

Za osebo, ki bo imela v organizaciji v zvezi z naročilom dostop do tajnih podatkov, 
izdajo dovoljenja od pristojnega organa zahteva organ, za katerega organizacija izvaja 
naročilo. 

Vlada podrobneje predpiše način in postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz 
prvega odstavka tega člena. 
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35. člen 

Upravičeni uporabnik, ki je od organa dobil tajne podatke, teh podatkov brez soglasja tega 
organa ne sme posredovati drugim uporabnikom, razen v primerih, določenih s predpisi. 

36. člen 

Pooblaščena oseba organa mora vzpostaviti ažuren pregled in kontrolo nad distribucijo tajnih 
podatkov zunaj organa. Iz pregleda mora biti razvidno, kdaj in komu so bili tajni podatki 
posredovani. 

37. člen 

V vsakem organu se mora v skladu s tem zakonom in predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi, 
vzpostaviti sistem postopkov in ukrepov varovanja tajnih podatkov, ki ustreza določeni stopnji 
tajnosti in onemogoča njihovo razkritje nepoklicanim osebam. 

Postopki in ukrepi iz prejšnjega odstavka morajo obsegati: 

1. splošne varnostne ukrepe; 
2. varovanje oseb, ki imajo dostop do tajnih podatkov, 
3. varovanje prostorov; 
4. varovanje dokumentov in medijev, ki vsebujejo tajne podatke; 
5. varovanje komunikacij, po katerih se prenašajo tajni podatki; 
6. način označevanja stopenj tajnosti; 
7. varovanje opreme, s katero se obravnavajo tajni podatki; 
8. način seznanitve uporabnikov z ukrepi in postopki varovanja tajnih podatkov; 
9. kontrolo in evidentiranje dostopov do tajnih podatkov; 
10. kontrolo in evidentiranje pošiljanja in distribucije tajnih podatkov. 

38. člen 

Tajne podatke se mora v organih hraniti na način, ki zagotavlja, da imajo dostop do teh 
podatkov samo osebe, ki imajo dovoljenje za dostop do tajnih podatkov, in ki podatke 
potrebujejo za izvajanje svojih delovnih nalog ali funkcij. 

Tajni podatki se lahko pošljejo zunaj prostorov organa samo ob upoštevanju predpisanih 
varnostnih ukrepov in postopkov, ki morajo zagotoviti, da jih prejme oseba, ki ima dovoljenje 
za dostop do tajnih podatkov in je do teh podatkov upravičena. 

Postopki in ukrepi varovanja pošiljanja tajnih podatkov izven prostorov organa se predpišejo 
glede na stopnjo tajnosti teh podatkov. 

Organi tajnih podatkov ne smejo prenašati ali posredovati po nezaščitenih komunikacijskih 
sredstvih. 
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Vlada podrobneje predpiše fizične, organizacijske in tehnične ukrepe za postopke za varovanje 
tajnih podatkov. 

39. člen 

Funkcionaiji, delavci in drugi zaposleni v organih, ki ugotovijo, da je prišlo do izgube ali 
nepooblaščenega razkritja tajnih podatkov, morajo o tem takoj obvestiti pooblaščeno osebo. 

Prejemnik tajnih podatkov iz 33. oziroma 34. člena tega zakona, ki ugotovi, da je prišlo do 
izgube tajnega podatka oziroma daje bil tajen podatek sporočen ali izročen nepoklicani osebi, 
mora o tem takoj obvestiti pooblaščeno osebo organa, ki mu je tajne podatke posredovala 
oziroma sporočila. 

Pooblaščena oseba mora takoj ukreniti vse potrebno, da se ugotovijo okoliščine, zaradi 
katerih je prišlo do izgube ali razkritja tajnega podatka nepoklicani osebi, da se odpravijo 
škodljive posledice in prepreči ponovna izguba oziroma nepooblaščeno razkritje tajnega 
podatka. 

V. POGLAVJE 

NADZOR 

40. člen 

Za notranji nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, sprejetih na njegovi podlagi, so 
odgovorni predstojniki organov. 

V ministrstvih, pristojnih za notranje zadeve in zunanje zadeve ter v Slovenski 
obveščevalno-varnostni agenciji, po potrebi pa tudi v drugih organih, se za notranji nadzor in 
druge strokovne naloge v zvezi z določanjem in varovanjem tajnih podatkov sistemizira 
posebno delovno mesto ali za izvajanje teh nalog posebej zadolži obstoječo organizacijsko 
enoto ministrstva ali agencije. 

Notranji nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, sprejetih na njegovi podlagi v 
ministrstvu, pristojnem za obrambo, izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo. 

41. člen 

Z notranjim nadzorom se mora v vseh organih zagotoviti redno spremljanje in ocenjevanje 
posameznih dejavnosti in dejavnost organa v celoti glede izvajanja tega zakona ter predpisov in 
ukrepov, sprejetih na njegovi podlagi. 

Vlada podrobneje predpiie način in vsebino izvajanja notranjega nadzora nad 
izvajanjem tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi. 
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42. člen 

Vlada za izvajanje nadzorstva nad izvrševanjem tega zakona in drugih predpisov, sprejetih na 
njegovi podlagi, ustanovi Urad Vlade Republike Slovenije za nadzor nad tajnimi podatki. 

