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PREDLOGI ZAKONOV 

- Predlog zakona o dopolnitvah zakona o omejevalnih ukrepih (ZOU-A) - hitri postopek - EPA 514 - III 3 

- Predlog zakona o spremembah zakona o prvem pokojninskem skladu in preoblikovanju pooblaščenih 7 
investicijskih družb (ZPSPID-A) - hitri postopek - EPA 515 - III 

- Predlog zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR) - hitri postopek - EPA 518 - III 13 

- Predlog zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD) - prva obravnava - EPA 517 - III 51 

- Predlog zakona o volitvah poslancev v Evropski parlament iz Republike Slovenije (ZVPEP) - prva obravnava 67 
-EPA 519-111 

PRILOGA: POROČEVALEC DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE 



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 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, 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 
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Predlog zakona o 

DOPOLNITVAH ZAKONA 0 

OMEJEVALNIH OKREPIH (ZOU-A) 

- hitri postopek - EPA 514 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-1811-0037 
Številka: 337-02/2001-3 
Ljubljana, 18.04.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 71. redni seji dne 18.4.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O 
OMEJEVALNIH UKREPIH, 

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 dopolnitvah zakona 
o omejevalnih ukrepih obravnava po hitrem postopku, ker to 
zahtevajo izredne potrebe države. Na podlagi sprejetega 
zakona bo Vlada Republike Slovenije določila učinkovitejši 
način obveščanja Varnostnega sveta OZN o izvajanju 
omejevalnih ukrepov. Le-ti zagotavljajo izvajanje sankcij v 

skladu z mednarodnimi akti OZN in drugimi mednarodnimi 
dokumenti, ki jih je sprejela mednarodna skupnost. Na ta način 
bo izvajanje omejevalnih ukrepov v Republiki Sloveniji potekalo 
učinkovitejše, kar bo pripomoglo k doslednejšemu 
izpolnjevanju mednarodnih obveznosti. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. 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. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 

zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

12. maja 2001 je začel veljati Zakon o omejevalnih ukrepih (Uradni 
list RS, št. 35/01). Gre za splošni in sistemski zakon, ki predstavlja 
pravno podlago za sprejem ustreznih predpisov Vlade Republike 
Slovenije, s katerimi Vlada RS upošteva odločitve mednarodnih 
organizacij in asociacij o uvedbi omejevalnih ukrepov ter v skladu 
z njimi sprejema ustrezne omejevalne ukrepe zoper subjekte 
mednarodnega prava, druge entitete, gibanja in tudi zoper pravne 
in fizične osebe. Zakon o omejevalnih ukrepih tako v 2. členu 
Pooblašča Vlado RS, da ob pogojih, ki so določeni v zakonu, 
uvede omejevalne ukrepe, določi njihovo vrsto, način izvajanja, 
kazni za kršitev ter prenehanje ukrepov. 

Zakon o omejevalnih ukrepih ne vsebuje obveznosti obveščanja 
Vlade RS o načinu izvajanja omejevalnih ukrepov, izvedenih na 
podlagi uredb, sprejetih v skladu z 2. členom zakona. V postopku 
izvrševanja Zakona o omejevalnih ukrepih pa se je pokazala 
potreba po določitvi načina obveščanja Vlade RS o izvajanju 
ukrepov, s čimer bi bila zagotovljena bolj učinkovito izvajanje in 
nadzor nad izvajanjem omejevalnih ukrepov. Obveznosti 
obveščanja Vlade RS o izvajanju omejevalnih ukrepov pa Vlada 
RS z uredbo kot podzakonskim aktom ne more uvesti, saj 
obveščanje Vlade RS o izvajanju omejevalnih ukrepov, ki zadevajo 
fizične ali pravne osebe, zajema predvsem sporočanje osebnih 
podatkov, ki se nanašajo na te osebe. 6. člen Zakona o varstvu 
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99) določa, da je na 
ozemlju Republike Slovenije vsakemu posamezniku ne glede na 
državljanstvo ali prebivališče zagotovljeno varstvo osebnih 
podatkov. Prvi odstavek 3. člena istega zakona pa določa, da se 
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osebni podatki lahko obdelujejo le, če je obdelava podatkov 
določena z zakonom ali če ima upravljavec zbirke osebnih 
podatkov pisno privolitev posameznika. V skladu z navedenim je 
potrebno, da obdelavo osebnih podatkov fizičnih oseb, na katere 
se bodo ali se že nanašajo omejevalni ukrepi, uredi zakon, in 
sicer na tak način, da bo omogočen učinkovit nadzor nad 
izvajanjem sprejetih omejevalnih ukrepov. 

2. Cilji in načela zakona 

Predlagani zakon bo predstavljal pravno podlago, na osnovi katere 
bo Vlada RS lahko sprejela uredbe, s katerimi uvedla omejevalne 
ukrepe, pri tem pa tudi določila način obveščanja Vlade RS o 
načinu izvajanja uvedenih omejevalnih ukrepov. V skladu s prvim 
odstavkom 2.a člena predlaganega zakona bo Vlada RS za 
izvajanje omejevalnih ukrepov lahko ustanovila medresorsko 
skupino pri Ministrstvu za zunanje zadeve. Glede na to, da 
izvajanje omejevalnih ukrepov navadno spada v pristojnost več 
različnih ministrstev, je ukrep ustanovitve medresorske skupine 
smiseln, sama medresorska skupina pa bo sestavljena po potrebi 
iz predstavnikov več različnih ministrstev ter organov ali 
organizacij v njihovi sestavi. V vseh primerih pa bo komisija 
ustanovljena pri Ministrstvu za zunanje zadeve. 

Z namenom učinkovitega izvajanja in koordinacije pri izvajanju 
omejevalnih ukrepov, določenih na podlagi 2. člena Zakona o 
omejevalnih ukrepih, lahko omenjena medresorska skupina 
obdeluje podatke o fizičnih in pravnih osebah, zoper katere so 
uvedeni omejevalni ukrepi. Medresorska skupina bo tako lahko 
obdelovala naslednje podatke o fizičnih in pravnih osebah: osebno 
ime oziroma firma, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno 
prebivališče oziroma sedež, državljanstvo, vrsta in številka 
osebnega dokumenta, podatke o stanju sredstev in premoženja, 
ki jih imajo te osebe na ozemlju Republike Slovenije ter podatke o 
sumu kršitve ali poskusa kršitve omejevalnih ukrepov. Pri tem pa 
je treba upoštevati, da v skladu s tretjim odstavkom 2. člena 
Zakona o varstvu osebnih podatkov obdelava osebnih podatkov 
pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah 
osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno 
s prenosom, iskanjem blokiranjem in brisanjem. 

Predlog zakona določa tudi obveznost upravljavcev zbirk 
podatkov, ki bodo dolžni medresorski skupini tudi brez pisne 
privolitve posameznika in ne glede na določbe predpisov, ki urejajo 
varstvo osebnih podatkov oziroma varovanje tajnih podatkov, 
brezplačno posredovati zgoraj navedene podatke, če bo tako 
določeno v predpisu, izdanem na podlagi 2. člena Zakona o 
omejevalnih ukrepih. Zbirko podatkov vodi Ministrstvo za zunanje 
zadeve, podatki pa se hranijo še tri leta po prenehanju omejevalnih 
ukrepov, po preteku tega roka se podatki arhivirajo skladno s 
predpisi, ki urejajo arhivska gradiva. 

Fizična in pravna oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, 
ki jih lahko obdeluje medresorska skupina, pa ima pravico do 
vpogleda v te podatke, ko omejevalni ukrepi prenehajo. Če so bili 
osebni podatki zbrani brez vednosti fizične osebe in niso bili 
izbrisani, se fizično osebo o tem obvesti, v roku šestih mesecev, 
ko prenehajo omejevalni ukrepi v skladu z 2. členom tega zakona. 
Zbrani osebni podatki pa se lahko posredujejo državnim organom, 
pristojnim za odkrivanje, pregon, ali dokazovanje prekrškov in 
kaznivih dejanj. Ravno tako pa se lahko zbrani osebni podatki 
posredujejo tudi Organizaciji Združenih narodov in drugim 
mednarodnim organizacijam ali združenjem iz prve alinee 1. člena 
Zakona o omejevalnih ukrepih, če je to potrebno zaradi izvajanja 
omejevalnih ukrepov. 

3. Skladnost zakona s pravnim redom EU 

Predlog zakona ni predmet usklajevanja s pravom Evropske unije. 

4. Ocena finančnih in drugih posledic zakona 

Sprejem zakona o dopolnitvah zakona o omejevalnih ukrepih in 
njegovo izvajanje ne bosta imela neposrednega vpliva na proračun. 

5. Vpliv na ostalo zakonodajo 

Sprejem zakona o dopolnitvah zakona o omejevalnih ukrepih ne 
zahteva spremembe obstoječih predpisov ali sprejema novih. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o omejevalnih ukrepih (Uradni list RS, št. 35/01) se za 
2. členom dodajo novi 2.a, 2.b, 2,c in 2.Č členi, ki se glasijo: 

"2.a člen 

(1) Za izvajanje omejevalnih ukrepov, določenih v skladu s 
prejšnjim členom tega zakona, lahko Vlada Republike Slovenije 
ustanovi medresorsko skupino pri ministrstvu, pristojnem za 
zunanje zadeve. 

(2) Zbirka podatkov o fizičnih in pravnih osebah, zoper katere so 
na podlagi tega zakona uvedeni omejevalni ukrepi, vsebuje sledeče 
podatke: osebno ime oziroma firma, datum in kraj rojstva, stalno 
ali začasno prebivališče oziroma sedež, državljanstvo, vrsta in 
številka osebnega dokumenta, podatke o stanju sredstev in 
premoženja, ki jih imajo te osebe na ozemlju Republike Slovenije 
in podatke o sumu kršitve ali poskusa kršitve omejevalnih ukrepov 
iz prejšnjega člena. 

(3) Upravljavci zbirk podatkov, za katere je tako določeno v 
predpisu, izdanem na podlagi prejšnjega člena, so dolžni 
ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve, tudi brez pisne 
privolitve posameznika in ne glede na določbe predpisov, ki urejajo 
varstvo osebnih podatkov ali varovanje tajnih podatkov, 
brezplačno posredovati podatke iz prejšnjega odstavka. 