Urad opravlja zlasti naslednje naloge: 

1. spremlja stanje na področju določanja in varovanja tajnih podatkov in skrbi za razvoj in 
uveljavljanje fizičnih, organizacijskih in tehničnih standardov varovanja tajnih podatkov v 
državnih organih, organih lokalnih skupnosti, pri nosilcih javnih pooblastil ter v 
organizacijah, ki pridobijo ali razpolagajo s tajnimi podatki; 

2. skrbi za izvrševanje sprejetih mednarodnih obveznosti in mednarodnih sporazumov o 
varovanju tajnih podatkov ter na tem področju sodeluje z ustreznimi organi tujih držav in 
mednarodnih organizacij; 

3. pripravlja predloge predpisov, potrebnih za izvajanje tega zakona; 
4. daje mnenje k skladnosti splošnih aktov o določanju, varovanju in dostopu do tajnih 

podatkov s tem zakonom; 
5. koordinira delovanje državnih organov, pristojnih za varnostno prevajanje; 
6. vodi evidenco oseb iz četrtega odstavka 22. člena tega zakona; 
7. predlaga ukrepe za izboljšanje varovanja tajnih podatkov in 
8. opravlja druge naloge, ki so določene s predpisi, sprejetimi na podlagi tega zakona. 

VI. POGLAVJE 

KAZENSKE DOLOČBE 

43. člen 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolaijev se kaznuje odgovorno osebo organa: 

• če organ dovoljenj za dostop do tajnih podatkov in pisnih soglasij za varnostno preverjanje 
z vprašalnikom za varnostno preverjanje ne hrani v posebnem delu kadrovske mape (27. 
člen); 

• če organ ne vodi evidence dovoljenj za dostop do tajnih podatkov (28. člen), 

• če organ ravna v nasprotju z 36. členom tega zakona; 

• če organ ne predpiše, organizira in izvaja postopkov iz 37. člena tega zakona; 

• če organ ravna v nasprotju s prvim, drugim in četrtim odstavkom 38. člena tega zakona in 

• če organ ne organizira notranjega nadzora nad varstvom tajnih podatkov (40. člen). 

44. člen 
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Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolaijev se kaznuje pooblaščeno osebo: 

• če prenese pooblastilo za določanje podatkov na tretjo osebo (tretji odstavek 9. člena); 

• če določi stopnjo »STROGO TAJNO«, pa za to ni pooblaščena (četrti odstavek 9. člena); 

• če ravna v nasprotju zli. členom tega zakona; 

• če ravna v nasprotju z 13. členom tega zakona; 
* 

• če spremeni stopnjo tajnosti dokumentu, ki mu ni določila tajnosti oziroma za to ni 
pooblaščena (15. člen); 

• če tajnega dokumenta ne označi s predpisanimi oznakami (16. člen). 

• če osebi začasno ne onemogoči dostopa do tajnih podatkov (četrti odstavek 25. člena); 

• če izda začasno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov v nasprotju z določbami 29. člena 
tega zakona; 

• če osebi, kiji je bilo izdano dovoljenje za dostop do tajnih podatkov, ne da v podpis izjave 
o seznanitvi s predpisi, ki urejajo varovanje tajnih podatkov (31. člen); 

• če pred posredovanjem tajnih podatkov organizacijam, ne uredi razmerij s to organizacijo v 
skladu s prvim odstavkom 34. člena tega zakona. 

VIL POGLAVJE 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

45. člen 

Vlada Republike Slovenije najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona izda predpise 
iz četrtega odstavka 16. člena, sedmega odstavka 22. člena, četrtega odstavka 34. člena, 
petega odstavka 38. člena in drugega odstavka 41. člena tega zakona. 

Minister, pristojen za obrambo, najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona izda 
predpis iz šestega odstavka 9. člena tega zakona. 

Vlada Republike Slovenije ustanovi urad iz 42. Člena tega zakona v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. 
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46. člen 

Organi morajo najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona sprejeti predpise in se 
organizacijsko prilagoditi za njegovo uveljavitev oziroma obstoječe akte in organizacijo 
svojega poslovanja uskladiti z določbami tega zakona. 

Organi morajo najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tega zakona zagotoviti, da bodo 
vsem zaposlenim, ki morajo zaradi delovnih dolžnosti ali funkcij imeti dostop do tajnih 
podatkov, izdana dovoljenja za dostop do tajnih podatkov. Delavcem in funkcionarjem, 
ki tega dovoljenja ne bodo dobili, bo dostop do tajnih podatkov onemogočen. 

\ 

47. člen 

Tajnim podatkom, ki jim je bila oznaka stopnje tajnosti določena pred uveljavitvijo tega 
zakona, je treba določiti stopnjo tajnosti skladno s tem zakonom najkasneje dve leti po 
uveljavitvi tega zakona, sicer jim bo tajnost prenehala. 

Tajni podatki iz prejšnjega odstavka se v prehodnem obdobju obravnavajo na naslednji način: 

- podatki z oznako DRŽAVNA TAJNOST ali DRŽAVNA SKRIVNOST kot STROGO 
TAJNO 

- podatki URADNA TAJNOST, URADNA SKRIVNOST ali VOJAŠKA SKRIVNOST - 
STROGO ZAUPNO kot TAJNO; 

- podatki URADNA TAJNOST , URADNA SKRIVNOST ali VOJAŠKA SKRIVNOST - 
ZAUPNO kot ZAUPNO in 

- podatki URADNA TAJNOST, URADNA SKRIVNOST ali VOJAŠKA SKRIVNOST - 
INTERNO kot INTERNO. 

48. člen 

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

Na podlagi sklepov 53. izredne seje Državnega zbora z dne 27.7.2000, sklepov Odbora za 
notranjo politiko in pravosodje, mnenja Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve ter 
razprav, ugotovitev in zaključkov »Javne predstavitve mnenj k Zakonu o tajnih 
podatkih«, ki je bila v Državnem zboru 6. marca 2001, je predlagatelj za drugo branje 
predloga Zakona o tajnih podatkih pripravil naslednje rešitve: 

1. člen: 

Predlagatelj je upošteval mnenje, da je treba ponovno proučiti vsebino 1. člena, zato jo je 
dopolnil z natančno določitvijo področij, iz katerih izvirajo tajni podatki, ki se obravnavajo po 
tem zakonu, in subjektov, ki se morajo ravnati po tem zakonu. Pri tem je upošteval posebne 
zahteve področja obrambe in zajel vse subjekte, ki tajne podatke obravnavajo v okviru 
obrambnega načrtovanja oziroma obrambnih priprav, ter področje izvajanja javnih in drugih 
naročil, v okviru katerih se obravnavajo tajni podatki. Zaradi boljše sistematike je v prvi člen 
prenesel drugi odstavek 8. člena predloga zakona iz prve obravnave. 

2. člen: 

Zaradi nedvoumne opredelitve podatka, ki je predmet obravnave tega zakona, je predlagatelj v 
prvi točki naštel področja, relevantna za določanje tajnosti. 

V novi, deseti točki, so opredeljeni »vitalni interesi države«, ker se lahko le podatki takega 
pomena določijo za »STROGO TAJNE«. 

3. člen: 

V besedilo sta, skladno s pripombami ob prvi obravnavi in na »Javni predstavitvi mnenj k 
Zakonu o tajnih podatkih«, dodana nova odstavka, v katerih je določeno, da imajo vse osebe, 
ki so na funkciji ali delajo v organu, dostop do tajnih podatkov stopnje INTERNO, dostop do 
teh podatkov pa dobijo po podpisu izjave o seznanjenosti s tem zakonom in drugimi predpisi, 
ki urejajo varstvo tajnih podatkov. 

4. člen besedila predloga zakona iz prve obravnave 

Besedilo se briše, ker naj bi področje dostopa do podatkov javnega značaja, vključno z 
morebitnimi omejitvami, uredil poseben zakon. 

4. člen: 

Predlagatelj je natančneje opredelil delovna področja državnih organov, ki sodijo v ožji okvir 
»varnosti države«, iz katerih se podatki lahko določajo za tajne. 

5. člen 

Besedilu je dodan nov, drugi odstavek, ki določa pravilo, da podatek, ki je bil za tajnega 
določen zaradi razlogov, naštetih v prvem odstavku tega člena, ni tajen. 
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6. člen 

Način in pogoji dostopa do tajnih podatkov se urejajo tudi s predpisi s področja obrambe. 
♦ 

9. člen: 

Predlagatelj je upošteval mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve in omejil pravico 
določanja najvišje stopnje tajnosti podatkov na ozek krog najvišjih državnih funkcionarjev. 
Upošteval je tudi sugestijo Ministrstva za obrambo in v krog oseb, ki določajo tajne podatke 
najvišje stopnje tajnosti, vključil tudi določene vojaške poveljnike, ki jih določi minister za 
obrambo. 

10. člen 

S spremembo besedila je predlagatelj natančneje določil postopek določitve tajnosti podatka. 
Pooblaščena oseba določi stopnjo tajnosti podatkov, ki bodo nastali kot rezultat dejavnosti 
organa, na začetku izvajanja take dejavnosti. Izhodišče za določitev tajnosti je ocena 
varnostnega pomena podatka in možnih škodljivih posledic za varnost države ali za njene 
politične in gospodarske koristi. 

12. člen: 

Predlagatelj je po ponovni proučitvi nekaterih tujih zakonskih rešitev varstva tajnih podatkov in 
zaradi večje terminološke jasnosti glede na veljavno kazensko zakonodajo spremenil 
poimenovanje stopenj tajnosti. Predlagana rešitev je vsebinsko skladna z angleško, nemško in 
francosko terminologijo s tega področja (npr. STROGO TAJNO: TOP SECRET- STRENG 
GEHEIM-TRES SECRET ali ZAUPNO: CONFEDENTIAL-VERTRAULICH- 
CONFIDENTIEL). 

13. člen: 

Predlagatelj je natančneje opredelil pravilo, da mora pooblaščena oseba pri določanju stopnje 
tajnosti ravnati restriktivno, v okvirih, ki še zagotavljajo varstvo interesov in varnosti države. 

14. in 17. člen: 

Zaradi logičnejše zgradbe besedila predloga zakona sta vsebini omenjenih členov zamenjani. V 
15. členu je predlagatelj upošteval sugestijo in kot pritožbeni postopek predvidel postopek po 
ZUP. 

V 15. členu je predlagatelj natančneje določil pravico spreminjati stopnjo tajnosti podatka, ki 
sedaj sledi logiki pravice določati tajnost podatka. 

16. člen: 

Predlagatelj je, zaradi logičnejše zgradbe besedila, prestavil vsebino tega člena za člen 20 
predloga zakona za prvo branje. Tako je prejšnji člen 19 postal člen 17, člen 20 člen 18 in člen 
18 člen 19. 
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V novem, tretjem odstavku, je predlagatelj opredelil ravnanje s tajnimi podatki, ki nimajo vseh 
oznak določenih z zakonom. Ravnanje s podatkom mora biti skladno z oznako tajnosti, ne 
glede na izostanek ostalih oznak. 