(4) Zbirko podatkov iz drugega odstavka tega člena vodi 
ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, pri čemer pridobljene 
tajne podatke hrani kot tajne. Z namenom učinkovitega izvajanja 
in koordinacije pri izvajanju omejevalnih ukrepov iz prejšnjega 
člena lahko medresorska skupina iz prvega odstavka obdeluje 
podatke iz drugega odstavka tega člena. 

(5) Podatki iz drugega odstavka tega člena se hranijo še tri leta 
po prenehanju omejevalnih ukrepov. Po preteku tega roka se tajni 
podatki uničijo, drugi podatki pa se arhivirajo skladno s predpisi, 
ki urejajo arhivska gradiva. 
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2.b člen 

(1) Fizična in pravna oseba, na katero se nanašajo podatki, ki jih 
obdeluje medresorska skupina iz prvega odstavka prejšnjega 
člena, ima pravico do vpogleda v te podatke, ko prenehajo 
omejevalni ukrepi iz 2. člena tega zakona. 

(2) Fizično osebo, o kateri so bili zbrani podatki brez njene vednosti 
in niso bili izbrisani, se o tem obvesti v roku šestih mesecev, ko 
prenehajo omejevalni ukrepi v skladu z 2. členom tega zakona. 

2.c člen 

(1) V primeru suma kršitve ali poskusa kršitve omejevalnih 
ukrepov iz 2. člena tega zakona, se podatki iz drugega odstavka 
2.a člena tega zakona posredujejo organom, pristojnim za 
odkrivanje, pregon ali dokazovanje prekrškov in kaznivih dejanj. 

(2) Ministrstvo za zunanje zadeve lahko podatke iz drugega 
odstavka 2.a člena tega zakona posreduje Organizaciji Združenih 

narodov in drugim mednarodnim organizacijam ali združenjem iz 
prve alinee 1. člena tega zakona, če je to potrebno zaradi izvajanja 
omejevalnih ukrepov iz prve alinee 1. člena tega zakona. 

2. č člen 

(1)Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravljajo organi, 
ki so pristojni za področje, na katerega se nanašajo omejevalni 
ukrepi. 

(2) Banka Slovenije v okviru svojih pristojnosti nadzira izvajanje 
omejevalnih ukrepov. 

2. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

1. člen določa, da se za 2. členom Zakona o omejevalnih ukrepih 
dodajo novi 2.a, 2.b, 2.c in 2.č člen. 

V 2.a členu je določeno, da lahko za izvajanje omejevalnih ukrepov, 
določenih v skladu z 2. členom tega zakona, Vlada Republike 
Slovenije pri Ministrstvu za zunanje zadeve ustanovi 
medresorsko skupino. Drugi odstavek tega člena določa, katere 
podatke vsebuje zbirka podatkov o fizičnih in pravnih osebah, 
zoper katere so na podlagi tega zakona uvedeni omejevalni ukrepi. 
Upravljavci zbirk podatkov, za katere je tako določeno v predpisu, 
izdanem na podlagi 2. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, pa so 
dolžni Ministrstvu za zunanje zadeve, pri katerem je ustanovljena 
medresorska skupina tudi brez pisne privolitve posameznika in 
ne glede na določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov 
oziroma varovanje tajnih podatkov, brezplačno posredovati 
podatke. Omenjena določba se nanaša na predpise, ki urejajo 
varstvo osebnih podatkov oziroma varovanje tajnih podatkov 
celostno ali le v posameznih členih. Upravljavci zbirk podatkov 
po tem zakonu so le fizične in pravne osebe, ki pridejo v stik s 
tistimi, zoper katere so uvedeni omejevalni ukrepi, niso pa kot 
upravljavci zbirk podatkov mišljeni državni organi. 

V tem členu je še določeno, da zbirko podatkov vodi Ministrstvo 
za zunanje zadeve, z namenom učinkovitega izvajanja in 
koordinacije pri izvajanju omejevalnih ukrepov pa lahko 
medresorska skupina obdeluje podatke, ki so vključeni v omenjeno 
zbirko podatkov, in ki vsebuje osebne podatke o fizičnih in pravnih 

osebah, zoper katere so uvedeni omejevalni ukrepi in so našteti 
v drugem odstavku tega člena. Zbrani podatki pa se hranijo še tri 
leta po prenehanju omejevalnih ukrepov. Po preteku se podatki 
arhivirajo skladno s predpisi, ki urejajo arhivska gradiva. 

V 2.b členu je določena pravica fizične ali pravne osebe, na katero 
se nanašajo osebni podatki, ki jih obdeluje medresorska skupina, 
da vpogleda v podatke, ko prenehajo omejevalni ukrepi. Če so bili 
podatki zbrani brez vednosti fizične osebe in niso bili izbrisani, se 
fizično osebo o tem obvesti, v roku šestih mesecev, ko prenehajo 
omejevalni ukrepi, v skladu z 2. členom tega zakona. 

V 2.c členu je določeno, da se zbrani podatki lahko posredujejo 
organom pristojnim za odkrivanje, pregon ali dokazovanje 
prekrškov ali kaznivih dejanj. Prav tako pa Ministrstvo za zunanje 
zadeve, pri katerem je ustanovljena medresorska skupina, lahko 
posreduje Organizaciji Združenih narodov in drugim mednarodnim 
organizacijam podatke z 2. odstavka 2.a člena, ki jih obdeluje 
medresorska skupina, če je to potrebno zaradi izvajanja 
omejevalnih ukrepov. 

V 2.Č členu pa je določeno, da nadzor nad izvajanjem določb tega 
zakona opravljajo organi, ki so pristojni za področje, na katerega 
se nanašajo omejevalni ukrepi. Posebej pa je določeno, da Banka 
Slovenije v okviru svojih pristojnosti nadzira izvajanje omejevalnih 
ukrepov. 
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IV. BESEDILO 2. ČLENA ZAKONA O 
OMEJEVALNIH UKREPIH, KI SE 
DOPOLNJUJE 

2. člen 

Uvedbo, vrsto, način izvajanja, kazni za kršitev in prenehanje 

omejevalnih ukrepov določi Vlada Republike Slovenije, če ugotovi, 
da so izpolnjeni pogoji iz 1. člena. 

( 
I 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH ZAKONA 0 PRVEM 

POKOJNINSKEM SKLADU IN 

PREOBLIKOVANJU POOBLAŠČENIH 

INVESTICIJSKIH DRUŽB (ZPSPID-A) 

-hitri postopek - EPA 515 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-1611-0026 
Številka: 191-04/2002-1 
Ljubljana, 18.04.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 71. redni seji dne 18.4.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O PRVEM 
POKOJNINSKEM SKLADU IN PREOBLIKOVANJU 
POOBLAŠČENIH INVESTICIJSKIH DRUŽB, 

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 se predlog zakona o spremembah 
zakona o prvem pokojninskem skladu in preoblikovanju 
pooblaščenih investicijskih družb sprejme po hitrem postopku, 
saj to zahtevajo izredne potrebe države. 

Predlog zakona o spremembah zakona o prvem pokojninskem 
skladu in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb 
obravnava podaljšanje roka iz petega odstavka 28. člena 
ZPSPID, za uresničevanje pravice imetnikov pokojninskih 
bonov za zamenjavo pokojninskih bonov v police 
prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. Ta sprememba je 
nujno potrebna za zagotovitev ustrezne časovne dinamike, 
po kateri bodo imetniki pokojninskih bonov pridobili dodatne 
pokojninske bone do obsega, ki ga določa sedmi odstavek 28. 
člena ZPSPID in ki bi omogočala nemoteno uresničevanje 
pravice imetnikov pokojninskih bonov, iz prvega odstavka 30. 
člena ZPSPID, do zamenjave pokojninskih bonov za police 
prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. 

Predlog zakona o spremembah zakona o prvem 
pokojninskem skladu in preoblikovanju pooblaščenih 
investicijskih družb v prvem odstavku 33. člena obravnava 
podaljšanje roka uskladitve pooblaščenih investicijskih družb 
z zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje o 
investicijskih družbah oziroma preoblikovanja pooblaščenih 
investicijskih družb v redno delniško družbo. Dodatno predlog 
zakona o spremembah zakona o prvem pokojninskem skladu 
in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb, v prvem 
odstavku 35. člena tehnično popravlja čas nastopa sankcije, 
ki je vezan na rok iz prvega odstavka 33. člena, ki je predmet 
predlagane spremembe. Predlagana sprememba je nujna za 
zagotovitev ustrezne časovne dinamike, potrebne za 
uskladitev preoblikovanja pooblaščenih investicijskih družb v 
investicijske družbe oziroma v redne delniške družbe v skladu 
z določbami zakona o investicijskih skladih in družbah za 
upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94, 68/96, 25/97, 32/97, 10/ 
98, 26/99, 56/99; ZISDU). 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Anton Rop, minister za finance, 
- mag. Darko Tolar, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- mag. Matej More, državni podsekretar v Ministrstvu za fi- 

nance, 
- Natalija Stošicki, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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1. UVOD 

1.1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

a) Uskladitev pooblaščenih investicijskih družb z 
določbami ZISDU 

Predloženi zakon želi predvideno časovno dinamiko aktivnosti 
uskladitve pooblaščenih investicijskih družb z določbami ZISDU 
o investicijskih družbah oziroma o preoblikovanju pooblaščenih 
investicijskih družb v redno delniško družbo, uskladiti z dinamiko, 
po kateri so pooblaščene investicijske družbe dejansko pridobile 
od Slovenske razvojne družbe dodatno premoženje v zameno 
za lastniške certifikate in na podlagi tega pričele z usklajevanjem 
naložb in drugimi zakonsko določenimi postopki, potrebnimi za 
navedeno uskladitev. 