19. člen: 

V novem drugem odstavku je predlagatelj zapisal dolžnost državnih organov, da pri urejanju 
izmenjave oz. posredovanju tajnih podatkov Republike Slovenije drugim državam oz. 
mednarodnim organizacija te države oz. organizacije zavežejo k izvajanju ustreznih ukrepov za 
zagotavljanje varnosti tajnih podatkov, določenih s tem zakonom. 

\ 
HI. poglavje 

Predlagatelj je naslov poglavja »varnostno prevajanje oseb« spremenil v »dovoljenje za dostop 
do tajnih podatkov«, kar ustrezneje odraža vsebino tega poglavja. Dovoljenje je namreč eden 
od dveh osnovnih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni - drugi je potreba po podatkih, ki mora 
temeljiti na delovnih nalogah -, daje oseba upravičena dostopati do tajnih podatkov, varnostno 
preverjanje pa je le metoda za ugotavljanje varnostnih zadržkov. 

21. člen 

Predlagatelj je predvidel, da dovoljenja za dostop do tajnih podatkov izdajajo štiije državni 
organi: ministrstvi za obrambo in notranje zadeve ter SOVA za s svoje delavce ter Urad Vlade 
Republike Slovenije za nadzor nad tajnimi podatki (v nadaljnjem besedilu: urad) za vse ostale 
organe in organizacije, ki morajo ravnati po tem zakonu. Podobno rešitev - razlikuje se le 
število in vrsta organov, vendar sta vedno najmanj dva: za vojaško in civilno področje - 
poznajo tudi vse članice Nata. 

Predlagana rešitev temelji na ugotovitvi, da neobstajanje varnostnih zadržkov, ki bi vzbujali 
dvom v zanesljivost in lojalnost osebe v bistvu predstavlja poseben pogoj za zasedbo 
določenega delovnega mesta ali funkcije, za predstojnika, ki odloča o zaposlitvi ali razporeditvi 
osebe na tako delovno mesto pa dovoljenje za dostop do tajnih podatkov predstavlja 
dokument, ki dokazuje izpolnjevanje ali neizpolnjevanje takega pogoja. Tako preveijanje, ki 
ima Širši namen od namena tega zakona (pozitivni izid preveijanja je pogoj za zaposlitev!), že 
urejajo Zakon o policiji, Zakon o slovenski - obveščevalno varnostni agenciji in Zakon o 
obrambi. 

Predlog zakona predvideva, da se pred izdajo dovoljenja s soglasjem osebe z varnostnim 
prevajanjem ugotovi morebitne zadržke za izdajo dovoljenja, ki so določeni v obravnavanem 
zakonu. Varnostno preveijanje je omejeno na poizvedovanje oziroma zbiranje podatkov, 
pomembnih za ugotavljanje zadržkov, v obstoječih zbirkah osebnih podatkov in ne predvideva 
nekega posebnega, namenskega »operativnega« oziroma »terenskega« zbiranja podatkov o 
preverjani osebi. Ministrstvi za notranje zadeve ter obrambo in SOVA za svoje osebje sami 
preverijo obstoj morebitnih varnostnih zadržkov, urad pa - zaradi racionalnosti in enotnega 
pristopa - za vse ostale organe in organizacije, ki morajo ravnati po tem zakonu. Postopek je 
vedno enak in predpisan v četrtem odstavku 25. člena tega zakona. Urad vodi evidenco vseh 
izdanih dovoljenj za dostop do tajnih podatkov. 
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22. člen 

Predlagatelj je zaradi večje varnosti preveijane osebe predvidel, da se dovoljenje ali zavrnitev 
izdaje dovoljenja pošlje tudi prizadeti osebi, ki neizdaji dovoljenja lahko tudi ugovaija. 

23. člen 

Predlagatelj je na novo predvidel sodelovanje organov Republike Slovenije, ki izvajajo 
varnostno preverjanje, s tujimi tovrstnimi organi. Sodelovanje mora temeljiti na mednarodnem 
sporazumu, pri tem pa je treba upoštevati pravila varstva osebnih podatkov. 

* 
24. člen: 

Predlagatelj je upošteval sugestijo in »izjavo za varnostno prevajanje« spremenil v »pisno 
soglasje preveijane osebe« in »vprašalnik za varnostno preveijanje«. 

V rubriki varnostnega vprašalnika »predkaznovanost«, je pravnomočne kazenske obsodbe 
omejil na obsodbe za naklepna kazniva dejanja ter dodal obsodbe za prekršek, predpisan s tem 
zakonom. 

V novem, četrtem odstavku je naštel vire oziroma zbirke podatkov, pri katerih oziroma v 
katerih lahko pristojni organ prevaja navedbe v vprašalniku za varnostno prevajanje. 

25. člen 

Predlagatelj je v ta člen prestavil peti odstavek 29. člena besedila predloga zakona za prvo 
obravnavo, ki ureja ponovno varnostno preveijanje, in nov, četrti odstavek, ki določa dolžnost 
predstojnika, da v zakonu določenih primerih osebi, ki ima dovoljenje za dostop do tajnih 
podatkov, onemogoči dostop do teh podatkov. 

Predlagatelj je v novem, drugem odstavku predvidel, da dokumentacijo o varnostnem 
prevajanju za kandidata, ki ni sklenil delovnega razmerja, shrani organ, pri katerem je oseba 
kandidirala za delovno mesto, za katerega je potrebno imeti dovoljenje za dostop do tajnih 
podatkov. 