Veljavni Zakon o prvem pokojninskem skladu in preoblikovanju 
pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št.50/99 in 106/ 
99; ZPSPID) v 5. poglavju z naslovom Preoblikovanje 
pooblaščenih investicijskih družb ureja področje uskladitve 
pooblaščenih investicijskih družb z določbami zakona o 
investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 
6/94, 68/96, 25/97, 32/97, 10/98, 26/99, 56/99, ZISDU) o 
investicijskih družbah oziroma njihovemu preoblikovanju v redno 
delniško družbo. 

Tretji odstavek 33. člena ZPSPID določa, da se pri preoblikovanju 
pooblaščenih investicijskih družb v redno delniško družbo 
uporablja 143.a člen ZISDU, ki pravi, da mora biti sestava naložb 
pooblaščenih investicijskih družb, ki se nameravajo preoblikovati 
v redne delniške družbe, usklajena najmanj šest mesecev pred 
zasedanjem skupščine, ki odloča o preoblikovanju pooblaščenih 
investicijskih družb. Podobno se v skladu s 34. členom ZPSPID 
pooblaščena investicijska družba šteje za usklajeno z določbami 
ZISDU o investicijskih družbah, če priloži mnenje pooblaščenega 
revizorja o ustreznosti naložb pooblaščenih investicijskih družb 
pravilom o naložbah investicijskih družb, določenih v 5. poglavju 
ZISDU, ki investicijskim družbam prepovedujejo nalaganje več 
kot 40% premoženja v netržne vrednostne papirje ter ne 
dovoljujejo naložb v poslovne deleže pravnih oseb. 

Preoblikovanje pooblaščenih investicijskih družb je torej zakonsko 
pogojeno s časovno dinamiko usklajenosti njihovih naložb in 
sestavo teh naložb. 

V skladu s 3. odstavkom 37. člena ZPSPID bi morala Slovenska 
razvojna družba pooblaščenim investicijskim družbam na javni 
dražbi ponuditi dodatno premoženje v zameno za lastniške 
certifikate najkasneje do 13.1.2000. Na podlagi navedenega 
datuma je bil v prvem odstavku 33. člena ZPSPID tudi postavljen 
rok, do katerega morajo pooblaščene investicijske družbe 
uskladiti svoje naložbe in izpeljati ustrezne postopke za 
preoblikovanje v investicijsko družbo oziroma v redno delniško 
družbo. Navedeni rok se izteče tri leta od uveljavitve ZPSPID, t.j. 
13.7.2002. 

Dejansko pa je Slovenska razvojna družba podpisala pogodbe o 
predaji premoženja s pooblaščenimi investicijskimi družbami dne 
11.2.2002. Zaradi navedene zamude pri zapolnjevanju tako 
imenovane privatizacijske vrzeli, ob upoštevanju strukture 
premoženja, ki so ga pooblaščene investicijske družbe prejele v 
zameno za neizkoriščene lastniške certifikate in zaradi drugih 
procesnih zahtev, potrebnih za izpeljavo ustrezne uskladitve (sklic 
skupščine delničarjev pooblaščene investicijske družbe, 
pridobitev dovoljenja Agencije RS za trg vrednostnih papirjev za 

preoblikovanje pooblaščene investicijske družbe, ipd.), 
pooblaščene investicijske družbe do zakonsko predpisanega 
roka, t.j. do 13.7.2002 ne bodo mogle uresničiti zakonskih določil 
o uskladitvi z določbami ZISDU o investicijskih družbah oziroma 
o preoblikovanju v redno delniško družbo. 

Predlagana sprememba je torej nujno potrebna zaradi zagotovitve 
dinamike usklajevanja preoblikovanja pooblaščenih investicijskih 
družb v investicijske družbe oziroma v redne delniške družbe v 
skladu z določbami ZISDU. 

Predlog poleg navedene vsebinske spremembe vsebuje tudi 
tehnični popravek, ki se nanaša na čas nastopa sankcij v primeru 
neuskladitve pooblaščenih investicijskih družb z ZISDU. Slednji 
je identičen roku, ki je predmet predlagane vsebinske spremembe. 

Predlog zakona spreminja sedaj veljavni Zakon o prvem 
pokojninskem skladu in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih 
družb. Obstoječi ZPSPID je potrebno spremeniti v delu, kjer določa 
rok do katerega se morajo pooblaščene investicijske družbe 
uskladiti z določbami zakona o investicijskih skladih in družbah 
za upravljanje o investicijskih skladih oziroma o preoblikovanju v 
redne delniške družbe (1. odstavek 33. člena) ter v delu, v katerem 
določa nastop sankcij v primeru neuskladitve pooblaščenih 
investicijskih družb v roku, ki je predmet predlagane spremembe 
(1. odstavek 35. člena). 

b) Koncentracija lastništva pokojninskih bonov pri 
večiih imetnikih pokojninskih bonov ter 
uresničevanje pravice zamenjave pokojninskih 
bonov za zavarovalne police prostovoljnega 
pokojninskega zavarovanja 

Predloženi zakon želi imetnikom pokojninskih bonov zagotoviti 
ustrezno časovno dinamiko, ki bo omogočila koncentracijo 
lastništva pokojninskih bonov, pri tistih imetnikih, ki so že imetniki 
večjega števila pokojninskih bonov in ki bi želeli pridobiti dodatne 
pokojninske bone do zakonsko predpisanega maksimalnega 
obsega 10.000 pokojninskih bonov, ter si tako povečati pokojnino 
iz naslova obveznega pokojninskega zavarovanja z dodatnim 
pokojninskim zavarovanjem, kar je bil glavni namen ZPSPID. 

Nadalje želi predloženi zakon omogočiti nemoteno in stabilno 
uresničevanje pravice iz prvega odstavka 30. člena ZPSPID, do 
zamenjave pokojninskih bonov za police dodatnega 
prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, po ustrezni časovni 
dinamiki. 

Veljavni Zakon o prvem pokojninskem skladu in preoblikovanju 
pooblaščenih investicijskih družb v 4, poglavju, z naslovom 
Pokojninski boni, ureja izdajo in prenosljivost pokojninskih bonov, 
pravice do zamenjave pokojninskih bonov za police prostovoljnega 
pokojninskega zavarovanja in uresničevanje teh pravic. V 29. 
členu tega poglavja ZPSPID določa, da so pokojninski boni prosto 
prenosljivi ter da se z njimi trguje na organiziranem trgu 
vrednostnih papirjev, pri čemer je prenosljivost pokojninskega 
bona vezana na prenehanje pravic iz pokojninskega bona. Drugi 
odstavek 28. člena ZPSPID določa, da pokojninski boni dajejo 
pravico do zamenjave za polico prostovoljnega pokojninskega 
zavarovanja, peti odstavek 28. člena tega poglavja pa določa 
skrajni rok, do katerega se lahko uresniči pravica do zamenjave, 
t.j. tri leta od uveljavitve ZPSPID, oziroma najkasneje do 13.7.2002. 
Do tega datuma so pokojninski boni tudi prosto prenosljivi in se z 
njimi trguje na organiziranem trgu. 

Posamezen imetnik pokojninskih bonov-fizična oseba je imela na 
dan 23.10.2001 v povprečju 1.192 pokojninskih bonov, kar 
97,98% vseh fizičnih oseb-imetnikov pokojninskih bonov so imeli 
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do maksimalno 4000 pokojninskih bonov in so imeli skupno 
74,17% vseh pokojninskih bonov. 73% vseh fizičnih oseb- 
imetnikov pokojninskih bonov pa je imelo do maksimalno 1000' 
pokojninskih bonov in skupno 39,5% vseh pokojninskih bonov. 

Promet s pokojninskimi boni se od začetka oktobra 2001 dalje 
nenehno povečuje, tako da je bil promet s pokojninskimi boni v 
januarju 2002 za 337% večji od prometa v mesecu septembru 
2001, po podatkih Ljubljanske borze pa je promet s pokojninskimi 
boni v mesecu januarju 2002 beležil že 4% celotnega prometa z 
vrednostnimi papirji na organiziranem prostem trgu. Po podatkih 
Kapitalske družbe, d.d. Ljubljana gre predvsem za prodaje 
pokojninskih bonov s strani imetnikov, ki imajo posamično v lasti 
majhno število pokojninskih bonov in jim to število ne zagotavlja 
relativno pomembnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
ter nakupe in večanje koncentracije pokojninskih bonov pri 
posameznih imetnikih, ki so že imetniki večjega števila pokojninskih 
bonov in ki si želijo zmanjšanje pokojnin iz naslova obveznega 
pokojninskega zavarovanja nadomestili z dodatnim pokojninskim 
zavarovanjem, kar je bil tudi namen zakona o Prvem pokojninskem 
skladu in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb. 

Ker so pokojninski boni po sedaj veljavnem zakonu prosto 
prenosljivi in se z njimi trguje na organiziranem trgu le do 13.7.2002, 
se v tako kratkem času ne bo mogla dokončno izvršiti že 
potekajoča, zgoraj navedena konsolidacija strukture lastništva 
imetnikov pokojninskih bonov, pri tistih imetnikih, ki so že imetniki 
večjega števila pokojninskih bonov in ki bi želeli pridobiti dodatne 
pokojninske bone do zakonsko predpisanega maksimalnega 
obsega 10.000 pokojninskih bonov, ter si tako zmanjšanje pokojnin 
iz naslova obveznega pokojninskega zavarovanja nadomestili z 
dodatnim pokojninskim zavarovanjem, kar je bil glavni namen 
ZPSPID. 

Kapitalska družba na podlagi spremljanja in analiziranja trga 
pokojninskih bonov in zamenjave za police prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja ugotavlja tudi trend 
povečevanja stopnje dinamike zamenjave pokojninskih bonov 
za točke zavarovalnih polic. Število točk zavarovalnih polic se je 
tako v zadnjih dveh mesecih povečalo za 8,8%. Kljub temu pa je 
na dan 8.3.2002 na računih imetnikov pri Centralni Klirinško depotni 
družbi še 113.307.889 pokojninskih bonov, t.j., 78,8% vseh izdanih 
pokojninskih bonov in 30.382.147 točk zavarovalnih polic 
prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. 