26.21en: 

Med varnostne zadržke, ki so podlaga za zavrnitev izdaje dovoljenja, je predlagatelj vključil 
večkratno pravnomočna obsojenost za storitev prekrška, predpisanega s tem zakonom. 

27. člen 

V novem, drugem odstavku, je opredeljena dolžnost hrambe dokumentacije o varnostnem 
prevajanju za kandidata, ki se po opravljenem prevajanju ni zaposlil v organu, ki je opravil 
varnostno prevajanje. 

28. Člen 
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Oseba, ki je bila varnostno preverjena, ima pravico dostopa do podatkov o varnostnem 
preveijanju skladno z določili zakona o varstvu osebnih podatkov. Izjema so podatki, i bi 
ogrozili vire varnostnega preverjanja 

30. člen: 

S spremenjeno in natančnejšo dikcijo je predlagatelj jasno zapisal pravilo, da ima oseba dostop 
le do tajnih podatkov tistih stopenj, ki so določene v njenem dovoljenju za dostop do tajnih 
podatkov. 

31. člen: 

Predlagatelj je iz člena, obravnavanega v prvem branju, izločil določbo o nekem posebnem 
(ustnem) dodatnem dovoljenju, ki naj bi ga oseba, ki ima dovoljenje za dostop do tajnih 
podatkov, dobila od predstojnika. Na novo pa je zapisal obvezo vseh oseb, da v trenutku, ko 
dobijo dovoljenje dostop do tajnih podatkov, s pisno izjavo potrdijo seznanjenost s predpisi, ki 
urejajo varovanje tajnih podatkov. 

32. člen: 

Predlagatelj je opredelil obvezo osebe, ki ima pravico dostopa do tajnih podatkov, da podatke 
uporablja le za svoje delo in predvidel postopek odveze molčečnosti. 

34. člen: 

Skladno z novo rešitvijo v 31. členu je predlagatelj predvidel tudi podpisovanje izjav s strani 
oseb, ki bodo dobile dostop do tajnih podatkov v okviru izvajanja naročil. Osebam, ki bodo v 
organizaciji - izvajalki naročila dostopale do tajnih podatkov, izda dovoljenje za dostop do 
tajnih podatkov organ, za katerega organizacija izvaja naročilo. Vlada bo podrobneje predpisala 
način in postopek ugotavljanja ravni varovanja tajnih podatkov v organizacijah, ki bodo dobile 
dostop do teh podatkov zaradi izvrševanja nalog državnega organa. 

40. člen 

Predlagatelj je natančneje določil obvezo nekaterih državnih organov, da na ustrezni 
ravni organizirajo nadzor in druge strokovne naloge, vezane na izvajanje zakona. 

41. člen: 

Predlagatelj je iz predloga zakona izločil nekatere tehnične in izvedbene določbe, ki jih je 
ustrezneje urejevati v podzakonskih aktih. 

42. člen 

Predlagatelj je uradu, glede na besedilo, sprejeto v prvi obravnavi, določil dve novi nalogi, ki 
sta posladica novih funkcij urada, določenih v m. poglavju predloga zakona, tj. izdajanje 
dovoljenj za dostop do tajnih podatkov in vodenje evidence izdanih dovoljenj. 
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Za 44. členom je predlagatelj, skladno z zahtevami iz prve obravnave, opredelil novo poglavje 
o kazenskih sankcijah za neizvjyanje nekaterih najpomembnejših določb zakona, katerih kršitev 
še ne pomeni kaznivo dejanje. 

46. člen 

Predlagatelj je predvidel dveletno prehodno obdobje za inicialno varnostno prevajanje in 
pridobitev dovoljenj za dostop do tajnih podatkov, sldadno z določbami tega zakona. Po tem 
obdobju osebe, ki ne bodo imele dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, ne bodo smele 
dostopati do tajnih podatkov. 

i 

47. člen 

Predlagatelj je predvidel dveletno prehodno obdobje za uskladitev »starih« stopenj tajnosti z 
določbami Zakona o tajnih podatkih. 

Finančne posledice: 

Rešitve, predvidene v predlogu Zakona o tajnih podatkih za drugo obravnavo ne predvidevajo 
- razen nove organizacijske enote v Vladi, pristojne za nadzor nad izvajanjem zakona o tajnih 
podatkih - dejavnosti, ki jih ne bi za varovanje tajnih podatkov predvidevala že obstoječa 
zakonodaja (npr. Zakona o upravi, Zakon o obrambi, Zakon o policiji, Zakon o slovenski 
obveščevalno - varnostni agenciji ipd.). Na podlagi prej omenjenih zakonov je bilo že do sedaj 
preverjenih preko IS 000 oseb. Res pa je, da se varnostni ukrepi, ki izhajajo iz teh predpisov, 
niso dosledno ali sploh niso izvajali, kar bo imelo za posledico, da bo v nekaterih organih za 
izvedbo zakona potrebno opraviti določene investicije oziroma povečati stroške poslovanja. 
Ocene o potrebnih sredstvih ni mogoče dati, ker popolnega pregleda nad stanjem nima noben 
državni organ. 