Na podlagi analize stanja števila pokojninskih bonov na računih 
imetnikov pri Centralni Klirinško depotni družbi, se ocenjuje, da 
imetniki pokojninskih bonov v tako kratkem času, t.j. do 13.7.2002 
tudi ne bodo mogli uresničiti pravice do zamenjave preostalih 
pokojninskih bonov, ki jih še imajo na svojih računih, za police 
prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. 

Predlog zakona spreminja sedaj veljavni Zakon o prvem 
pokojninskem skladu in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih 
družb. Obstoječi ZPSPID je potrebno spremeniti v delu, kjer določa 
rok do katerega lahko imetniki pokojninskih bonov uresničijo 
pravico do zamenjave pokojninskega bona za polico dodatnega 
pokojninskega zavarovanja (5. odstavek 28. člena). 

1.2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Cilj zakona je: 

zagotoviti ustrezno časovno dinamiko uskladitve 
pooblaščenih investicijskih družb z določbami ZISDU o 
investicijskih družbah oziroma o preoblikovanju v redne 
delniške družbe, 

zagotoviti ustrezno časovno dinamiko koncentracije lastništva 
pokojninskih bonov in stabilno ter nemoteno uresničitev pravic 
imetnikov pokojninskih bonov za zamenjavo pokojninskih 
bonov za police prostovoljnega pokojninskega zavarovanja 

I.2.1. Zagotavljanje ustrezne časovne dinamike 
uskladitve pooblaščenih investicijskih družb z 
določbami ZISDU o investicijskih družbah 
oziroma o preoblikovanju v redne delniške 
družbe 

Cilj Zakona o spremembah zakona o prvem pokojninskem skladu 
in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb je omogočiti 
pooblaščenim investicijskim družbam, da se uskladijo z določbami 
ZISDU o investicijskih družbah oziroma o rednih delniških družbah 
v okviru zakonsko predvidene časovne dinamike usklajevanja, 
upoštevaje zamik pri zapolnjevanju t.i. privatizacijske vrzeli. 

Pooblaščene investicijske družbe bi se morale po sedaj veljavnem 
prvem odstavku 33. člena ZPSPID uskladiti z ZISDU o 
investicijskih družbah ali preoblikovati v redno delniško družbo 
najkasneje do 13.7.2002. Ta rok je bil določen na podlagi datuma, 
do katerega bi morala v skladu s tretjim odstavkom 37. člena 
ZPSPID Slovenska razvojna družba na pooblaščene investicijske 
družbe prenesti dodatno premoženje v zameno za lastniške 
certifikate, kot tudi na podlagi zahtev po usklajenosti naložb 
pooblaščenih investicijskih družb ter na podlagi predvidene 
časovne dinamike uskladitve teh naložb, določenih v 143.a členu 
ZISDU (v primeru preoblikovanja v redno delniško družbo) 
oziroma v V. poglavju ZISDU »Naložbe investicijskih skladov« (v 
primeru preoblikovanja v investicijsko družbo). 

ZPSPID v tretjem odstavku 33. člena določa, da se za 
preoblikovanje pooblaščene investicijske družbe v redno delniško 
družbo uporabljajo določbe 143.a člena ZISDU. Slednji določa, da 
mora biti sestava naložb pooblaščenih investicijskih družb, ki se 
nameravajo preoblikovati v redne delniške družbe, usklajena 
najmanj šest mesecev pred zasedanjem skupščine, ki odloča o 
preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb. Podobno ZPSPID 
v prvem odstavku 33. člena določa, da se morajo pooblaščene 
investicijske družbe uskladiti z določbami ZISDU o investicijskih 
družbah, ki investicijske družbe med drugim v V. poglavju 
zavezuje, da imajo največ 40% naložb v netržnih vrednostnih 
papirjih in jim prepoveduje naložbe v poslovne deleže pravnih 
oseb. 

Ker je Slovenska razvojna družba podpisala pogodbe o predaji 
premoženja s pooblaščenimi investicijskimi družbami šele 
II.2.2002 in torej pooblaščenim investicijskim družbam ni ponudila 
dodatno državno premoženje najkasneje do 13.1.2000, kot je to 
določal 3. odstavek 37. člena ZPSPID, pooblaščene investicijske 
družbe zaradi navedenih okoliščin, na katere niso imele vpliva, in 
zaradi sestave pridobljenega dodatnega premoženja, niso mogle 
zadostiti zgoraj navedenim zakonskim zahtevam o usklajenosti 
naložb v okviru zakonsko predvidene časovne dinamike 
uskladitve teh naložb. 

Pooblaščene investicijske družbe, ki bi se preoblikovale v redne 
delniške družbe, bi namreč morale imeti naložbe usklajene še 
predno so premoženje dejansko pridobile, pooblaščene 
investicijske družbe, ki bi se preoblikovale v investicijske družbe 
pa bi morale uskladiti naložbe z določbami ZISDU o investicijskih 
skladih v zelo kratkem času, kar pa je praktično nemogoče. V 
kolikor se pooblaščena investicijska družba ne uskladi z 
določbami ZISDU o investicijskih skladih, je po tretjem odstavku 
143. člena ZISDU nadzorni svet družbe dolžan sklicati skupščino 
delničarjev, ki odloči bodisi, da se začne likvidacija družbe ali pa 
da se pooblaščena investicijska družba preoblikuje v redno 
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delniško družbo. Ker pooblaščena investicijska družba zaradi 
zgoraj navedenih razlogov ne bo izpolnjevala pogojev za 
preoblikovanje v redno delniško družbo se nadzorni svet lahko 
odloči le za likvidacijo družbe, kar pa ni namen niti ZISDU niti 
ZPSPID. 

Da bi pooblaščene investicijske družbe lahko zadostile zakonskim 
zahtevam o usklajenosti naložb z določbami ZISDU, bi bilo 
potrebno podaljšati rok, do katerega se morajo pooblaščene 
investicijske družbe uskladiti z določbami ZISDU o preoblikovanju 
v redne delniške družbe oziroma z določbami o investicijskih 
družbah. 

1.2.2. Zagotavljanje ustrezne časovne dinamike za 
koncentriranje lastništva pokojninskih bonov in 
stabilne ter nemotene uresničitve pravic 
zamenjave pokojninskih bonov za police 
prostovoljnega pokojninskega zavarovanja 

Cilj Zakona o spremembah zakona o prvem pokojninskem skladu 
in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb je omogočiti 
nadaljevanje že začete koncentracije lastništva pokojninskih 
bonov preko organiziranega trga vrednostnih papirjev pri tistih 
imetnikih, ki si želijo povečati pokojnino iz naslova obveznega 
pokojninskega zavarovanja z dodatnim pokojninskim 
zavarovanjem, tako, da se jim omogoči ustrezna časovna 
dinamika pridobivanja pokojninskih bonov do višine zakonsko 
predpisanega največjega obsega. Cilj zakona o spremembah 
zakona o prvem pokojninskem skladu in preoblikovanju 
pooblaščenih investicijskih družb je tudi imetnikom pokojninskih 
bonov omogočiti stabilno in nemoteno zamenjavo pokojninskih 
bonov za polico prostovoljnega pokojninskega zavarovanja po 
primerni časovni dinamiki, potrebni za izvedbo uresničitve 
navedenih pravic zamenjave. 

ZPSPID v sedmem odstavku 28. člena omogoča, da posamezna 
fizična oseba uresniči pravico do zamenjave do 10.000 
pokojninskih bonov. Na dan 23.10.2001 je bila koncentracija 
pokojninskih bonov pri posameznem imetniku pokojninskih bonov 
zelo nizka: 73% vseh fizičnih oseb-imetnikov pokojninskih bonov 
je imelo maksimalno do 1.000 pokojninskih bonov na imetnika, 
vsi ti imetniki skupaj pa 39,5% pokojninskih bonov. Takšno število 
pokojninskih bonov posameznemu imetniku ne zagotavlja relativno 
pomembnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Visok je 
tudi delež še nezamenjanih pokojninskih bonov za police 
prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, ki predstavlja na dan 
8.3.2002 še 78,85% vseh izdanih pokojninskih bonov. 

Ne glede na navedeno pa se ugotavljajo pozitivni trendi tako 
glede koncentracije lastništva pokojninskih bonov kot tudi glede 
dinamike zamenjave pokojninskih bonov za police prostovoljnega 
pokojninskega zavarovanja. Po podatkih Kapitalske družbe se 
preko organiziranega trga vrši koncentracija lastništva 
pokojninskih bonov, promet s pokojninskimi boni vseskozi narašča 
in je bil v mesecu januarju 2002 za 337% večji glede na september 
2001. Število točk zavarovalnih polic iz naslova uresničitve pravice 
zamenjave pokojninskih bonov, pa se je v zadnjih dveh mesecih 
povečalo za 8,8%. 

Pokojninski boni so po sedaj veljavnem zakonu prosto prenosljivi 
in se z njimi trguje na organiziranem trgu do datuma, ko preneha 
pravica do zamenjave pokojninskega bona za polico 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, t.j. do 
13.7.2002. 

Da bi imetniki pokojninskih bonov lahko preko organiziranega 
trga pridobili pokojninske bone do obsega, ki ga dovoljuje ZPSPID 
in si s tem povečali pokojnino iz naslova obveznega pokojninskega 
zavarovanja z dodatnim pokojninskim zavarovanjem, ter da bi 
imetniki pokojninskih bonov lahko nemoteno uresničili pravice iz 
prvega odstavka 30. člena ZPSPID, do zamenjave pokojninskih 
bonov za police prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, po 
ustrezni časovni dinamiki, bi bilo potrebno ta rok podaljšati. 

1.3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

Zakon nima javnofinančnih posledic. 

2. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Peti odstavek 28. člena zakona o prvem pokojninskem skladu in 
preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, 
št. 50/99, v nadaljnjem besedilu: ZPSPID) se spremeni tako, da 
se glasi: 

»Pravica do zamenjave iz 30. člena tega zakona se lahko uresniči 
najkasneje do 31.12.2002.« 

2. člen 

Prvi odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Pooblaščene investicijske družbe se morajo najkasneje do 
31.12.2003 uskladiti z določbami o investicijskih družbah po 
ZISDU, bodisi preoblikovati v redno delniško družbo«. 

3. člen 

Prvi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Če družba za upravljanje pooblaščene investicijske družbe, ki 
jo upravlja, ne preoblikuje v roku in v skladu s prvim odstavkom 
33. člena tega zakona, ji preneha dovoljenje za upravljanje 
pooblaščene investicijske družbe in izgubi pravico do provizije 
po pogodbi o upravljanju pooblaščene investicijske družbe« 

4. člen 

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

K1. členu: 

Ker je koncentracija pokojninskih bonov pri posameznem imetniku 
pokojninskih bonov zelo nizka in posameznemu imetniku ne 
zagotavlja relativno pomembnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, ter zaradi visokega deleža še nezamenjanih 
pokojninskih bonov za police prostovoljnega pokojninskega 
zavarovanja, imetniki pokojninskih bonov do zakonsko 
predpisanega roka, t.j. do 13.7.2002 ne bodo mogli pridobiti 
pokojninskih bonov do največjega zakonitega obsega, ki ga po 
ZPSPID lahko ima posamezna fizična oseba, kot tudi ne bodo 
mogli v celoti uresničiti pravic, ki jim jih sicer daje ZPSPID glede 
zamenjave pokojninskih bonov za police pokojninskega 
zavarovanja. 

S predlagano spremembo petega odstavka 28. člena sedaj 
veljavnega zakona o prvem pokojninskem skladu in preoblikovanju 
pooblaščenih investicijskih družb se imetnikom pokojninskih 
bonov s podaljšanjem roka omogoči ustrezna časovna dinamika: 

- pridobivanja dodatnih pokojninskih bonov do zakonsko 
dovoljenega obsega ter si tako povečajo pokojnino z dodatnim 
pokojninskim zavarovanjem, kar pomeni zlasti stabilno 
koncentracijo lastništva pokojninskih bonov, 
nemotenega uresničevanja zakonite pravice zamenjave 
pokojninskih bonov za police prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja. 

K?- Členu: 

Zaradi zamude pri zapolnjevanju tako imenovane privatizacijske 
vrzeli, ob upoštevanju strukture premoženja, ki so ga pooblaščene 

investicijske družbe prejele v zameno za neizkoriščene lastniške 
certifikate in zaradi drugih procesnih zahtev se pooblaščene 
investicijske družbe do zakonsko predpisanega roka, t.j. do 
13.7.2002 ne bodo mogle uskladiti z določbami ZISDU o 
investicijskih družbah oziroma o preoblikovanju v redno delniško 
družbo. 

S predlagano spremembo prvega odstavka 33. člena sedaj 
veljavnega zakona o prvem pokojninskem skladu in preoblikovanju 
pooblaščenih investicijskih družb se pooblaščenim investicijskim 
družbam omogoča ustrezna časovna dinamika uskladitve z 
določbami ZISDU o investicijskih družbah oziroma o 
preoblikovanju v redne delniške družbe. Zlasti se omogoča 
uskladitev naložb z zahtevami 5. poglavja oziroma z zahtevami 
143.a člena ZISDU, izpeljava postopkov sklica skupščin, 
pridobitve dovoljenj Agencije za trg vrednostnih papirjev za 
preoblikovanje, ipd., v časovnem obdobju, ki upošteva časovni 
zamik prenosa premoženja s strani Slovenske, razvojne družbe 
na pooblaščene investicijske družbe. 

K 3. členu: 

Predlagana sprememba je tehnične narave in je potrebna zaradi 
spremembe roka iz prvega odstavka 33. člena ZPSPID, na 
katerega se veže tudi nastop sankcij v primeru neuskladitve 
pooblaščenih investicijskih družb z ZISDU o investicijskih družbah 
oziroma o preoblikovanju v redne delniške družbe. 

4. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

Izdaja pokojninskih bonov 

28. člen 

(5) Pravica do zamenjave iz 30. člena tega zakona se lahko 
uresniči v roku treh let od uveljavitve tega zakona. 

Preoblikovanje pooblaščenih investicijskih družb 

33. člen 

(1) Pooblaščene investicijske družbe se morajo v roku treh let 

šteto od uveljavitve tega zakona bodisi uskladiti z določbami 
ZISDU o investicijskih družbah bodisi preoblikovati v redno 
delniško družbo. 

Sankcija v primeru neuskladitve 

35. člen 

(1) Če družba za upravljanje pooblaščene investicijske družbe, 
ki jo upravlja, v roku treh let šteto od uveljavitve tega zakona 
ne preoblikuje v skladu s prvim odstavkom 33. člena tega 
zakona, ji preneha dovoljenje za upravljanje pooblaščene 
investicijske družbe in izgubi pravico do provizije po pogodbi 
o upravljanju pooblaščene investicijske družbe. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA 

S PREDPISI EVROPSKE UNIJE 

1) Naslov predloga akta 

Predlog zakona o spremembah zakona o prvem pokojninskem 
skladu in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb 
(ZPSPID-A) 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki 
se nanašajo na predloženo gradivo 

Predloženo gradivo se na Evropski sporazum o pridružitvi ne 
nanaša. 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

Ne pride v poštev. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti 
Ne pride v poštev. 

3) Skladnost predloga akta s predpisi Evropske Unije 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava EU, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno) 

Ne pride v poštev. 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava EU 
Ne pride v poštev. 

c) Razlogi za delno neusklajenost oziroma neusklajenost 
Ne pride v poštev. 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zgoraj navedenimi pravnimi viri EU (leto) 

Ne pride v poštev. 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri EU prevedeni v 
slovenščino? 

Ne pride v poštev. 

6) Ali Je predlog akta preveden In v kateri Jezik? 

Predlog akta ni preveden. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (Phare, TAIEX, 
Komisija EU, države članice EU, SIGMA, OECD, 
Univerza...) 

Sodelovanja neodvisnih strokovnjakov pri pripravi akta ni bilo. 

Povezava z Državnim Programom za prevzem pravnega reda 
EU in upoštevanje roka za uskladitev 

Ne pride v poštev. 

Zemljič Petra mag. Anton Rop 
Vodja pravne službe MINISTER 
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Predlog zakona o 

SEMENSKEM MATERIALU KMETIJSKIH 

3 RASTLIN (ZSMKR) 

- hitri postopek ■ EPA 518 ■ lil 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1998-2311-0070 
Številka: 320-31/2002-1 
Ljubljana, 18.04.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 71. redni seji dne 18.4.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SEMENSKEM MATERIALU 
KMETIJSKIH 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 semenskem 
materialu obravnava po hitrem postopku, ker to zahtevajo 
izredne potrebe države. 

Predlagani zakon sodi v sklop zakonov, ki jih je treba sprejeti 
v procesu prevzemanja pravnega reda Evropske Unije. V 
pogajalskih izhodiščih se je Republika Slovenija zavezala, da 
bo v celoti uskladila svojo zakonodajo na področju pridelave in 
trženja semenskega materiala s pravnim redom Evropske 
Unije najkasneje do 31.12.2002. Predlagani zakon je zato 
uvrščen v Državni program Republike Slovenije za prevzem 
pravnega reda evropske unije (NPAA) z rokom sprejema do 
30.6.2002. 

Ker predstavlja predlagani zakon pravni okvir za nadaljnjo 
uskladitev nacionalne zakonodaje z direktivami in drugimi 
predpisi EU na področju pridelave in trženja semenskega 
materiala kmetijskih rastlin in ker mora biti Republika Slovenija 
do vstopa v celoti usposobljena za prevzem pravnega reda 

EU, je nujna čim prejšnja uveljavitev zakona. Pravočasno 
sprejetje zakona bo pomenilo pomemben element pri presoji 
usposobljenosti Republike Slovenije za polnopravno članstvo 
v EU. Komisija EU je namreč napovedala, da bo v skladu s 
sprejetim akcijskim planom opravila t.i. evaluacijske misije v 
državah kandidatkah ("PEER REVIEVVS"). Presoja 
usposobljenosti Republike Slovenije na področju pridelave in 
trženja semenskega materiala je že napovedana za september 
2002. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. 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, 

- Darko Simončič, državni sekretar v Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

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

- Marinka Pečnik, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Anita Mesec Ogrin, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- dr. Jože lleršič, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Upravi 
Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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I. UVOD 

1. Ocena stanja: 

Republika Slovenija ima dolgoletno tradicijo pri pridelovanju 
kakovostnega semena in sadilnega materiala kmetijskih rastlin. 
Spoznanje, da sta kakovostno seme in sadilni material sort, ki so 
prilagojene našim talnim in klimatskim razmeram, predpogoj za 
gospodarno kmetijsko pridelavo, je temeljni razlog, da je to področje 
že desetletja tudi pravno urejeno. Slovenija je bila kot del nekdanje 
Jugoslavije vključena v mednarodno trgovino s semenskim 
materialom in je bila določeno obdobje celo pomemben izvoznik 
semena, zato so bili takrat veljavni predpisi bolj ali manj že usklajeni 
z zahtevami za promet semena, ki je namenjeno mednarodnemu 
prometu. 

Vendar pa so se zaradi osamosvojitve Republike Slovenije, 
predvsem pa zaradi novih spoznaj in razvoja na področju 
semenarstva pogoji pri pridelavi in trženju semena in sadilnega 
materiala v zadnjih letih spremenili. Zakonodaja Republike Slovenije 

tem spremembam ni sledila. Veljavni predpisi, z izjemo nekaterih 
podzakonskih predpisov, so bili sprejeti še v bivši SFRJ, in sicer 
kot zvezni ali kot republiški predpisi. Pravna ureditev tega področja 
je zato zastarela in nepregledna, nekateri predpisi so med seboj 
neusklajeni, saj isto področje včasih ureja več predpisov, iz tega 
razloga in predvsem zaradi vstopanja Republike Slovenije v 
Evropsko Unijo je potrebno sprejeti nov zakon, ki bo na novo 
pravno uredil to področje v Sloveniji in ki bo podlaga za uskladitev 
z veljavnimi predpisi Evropske Unije na tem področju. 