V novem vladnem uradu predvidevamo zaposlitev 6 do 8 delavcev ter temu ustrezne prostore, 
birotehnično in informacijsko opremo. Finančna sredstva, potrebna za delovanje urada, 
ocenjujemo letno na okoli 60 miljonov SIT, investicijska sredstva, potrebna za zagon urada, pa 
na cca. 40 miljonov SIT. Sredstva bo potrebno, glede na predvideno ustanovitev urada, 
zagotoviti v proračunu 2002. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE 0 

PRIŠTETJU REZERV NAFTE IN NAFTNIH 

DERIVATOV ZAVODA ZA OBVEZNE 

REZERVE NAFTE IN NJENIH 

DERIVATOV REPUBLIKE SLOVENIJE, KI 

SO SKLADIŠČENE NA OZEMLJU 

ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE 

(BDEPRN) 

-EPA 150 -III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
EVA: 2001-1811-0008 
Številka: 331-10/2000-3 
Ljubljana, 08.03.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 16. seji dne 8. marca 2001 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZVEZNE 
REPUBLIKE NEMČIJE O PRIŠTETJU REZERV NAFTE IN 
NAFTNIH DERIVATOV ZAVODA ZA OBVEZNE REZERVE 
NAFTE IN NJENIH DERIVATOV REPUBLIKE SLOVENIJE, 
KI SO SKLADIŠČENE NA OZEMLJU ZVEZNE REPUBLIKE 
NEMČIJE, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo, 
- dr. Edo Pirkmajer, državni sekretar v Ministrstvu za 

gospodarstvo, 
- Miro Vidmar, državni podsekretar v Ministrstvu za 

gospodarstvo, 
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Zvezne republike Nemčije o prištetju rezerv nafte in naftnih 
derivatov Zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov 
Republike Slovenije, ki so skladiščene na ozemlju Zvezne 

republike Nemčije, ki je bil podpisan 18. decembra 2000 v Ljubljani. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi: 

poročevalec, št. 22 60 30. marec 2001 



Sporazum 

med 

Vlado Republike Slovenije 

in 

Vlado Zvezne republike Nemčije 

o prištetju rezerv nafte in naftnih derivatov 

Zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov 

Republike Slovenije, 

ki so skladiščene na ozemlju Zvezne republike Nemčije 
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Vlada 
Republike Slovenije 

in 
Vlada 

Zvezne republike Nemčije 

sta se dogovorili: 

1. člen 

V skladu s tem sporazumom se smejo rezerve nafte in naftnih 
derivatov, skladiščene na ozemlju Zvezne republike Nemčije, 
prišteti k obveznim rezervam, ki jih mora zagotavljati Zavod za 
obvezne rezerve nafte in njenih derivatov Republike Slovenije (v 
nadaljevanju Zavod za obvezne rezerve). 

2. člen 

K obveznim rezervam Republike Slovenije se lahko prištejejo: 

a) rezerve v Zvezni republiki Nemčiji, s katerimi slovenski Zavod 
za obvezne rezerve razpolaga iz naslova lastništva, 
solastništva ali iz drugega pravnega naslova, 

b) druge rezerve v Zvezni republiki Nemčiji, za katere se je 
družba, ki ima kot lastnica, solastnica ali iz drugega pravnega 
naslova pravico do razpolaganja, pisno obvezala, da bo te 
rezerve imela na razpolago za slovenski Zavod za obvezne 
rezerve najmanj tri mesece (izjava o prevzemu obveznosti) 
in je Zvezno ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo 
Zvezne republike Nemčije pisno odobrilo zahtevo za 
skladiščenje. 

3. člen 

1. Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Republike 
Slovenije bo o rezervah, ki so v lasti slovenskega Zavoda za 
obvezne rezerve in so skladiščene v Zvezni republiki Nemčiji, 
nemudoma obvestilo Zvezno ministrstvo za gospodarstvo in 
tehnologijo. 

2. Zvezno ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo Zvezne 
republike Nemčije odobri skladiščenje v skladu s točko b) 2. 
člena, če: 

a) vloži družba, ki ima pravico do razpolaganja, zahtevo pri 
Zveznem ministrstvu za gospodarstvo in tehnologijo 
najkasneje petnajst delovnih dni pred začetkom meseca, od 
katerega želi imeti rezerve na razpolago; 

b) zahteva vsebuje te podatke: 

vrsto (surova nafta, vrsta proizvoda) in količino zalog, 

- natančno označbo krajevne lege skladišča, v katerem 
se rezerve skladiščijo, 

ime in naslov družbe, v skladiščih katere se rezerve 
skladiščijo, 

obdobje, za katero se zahteva odobritev; 

c) je zahtevi priložena izjava iz točke b) 2. člena za 
sopogodbenika (izjava o prevzemu obveznosti), s katero se 
vlagatelj zahteve obveže, da bodo rezerve med veljavnostjo 
pogodbe v vsakem trenutku na razpolago sopogodbeniku in 
jih bo na zahtevo sopogodbeniku kadar koli prodal in prepustil 

v last v skladu s podrobneje dogovorjenimi normativi. Če je 
izjava o prevzemu obveznosti dana za več kot dvanajst 
mesecev, se lahko vloži zahteva za celotno obdobje, če se 
ne spremenijo drugi podatki, ki jih je treba dati v skladu s tem 
členom. Odobritev v skladu s točko b) 2. člena se izda za 
največ 12 mesecev in se nato obnovi. 

4. člen 

Rezerve iz 2. člena se ne smejo prikazovati kot nemške rezerve 
v poročilih o zalogah, ki jih je treba pošiljati pristojnim organom 
Mednarodne agencije za energijo in Evropskim skupnostim. 