1.1. Pridelava in trženje semenskega materiala 

Pridelavi semena je v Sloveniji namenjenih približno 1,5 % vseh 
njiv. Glavnino semenske pridelave predstavljajo semenska žita, 
okoli 85 %. V zadnjih desetih letih se je uveljavila pridelava semena 
koruze in sladkorne pese, ponovno pa se povečuje obseg 
pridelave semenskega krompirja, s katerim smo nekdaj oskrbovali 
celotno tržišče bivše Jugoslavije (po osamosvojitvi je pridelava 
semenskega krompirja nazadovala zaradi težav z virusnimi 
boleznimi krompirja, na katere domače sorte niso bile odporne). 

Preglednica 1: Obseg pridelave semena kmetijskih rastlin (v haj 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Površina skupaj 2.577 2.335 2.687 3.079 2.206 2.475 

- semenski krompir 114 105 76 101 116 125 

- seme žit (brez koruze) 2.063 1.976 2.312 2.593 1.800 2.041 

- semenska koruza 95 84 87 107 99 108 

- seme sladkorne pese 28 23 26 36 27 38 

- seme krmnih rastlin 237 115 156 201 143 150 

- seme vrtnin 40 32 30 41 21 13 

Vir: Kmetijski inštitut Slovenije 

Z doma pridelanim semenom pokrivamo pri žitih in sladkorni pesi 
skoraj 100 % potreb po semenu (izjema pri žitih je koruza, kjer 
pokrivamo samo 15 % potreb), pri semenskem krompirju nekaj 
manj kot 25 % in pri semenu krmnih rastlin med 15 in 20 %. 
Najnižjo stopnjo samooskrbe pa dosegamo pri semenu vrtnin 
(manj kot 5 %). Manjkajoče količine semena Slovenija uvaža, 
pretežno iz držav EU; iz držav bivše Jugoslavije uvažamo le 
osnovno seme žit za nadaljnje razmnoževanje. 

Pri pridelavi sadik za sadjarstvo v Sloveniji prevladuje jablana 
(800.000 do 900.000 sadik letno). Sledijo breskev in hruška (letno 
okoli 100.000 sadik) ter sliva, češnja in oljka (20.000 do 25.000 
sadik letno). Slovenija del potreb po sadikah sadnih rastlin pokrije 
z uvozom iz držav Evropske Unije (sadike koščičarjev uvaža 
pretežno iz Italije, sadike pečkarjev pa iz Nizozemske, Avstrije in 
Belgije). V Sloveniji pridelamo letno okoli 4 milijone trsnih cepljenk 
priporočenih oziroma dovoljenih sort za vsa območja Slovenije, 
kjer se prideluje vinska trta. Pridelava trsnih cepljenk praktično 
pokriva potrebe slovenskih vinogradnikov, vsako leto pa je 
potrebno uvoziti določen del podlag zatrsne cepljenke (iz Romunije 
in iz držav Evropske Unije). 

Pridelava semena in sadilnega materiala je pod strokovno kontrolo 
pooblaščenih inštitucij. Obvezni zdravstveni pregledi semenskih 
posevkov in nasadov ter zemljišč in objektov za pridelavo semena 
in sadilnega materiala se izvajajo v skladu s predpisi o 
zdravstvenem varstvu rastlin. 

1.2. Žlahtnenje, vzgoja novih sort 

V Republiki Sloveniji nimamo razvitega žlahtnenja oziroma vzgoje 
novih sort kmetijskih rastlin. V nekdanji skupni državi je bilo 
žlahtnenje zelo razvito, najbolj na Hrvaškem in v Srbiji. Ob 
osamosvojitvi smo prevzeli sortno listo nekdanje SFRJ. Postopek 
vpisa sort kmetijskih rastlin v sortno listo smo v Republiki Sloveniji 
začeli samostojno urejati leta 1994. V tem obdobju smo.vsako leto 
v sortno listo vpisali nove sorte, ki so končale postopek 
preizkušanja, ter izbrisali sorte, ki pogojev za vpis niso več 
izpolnjevale. Vsako leto smo objavili veljavno sortno listo v posebni 
publikaciji ministrstva. V letu 2001 je bilo v sortni listi vpisanih 
skupaj 1845 sort, od tega samo 125 domačih sort, to je sort, ki so 
bile vzgojene v Republiki Sloveniji ali izvirajo iz območja Republike 
Slovenije. 

poročevalec, št. 44 14 25. april 2002 



Preglednica 2: Število domačih in tujih sort, vpisanih v sortni listi v letu 2001, po skupinah 
ali vrstah kmetijskih rastlin 

Skupina / vrsta rastlin Tuje sorte Domače 
sorte 

Skupaj Delež (%) 

Žita 121 8 129 7,0 
Koruza 155 2 157 8,5 
Krmne rastline 197 20 217 11,8 
Vrtnine 631 38 669 36,3 
Krompir 51 10 61 3,3 
Oljnice, predivnice, pesa, hmelj 67 14 81 4,4 
Vinska trta 87 26 113 6,1 
Sadne rastline 411 7 418 22,6 

Skupaj 1.720 125 1.845 100,0 

Vir: Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo 

1.3. Veljavna pravna ureditev 

Temeljni zakon, ki v Republiki Sloveniji ureja področje pridelave in 
trženja ter kakovost semenskega materiala kmetijskih in gozdnih 
rastlin, je Zakon o semenu In sadikah /ZSemS/ (Uradni list 
SRS, št. 42/1973 (45/73 - popr.), 29/1986, RS, št. 29/95). Zakon je 
bil sprejet v nekdanji SFRJ kot republiški predpis. Z njegovo 
uveljavitvijo sta prenehali veljati Zakon o semenih (Uradni list 
SRS, št. 36/65) in Zakon o pogojih za pridelovanje sadilnega 
materiala (Uradni list SRS, št. 34/67), prenehala pa sta se 
uporabljati (v skladu s tedaj veljavno ustavo SRS) Temeljni zakon 
o semenu (Uradni list SFRJ, št. 13/65 in 24/65) ter temeljni zakon 
o sadilnem materialu (Uradni list SFRJ, št. 40/66). 

Zakon o semenu in sadikah ureja v Sloveniji od leta 1973 dalje 
potrjevanje in uvajanje (introdukcijo) novih domačih in tujih sort 
kmetijskih in gozdnih rastlin, pridelovanje in dodelovanje ter promet 
semena in sadik, vključno z uvozom in izvozom, določa pogoje, 
ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki se ukvarjajo s pridelovanjem, 
dodelovanjem in prometom semena in sadik, vzpostavlja register 
pridelovalcev oziroma dodelovalcev semena in sadik, določa 
pogoje za pridelavo in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati seme in 
sadike v prometu, ureja rezerve semena, nadzorstvo in kontrolo 
nad kakovostjo in prometom semena in sadik ter daje podlago za 
sprejem tehničnih in izvršilnih predpisov. Zdravstvenega stanja 
semena in sadik zakon ne ureja. V skladu z drugim odstavkom 
25. člena ZSemS se zdravstveno stanje semena in sadik ugotavlja 
po predpisih o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci (predpisih 
o zdravstvenem varstvu rastlin). 

Podzakonski predpisi, izdani na podlagi ZSemS še v bivši SRS 
(na republiški ravni), podrobneje opredeljujejo pogoje za 
pridelovanje, dodelavo in promet kmetijskega semena in sadik 
ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki opravljajo strokovni 
nadzor nad pridelavo semena in sadik; predpisujejo enotne metode 
strokovne kontrole pridelovanja kmetijskega semena, način 
odbiranja in potrjevanja matičnih rastlin ter enotne metode za 
opravljanje strokovne kontrole nad pridelovanjem sadik in določajo 
inštitucije, ki so pooblaščene za opravljanje strokovne kontrole 
nad odbiranjem matičnih rastlin za sadjarstvo, vinogradništvo in 
hmeljarstvo, za opravljanje strokovne kontrole nad pridelovanjem 
kmetijskega semena in za ugotavljanje kakovosti kmetijskega 

semena. Predpisi, ki določajo kakovostne norme za promet ter 
plombiranje in deklariranje semena in sadik, pa so bili sprejeti na 
zvezni ravni, večinoma na podlagi veljavnega zveznega zakona, 
ki je urejal standardizacijo. Na podlagi istega zakona so določene 
inštitucije, ki izdajajo certifikate o kakovosti izvoznega semena 
kmetijskih rastlin in certifikate o kakovosti izvoznega sadilnega 
materiala kmetijskih rastlin. 

Leta 1980 je bil na zvezni ravni sprejet Zakon o potrjevanju 
novih sort, dovolitvi introdukclje tujih sort In o varstvu sort 
kmetijskih In gozdnih rastlin /ZPNSDI/ (Uradni list SFRJ, št. 
38/80 in 82/90), ki je podrobno predpisal postopek vpisa sorte 
kmetijskih in gozdnih rastlin v seznam potrjenih domačin sort in 
tujih sort, za katere je bila dovoljena introdukcija v SFRJ. Zakon / 
ZPNSDI/ se še vedno uporablja kot slovenski predpis, razen v 
delu, ki se nanaša na varstvo novih sort in tujih sort kmetijskih in 
gozdnih rastlin. Zakon ureja postopek za potrditev nove sorte in 
dovolitev introdukcije tuje sorte (vložitev, ocenjevanje 
upravičenosti zahteve, obdelavo rezultatov preizkušanja, izdajo 
odločbe o vpisu sorte v register ali evidenco sort, izbris sorte iz 
registra ali evidence, objavljanje seznama sort), določa naloge 
sortne komisije in podkomisij, ureja poskusno pridelovanje, hrambo 
vzorcev, vzdrževalno selekcijo sorte, določa stroške postopka, 
ureja izvrševanje javnih pooblastil ter kontrolo uvoza semena in 
sadilk kmetijskih in gozdnih rastlin. V skladu s tem zakonom in 
ZSemS so v Republiki Sloveniji lahko v prometu le seme in sadike 
sort, ki so vpisane v register ali evidenco sort. Na podlagi zakona 
se Seznam potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort 
kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki 
Sloveniji, ter udomačenih sort, za katere je dovoljen promet v 
Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: sortna lista), objavlja v 
Uradnem listu Republike Slovenije. Prav tako se v Uradnem listu 
Republike Slovenije objavlja seznam sort, ki se izbrišejo iz prej 
navedenega seznama. 

Področje varstva sort rastlin je urejeno z Zakonom o varstvu 
novih sort rastlin /ZVNSR/ (Uradni list RS, št. 86/1998), ki je 
začel veljati 2. januarja 1999 in na podlagi katerega so se določbe 
Zakona o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in 
o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin v delu, ki se nanaša na 
varstvo rastlin prenehale uporabljati. Zakon o varstvu novih sort 
rastlin je usklajen z mednarodno konvencijo o varstvu novih sort 
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rastlin iz leta 19911, ki jo je Republika Slovenija ratificirala v letu 
1999*. 

V skladu z veljavnimi predpisi morajo seme in sadike kmetijskih 
rastlin za promet v Republiki Sloveniji izpolnjevati tri osnovne 
pogoje: 
- da je sorta vpisana v Seznam potrjenih domačih sort kmetijskih 

rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena 
introdukcija v Republiki Sloveniji, ter udomačenih sort, za 
katere je dovoljen promet v Republiki Sloveniji, 
da je bila pridelava semena in sadik pod strokovno kontrolno 
pooblaščene inštltucije, ki jo pooblasti/imenuje minister, 
pristojen za kmetijstvo, in da je pooblaščena strokovna 
institucija izdala zanj potrdilo o potrditvi semenskega posevka 
oziroma sadik, 
da je bila pred prometom ugotovljena kakovost semena in 
sadik in so zahteve glede kakovosti izpolnjene. 

Seme in sadike, ki se dajejo v promet, plombira in deklarira 
dodelovalec, ki je vpisan v register dodelovalcev kmetijskega 
semena in sadik. 

V skladu z veljavnimi predpisi se lahko sorta vpiše v sortno listo, 
če je istovetna, homogena in stabilna (razločljiva, izenačena in 
nespremenljiva - RIN), in če ima primerno vrednost za pridelavo 
in uporabo -VPU (primeren pridelek, ustrezna kakovost pridelka, 
primerne agronomske lastnosti za pridelovanje in uporabo) in 
ustrezno ime. Sorta se iz sortne liste izbriše, ko preteče od vpisa: 
za krompir in hmelj 20 let, za sadne rastline in vinsko trto 25 let, 
za druge vrste pa 17 let. 

Za nadzor nad izvajanjem predpisov so pristojni kmetijski 
inšpektorji, organizirani v okviru Inšpektorata Republike 
Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. 

1.5. Pooblaščene inštitucije 

Na podlagi predpisov so za določene strokovne naloge 
pooblaščeni ali imenovani: 

Kmetijski Inštitut Slovenl|e: za izvajanje določenih 
strokovnih nalog v zvezi s preizkušanjem sort in hranjenjem 
vzorcev reprodukcijskega materiala kmetijskih rastlin3, za 
opravljanje strokovne kontrole nad odbiranjem matičnih rastlin 
za sadjarstvo, vinogradništvo in hmeljarstvo, za opravljanje 
strokovne kontrole nad pridelovanjem kmetijskega semena 
in sadik, za ugotavljanje kakovosti kmetijskega semena in za 
izvajanje vegetacijskih preizkusov uvoženega semena in 
sadik; 
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor za opravljanje 
strokovne kontrole nad pridelovanjem sadik za sadjarstvo, 
vinogradništvo in hmeljarstvo; 
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica za opravljanje 
strokovne kontrole nad pridelovanjem sadik za sadjarstvo, 
vinogradništvo in hmeljarstvo; 

- Inštitut za hmeljarstvo In plvovarstvo Žalec za opravljanje 
strokovne kontrole nad pridelovanjem sadik za sadjarstvo, 
vinogradništvo in hmeljarstvo. 

1.4. Organi, pristojni za izvajanje predpisov 

Za izvajanje predpisov je pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo In prehrano. Ministrstvo tudi vodi register 
pridelovalcev in register dodelovalcev kmetijskega semena in 
sadik, register pridelovalcev in dodelovalcev sadik za sadjarstvo, 
vinogradništvo in hmeljarstvo, register pridelovalcev in 
dodelovalcev semena in sadik gozdnih rastlin, in postopke vpisa 
v navedene registre. 

Z zakonom o varstvu novih sort rastlin je bil leta 1999 ustanovljen 
Urad Republike Slovenije za varstvo In registracijo sort rastlin 
kot organ v sestavi ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, in sicer za izvajanje upravnih in z njimi povezanih nalog 
s področja varstva novih sort rastlin. Na Urad so bile prenesene 
določene upravne naloge iz pristojnosti ministrstva za kmetijstvo: 
vodenje postopka za vpis sort v register ali evidenco sort, vodenje 
registra in evidence sort, ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za 
uvoz ter izdaja odločb o dovolitvi uvoza semena kmetijskih rastlin 
v Republiko Slovenijo. V skladu z novim zakonom o zdravstvenem 
varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/2001) je februarja 2002 Urad 
prenehal delovati. Njegove naloge, pristojnosti, delavce, arhive in 
premoženje je prevzela Uprava Republike Slovenije za varstvo 
rastlin In semenarstvo, ki je prav tako organ v sestavi ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

1.6. Stroški postopkov 

Postopek vpisa v register pridelovalcev oziroma dodelovalcev 
kmetijskega semena in sadik se vodi v skladu z zakonom, ki 
ureja splošni upravni postopek. Za vodenje postopka se plačajo 
upravne takse po zakonu o upravnih taksah. 

V skladu z veljavnimi predpisi nosi stroške v zvezi z vpisom 
sorte v register ali evidenco sort (sortno listo) prijavitelj sorte. 
Prijavitelj plača izvajalcu preizkušanja sorte (gl. opombo 3); stroške 
preskušanja sort na polju in v laboratoriju4, drugih posebnih 
stroškov se ne obračunava, plačujejo pa se upravne takse po 
zakonu o upravnih taksah. 

Stroške strokovne kontrole nad pridelavo semena ali sadik nosi 
pridelovalec, stroške ugotavljanja kakovosti pa dodelovalec 
semena, ki mora zagotoviti, da je kakovost ugotovljena, preden 
da seme ali sadike v promet. 

1.7. Sodelovanje v mednarodnih organizacijah 

Republika Slovenija je od leta 1992 članica ISTA (International 
Seed Testing Organization - Mednarodna zveza za testiranje 
semena). Republika Slovenija ima en akreditiran laboratorij 

1 International Convention for the Protection of New Varieties of Plants of 
December 2, 1961, as revised at Geneva on November 10, 1972, on 
October 23,1978, and on March 19, 1991; 

2 Zakon o ratifikaciji mednarodne konvencije o varstvu novih sort rastlin 
(Uradni list RS, št. 13/99) 

3 Odločba o določitvi Kmetijskega inštituta Slovenije, Hacquetova 17, 
Ljubljana, za izvajanje strokovnih nalog v zvezi s preizkušanjem in hranjenjem 
vzorcev reprodukcijskega materiala kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 
35/2000) 

4 Odredba o višini stroškov postopka za potrditev nove sorte oziroma za 
dovolitev introdukcije tuje sorte (Uradni list RS, št. 11/94, 14/95, 9/96, 81 
97,27/98 in 14/2000) 
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(semenski laboratorij Kmetijskega inštituta Slovenije), ki lahko v 
skladu z ISTA pravili ugotavlja kakovost semena in izdaja 
mednarodne ISTA certifikate o kakovosti semena. 

Republika Slovenija sodeluje od leta 1994 kot država nečlanica 
OECD v OECD shemah za potrjevanje sortnosti oziroma za 
kontrolo semena, namenjenega mednarodnemu prometu. Za 
potrjevanje semena po OECD shemah in za izdajo OECD 
certifikatov za seme trav, detelj, križnic in drugih vrst krmnih 
rastlin, žit, koruze in sorga, je pooblaščen Kmetijski inštitut 
Slovenije. 

Države, ki so članice oziroma ki sodelujejo v mednarodnih sistemih 
certificiranja (ISTA in OECD), medsebojno priznavajo certifikate 
o semenu, izdane v okviru teh certifikacijskih sistemov in s tem 
omogočajo prost promet semena med državami. Članstvo 
oziroma sodelovaje v navedenih mednarodnih sistemih 
certificiranja in pooblastilo za izdajanje mednarodnih OECD in 
ISTA certifikatov pa je v skladu z veljavno EU zakonodajo tudi 
predpogoj za priznanje enakovrednosti semena, pridelanega v 
Republiki Sloveniji, in za izvoz tega semena v države EU. EU je 
leta 1995 Sloveniji priznala enakovrednost za seme krmnih rastlin, 
oljnic in predivnic ter semena koruze5. 

V Sloveniji ne opravljamo sami preizkušanja sort za ugotavljanje 
razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti (RIN) sort rastlin. 
Zato Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo 
pri preizkušanju sort sodeluje s tujimi sortnimi uradi oziroma 
inštituti, odgovornimi za registracijo sort, predvsem na 
Madžarskem, Češkem, Slovaškem in na Hrvaškem, ki po naročilu 
Uprave zagotovijo preizkušanje sort v skladu z mednarodno 
sprejetimi standardi in tehničnimi navodili za ugotavljanje RIN. S 
tujimi uradi si Uprava tudi izmenjuje rezultate preizkušanja RIN. 

2. Razlogi za sprejem zakona: 

Predlagani zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (v 
nadaljnjem besedilu ZSMKR) pomeni uskladitev predpisov, ki 
urejajo področje pridelave in trženja semena in sadilnega materiala 
kmetijskih rastlin, z Ustavo Republike Slovenije, s pravnim redom 
Evropske Unije in z mednarodnimi sporazumi, ki jih je ratificirala 
Republika Slovenija in ki urejajo prost pretok blaga in storitev. 
Zakon je podlaga za organizacijo uprave, pristojne za 
semenarstvo, na način, ki omogoča celovito ureditev semenarstva 
in ki je primerljiv z ureditvijo tega področja v drugih državah EU. 
Novi zakon omogoča vključitev Slovenije v preostale OECD 
sheme potrjevanja (semena pese, sladkorne pese), kar bo olajšalo 
mednarodni promet s semenom. 