5. člen 

1. Rezerve, ki so v lasti slovenskega Zavoda za obvezne 
rezerve in so skladiščene v Zvezni republiki Nemčiji, kot tudi 
rezerve iz točke b) 2. člena sporočene Zveznemu ministrstvu 
za gospodarstvo in tehnologijo, za katere je Zvezno 
ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo Zvezne republike 
Nemčije izdalo dovoljenje, da se skladiščijo kot rezerve 
Republike Slovenije, se lahko v vsakem trenutku neovirano 
prenesejo na ozemlje Republike Slovenije. To velja tudi v 
primeru motenj pri preskrbi. 

2. V primeru motenj pri preskrbi mora o vsakem odvzemu, ki ga 
opravi slovenski Zavod za obvezne rezerve iz rezerv, 
skladiščenih v Zvezni republiki Nemčiji, Ministrstvo za 
ekonomske odnose in razvoj Republike Slovenije čim prej 
obvestiti Zvezno ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo. 

6. člen 

1. Poročilo o zalogah, ki so na ozemlju Zvezne republike Nemčije 
in se prištevajo k obveznim rezervam, ki jih mora vzdrževati 
slovenski Zavod za obvezne rezerve, je Ministrstvu za 
gospodarstvo in tehnologijo treba dati najkasneje šest tednov 
po preteku koledarskega četrtletja, na katero se poročilo 
nanaša. Poročilo je treba razčleniti po obeh kategorijah iz 2. 
člena. Poročilo mora vsebovati te podatke: 

a) ime in naslov družbe, ki skladišči rezerve, 

b) vrsto (nafta, vrsta proizvoda) in količino zalog, 

c) naslov skladišča, v katerem so rezerve. 

2. Zvezno ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo preveri 
pravilnost navedb in Ministrstvu za ekonomske odnose in 
razvoj Republike Slovenije sporoči morebitne pripombe. 

7. člen 

Na zahtevo vsake od pogodbenic se lahko o vseh vprašanjih, 
povezanih s tem sporazumom, razlago in uporabo, kakor tudi ob 
morebitnih sporih, opravijo posvetovanja. V primeru izjemnega 
stanja zaradi motenj v preskrbi se posvetovanja skličejo 
nemudoma. 

8. člen 

1. Sporazum začne veljati trideset dni po dnevu, ko Vlada 
Republike Slovenije obvesti Vlado Zvezne republike Nemčije, 
da so izpolnjene vse notranjepravne zahteve za začetek 
njegove veljavnosti. Odločilen je dan prejema notifikacije. 
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2. Sporazum se bo od dneva podpisa do njegove veljavnosti 
uporabljal začasno. 

3. Sporazum se sklene za nedoločen čas. 

4. Sporazum lahko odpove katera koli pogodbenica; odpoved je 
treba sporočiti drugi pogodbenici najmanj 12 mesecev pred 
nameravano odpovedjo sporazuma pisno po diplomatski poti. 
Za izračun roka je odločilen dan, ko noto prejme druga 
pogodbenica. Odpoved v primeru krize v preskrbi ni mogoča. 

9. člen 

Vlada Zvezne republike Nemčije bo nemudoma po začetku 
veljavnosti predlagala vpis tega sporazuma pri sekretariatu 

Združenih narodov v skladu s 102. členom Ustanovne listine 
Združenih narodov. Vlada Republike Slovenije bo obveščena o 
vpisu z navedbo vpisne številke Združenih narodov, takoj ko jo 
bo potrdil sekretariat Združenih narodov. 

Podpisano v Ljubljani dne 18. decembra 2000 v dveh izvirnikih, 
vsak v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta besedili 
enako verodostojni. 

Za Vlado Za Vlado 
Republike Slovenije: Zvezne republike Nemčije: 

Dr.Tea Petrin, l.r. Heike Zenker, l.r. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za gospodarstvo Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne 
republike Nemčije o prištetju rezerv nafte in naftnih derivatov 
Zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov Republike 
Slovenije, ki so skladiščene na ozemlju Zvezne republike Nemčije 
sta dne 18. decembra 2000 v Ljubljani podpisali dr. Tea Petrin, 
ministrica za gospodarske dejavnosti (v skladu s pooblastilom št. 
030-00/2000-2 z dne 1.12.2000, s katerim ji do imenovanja novih 
ministrov predsednik Vlade Republike Slovenije poverja vodenje 
Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstva za 
malo gospodarstvo in turizem) in Heike Zenker, veleposlanica 
Zvezne republike Nemčije. 

Sklenjeni sporazum predvideva prištetje rezerv nafte in naftnih 
derivatov, skladiščenih na ozemlju Zvezne republike Nemčije k 
obveznim rezervam, ki jih mora zagotavljati Zavod za obvezne 
rezerve nafte in njenih derivatov Republike Slovenije. Omenjene 
rezerve se lahko prištevajo iz naslova lastništva, solastništva oz. 
drugega pravnega naslova ali na podlagi pravice do razpolage in 
se v poročilih o zalogah ne smejo prikazovati kot nemške rezerve. 

Sporazum določa pogoje za vložitev zahteve za skladiščenje, 
podajanje poročila o zalogah ter določa ravnanje za primer motenj 
v preskrbi. 

Sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Veljati začne trideset dni 
po dnevu, ko Vlada Republike Slovenije obvesti Vlado Zvezne 
republike Nemčije, da so izpolnjene vse notranjepravne zahteve 
za začetek njegove veljavnosti. Sporazum se začasno uporablja 
od dneva njegovega podpisa. 

Ratifikacija sporazuma ne narekuje izdaje novih ali spremembe 
veljavnih predpisov. 

Sporazum je v skladu s predpisi Evropskih skupnosti. 

Za izvajanje sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih finančnih 
sredstev. 

Sporazum ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 
Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije 
in Vlado Zvezne republike Nemčije o prištetju rezerv nafte in 
naftnih derivatov Zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih 
derivatov Republike Slovenije, ki so skladiščene na ozemlju 
Zvezne republike Nemčije. 

2.) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o 
pridružitvi", ki se nanašajo na predloženo gradivo: 
70., 71. in 80. člen. 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma izhajajoče 
obveznosti izpolnjene: 
Obveznosti so delno izpolnjene. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
Obveznost bo s sprejemom predloga zakona delno 
izpolnjena, saj predlog sporazuma predstavlja sredstvo 
za dosego oblikovanja 90-dnevnih obveznih rezerv 
naftnih derivatov, kar bo predvidoma možno predvsem 
zaradi obsega nakupa naftnih derivatov in potrebnih 
finančnih sredstev zagotoviti deloma (60-dnevne 
rezerve) do leta 2002 in v celoti do leta 2005. 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES: 

a) Direktive oziroma drugI sekundarni vidi prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 
Direktive, št. 68/414/EEC, 72/425/EEC in 98/93/EC. 
Predlagani akt je v celoti usklajen s predpisi EU. 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: 
DA 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zgoraj navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 
DA 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 
DA, angleški in nemški 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, 
Univerza...): 

g. Klaus Johanssen, Ministrstvo za gospodarstvo Nemčije 
(TAIEX) 

- Komisija ES 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev: 
Področje je v Državnem programu obravnavano v poglavju 
3.4 Sektorske politike, 3.4.4 Energija. Rok za uskladitev je 
leto 2005. 

dr. Edo Plrkmajer, l.r. dr. Tea Petrin, l.r. 
DRŽAVNI SEKRETAR MINISTRICA 

Ljubljana, 23.01.2001 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 
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Razlaga določb poslovnika 

V ZVEZI Z NAKNADNIM PRISTOPOM K 

PREDLAGATELJSTVU ZAKONA 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Komisija za poslovnik 

Številka: 020-02/92-25/188 
Ljubljana, 12. marec 2001 

Na podlagi 134. in 334. člena poslovnika državnega zbora RS 

pošilja predsednik Komisije za poslovnik sprejeto razlago 
določb poslovnika v zvezi z naknadnim pristopom k 
predlagateljstvu zakona, ki jo je komisija sprejela na 3. seji, 
dne 8. marca 2001. 

Bojan Kontič, predsednik, l.r. 
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RAZLAGA DOLOČB POSLOVNIKA 

V ZVEZI Z NAKNADNIM PRISTOPOM K PREDLAGATELJSTVU ZAKONA 

Komisija za poslovnik je na podlagi zaprosila poslanca Boruta Pahorja, v zvezi z 

naknadnim pristopom k predlagateljstvu zakona, v skladu z drugim odstavkom 334. 

člena poslovnika državnega zbora na 3. seji, dne 8. marca 2001 sprejela naslednjo 

razlago poslovnika: 

»Naknadni pristop k predlagateljstvu zakona je mogoč le ob pisnem soglasju 

vseh predlagateljev zakona.« 

Obrazložitev: 

Predlagateljstvo zakona ureja že ustava, ki v 88. členu določa, da zakone lahko 

predlaga Vlada aH vsak poslanec ali 5000 volivcev. Zakon lahko po prvem odstavku 

97. člena ustave predlaga tudi Državni svet. To ustavno določbo v 174. členu 

povzema tudi poslovnik državnega zbora. 

V veljavnem poslovniku državnega zbora vprašanje naknadnega pristopa k 

predlagateljstvu zakona ni izrecno urejeno. Glede na dejstvo, da poslovnik omogoča 

predlagatelju zakona določene pravice v zvezi s predlagateljstvom, kot so na primer 

odpoved svojemu predlagateljstvu v primeru, ko Državni zbor njegovega predloga za 

umik zakona iz zakonodajnega postopka ne sprejme (drugi odstavek 180. člena 

poslovnika državnega zbora), Komisija za poslovnik meni, da je naknadni pristop k 

predlagateljstvu zakona mogoč le ob pisnem soglasju vseh predlagateljev zakona. 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 

PREOBLIKOVANJU DEJAVNOSTI 

PROSTIH CARINSKIH PRODAJALN NA 

CESTNIH MEJNIH PREHODIH Z 

AVSTRIJO, ITALIJO IN MADŽARSKO 

) 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Franc (Feri) HORVAT, poslanec 
Davorin TERČON, poslanec 

Številka: 311-02/00-1/1 
LJubljana, 13. marec 2001 

ZADEVA: Umik predloga zakona 

Spodaj podpisana poslanca Franc (Feri) Horvat in Davorin 
Terčon iz zakonodajnega postopka umikata predlog zakona 
o preoblikovanju dejavnosti prostih carinskih prodajaln na 
cestnih mejnih prehodih z Avstrijo, Italijo in Madžarsko, ki sta 
ga Državnemu zboru Republike Slovenije v prvo obravnavo 
predložila 28.7.2000. 

Franc (Feri) HORVAT, l.r. 
Davorin TERČON, l.r. 
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BELEŽKE 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Telefon:. 

Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka: 

NAROČAM  

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204- Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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