Bistvene neskladnosti oziroma pomanjkljivosti veljavnih predpisov 
so zlasti: 

opredelitve določenih pojmov so neustrezne, pomanjkljive ali 
pa jih sploh ni (neustrezna je na primer opredelitev kategorij 
semena in sadik, opredelitve sorte pa sploh ni), 
niso podrobnejše predpisane vrste kmetijskih rastlin, za katere 
predpisi veljajo; v zakonu o semenu in sadikah je določeno le, 
da se zakon nanaša na seme žit, industrijskih, krmnih, vrtnih, 
zdravilnih in aromatičnih rastlin, zelišč, sadja, cvetja in 
gozdnega drevja ter na sadike kmetijskih in gozdnih rastlin, 

s Council decision 95/514/EC of 29 November 1995 on the equivalence of 
field inspections carried out in third countries on seed producing crops and 
on the eguivalence of seed produced in third countries 

v skladu z veljavnimi predpisi je v Sloveniji obvezen vpis 
sorte v sortno listo za vse vrste kmetijskih rastlin, za razliko 
od Evropske Unije, kjer vpis sorte ni obvezen pri sadnih in 
okrasnih rastlinah, 
postopek vpisa, pogoji za vpis ter trajanje veljavnosti vpisa 
sorte v sortno listo niso usklajeni s predpisi Evropske Unije, 

- v skladu z veljavnimi predpisi se v register pridelovalcev 
oziroma dodelovalcev lahko vpišejo (in se s pridelavo, 
dodelavo in prometom ukvarjajo) le pravne osebe in samostojni 
podjetniki posamezniki, ne pa tudi kmetje, čeprav glede 
zemljišč in objektov za pridelavo oziroma dodelavo in glede 
strokovne usposobljenosti izpolnjujejo predpisane pogoje; 
kmetje lahko seme in sadike pridelujejo le v sodelovanju s 
pravnimi osebami, 
zahteve glede sortnosti, kakovosti in zdravstvenega stanja 
ter glede pakiranja in označevanja semenskega materiala 
posamezne vrste kmetijskih rastlin so neusklajene, neusklajen 
je način zagotavljanja skladnosti z zahtevami, nadzor nad 
pridelavo, dodelavo in prometom, 
veljavni predpisi ne predpisujejo postopka uradne potrditve 
semena in sadik, pooblaščene strokovne inštitucije potrdijo 
le semenske posevke ali nasade, vse seme in sadike pa 
pakirajo, plombirajo in deklarirajo sami registrirani dodelovalci, 
ki dajejo seme ali sadike v promet, 
veljavni predpisi ne omogočajo priznavanja enakovrednosti 
uvoženega semena in sadik, za vse uvoženo seme se 
obvezno ponovno ugotavlja kakovost, vse seme in sadilni 
material iz uvoza se preizkusi v vegetacijskih preizkusih, v 
katerih se preveri sortna pristnost in čistost ter zdravstveno 
stanje, 

- veljavni predpisi ne omogočajo izjem glede zahtev za trženje 
semena in sadik, namenjenega ekološki pridelavi, ohranjanju 
biotske raznovrstnosti, in ne določajo posebnih zahtev v 
primeru trženja semena gensko spremenjenih organizmov. 

3. Cilji in načela zakona: 

ZSMKR pomeni mednarodno primerljivo sistemsko ureditev 
pridelave, priprave za trženje in trženja semenskega materiala v 
Republiki Sloveniji, ki omogoča usklajeno in učinkovito izvajanje 
nalog in obveznosti z namenom zagotoviti na trgu kakovosten 
semenski material kmetijskih rastlin sort, ki so prilagojene 
slovenskim agroekološkim razmeram in ki dajejo kakovostne in 
stabilne pridelke ob čim manjši uporabi sredstev za varstvo rastlin 
in drugih kemikalij. Cilj zakona je zlasti pospeševanje gospodarne 
kmetijske pridelave, ohranjanje biotske raznovrstnosti, varstvo 
okolja in varstvo potrošnikov. 

Zakon temelji na naslednjih načelih: 
- enakopravne obravnave oseb, ki se ukvarjajo s pridelavo, 

pripravo za trženje in trženjem semenskega materiala na 
ozemlju Republike Slovenije, 
izvajanja celovitega in sistematičnega nadzora nad pridelavo, 
pripravo za trženje in trženjem semenskega materiala zaradi 
zagotavljanja ustrezne kakovosti semenskega materiala na 
trgu, ohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva okolja, 

- priznavanja enakovrednosti uvoženega semenskega 
materiala na podlagi usklajenih postopkov in zahtev, ki veljajo 
za semenski material na skupnem trgu Evropske Unije, ter 
ob upoštevanju mednarodno priznanih shem za potrjevanje 
in standardov za semenski material, 
zmanjševanja ovir v mednarodni trgovini s semenskim 
materialom, 

- sodelovanja med državami s ciljem medsebojne izmenjave 
podatkov in vzpostavljanja skupnih baz podatkov, ki se 
nanašajo na pridelavo in trženje semenskega materiala. 
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4. Poglavitne rešitve: 

ZSMKR na novo ureja pridelavo, pripravo za trženje (prej 
dodelavo) in trženje (prej promet) semenskega materiala (prej 
semena in sadik) kmetijskih rastlin in daje pravno podlago za 
določitev vrst kmetijskih rastlin, za katere zakon velja (na podlagi 
tega zakona bodo določeni seznami vrst žit, krmnih rastlin, oljnic 
in predivnic, zelenjadnic ter sadnih rastlin v skladu z določbami 
smernic Evropske Unije, ki urejajo področje kakovosti 
semenskega materiala kmetijskih rastlin). Določa pogoje za vpis 
in postopek vpisa dobaviteljev, to je oseb, ki se ukvarjajo s 
pridelavo, pripravo za trženje in trženjem semenskega materiala, 
v register dobaviteljev ter določa obveznosti registriranih 
dobaviteljev. 

ZSMKR določa zahteve za trženje semenskega materiala, ki so 
usklajene z zahtevami za trženje, določenimi v smernicah 
Evropske Unije, in z mednarodnimi shemami potrjevanja ter 
standardi za semenski material. Daje pravno podlago za določitev 
kakovostnih in drugih zahtev, zlasti glede načina pakiranja in 
označevanja semenskega materiala posamezne vrste kmetijskih 
rastlin. Posebej določa, da mora biti semenski material rastlin, ki 
so gensko spremenjeni organizmi (GSO) ali ki vsebujejo GSO, v 
skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z GSO in označen kot tak. 
Zakon na novo ureja nadzor nad pridelavo semenskega materiala 
in daje pravno podlago, da se izpolnjevanje zahtev glede 
zdravstvenega stanja po tem zakonu in po predpisih, ki urejajo 
zdravstveno varstvo rastlin, ugotavlja oziroma nadzoruje v enem 
postopku. Na novo predpisuje postopek uradne potrditve 
semenskega materiala in daje pravno podlago za določitev 
organa, ki bo izvajal postopek uradne potrditve. Zakon določa 
izjeme glede zahtev za trženje semenskega materiala in daje 
pravno podlago, da se za semenski material, namenjen ekološki 
pridelavi oziroma ohranjanju biotske raznovrstnosti predpišejo 
posebni pogoji za trženje. Na novo določa tudi naknadno kontrolo 
kakovosti semenskega materiala, ki se izvaja kot sistematični 
nadzor določenega odstotka vsega semenskega materiala, ki je 
v določenem letu pridelan in dan na trg v Sloveniji, vključno z 
uvoženim semenskim materialom, in sicer na naključno izbranih 
vzorcih. 

ZSMKR določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati semenski material, 
ki se uvaža, izjeme glede zahtev za uvoz in dodatne obveznosti 
dobaviteljev, ki so uvozniki semenskega materiala ter predpisuje 
postopek pri uvozu semenskega materiala. 

ZSMKR na novo ureja postopek vpisa sorte v sortno listo, določa 
vrste kmetijskih rastlin, pri katerih je vpis sorte v sortno listo 
obvezen, pogoje za vpis sorte v sortno listo, obveznosti oseb, ki 
so odgovorne za sorto v obdobju vpisa v sortno listo, izjeme 
glede vpisa in pogoje za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo, 
daje pravno podlago za imenovanje laboratorijev, ki bodo izvajali 
predpisane analize in testiranja semenskega materiala, izvajalcev 
preizkušanja sort v postopku vpisa sorte v sortno listo in izvajalce 
hrambe standardnih vzorcev semenskega materiala sort, ki so 
vpisane v sortno listo. Zakon predpisuje obvezen nadzor nad 
izvajanjem vzdrževalne selekcije. 

ZSMKR na novo predpisuje posebno preizkušanje sort in vodenje 
opisne sortne liste. Naloga se izvaja kot javna služba na področju 
semenarstva z namenom, da se pridobijo dodatni podatki o 
vrednosti sort za pridelavo in uporabo pri različnih tehnologijah 
pridelave oziroma v različnih ekoloških razmerah. Določa način 
izvajanja javne službe, postopek izbire izvajalca, letni obseg nalog 
ter način financiranja javne službe. 

ZSMKR na novo ureja vodenje registrov, evidenc in zbirk 
podatkov, potrebnih za izvajanje zakona, povezovanje zbirk 
podatkov, ki se vodijo na podlagi ZSMKR, z drugimi zbirkami 

podatkov, vzpostavitev enotnega informacijskega sistema ter 
dostop do zbirk podatkov po tem zakonu drugim državnim 
organom ter nosilcem javnih pooblastil in izvajalcem nalog po tem 
zakonu. 

ZSMKR določa Upravo RS za varstvo rastlin in semenarstvo, ki 
je bila ustanovljena z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin 
(Uradni list RS, št. 45/2001) in je organ v sestavi Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kot osrednji odgovorni organ 
za področje semenarstva. Zakon določa naloge in pooblastila 
Uprave ter določa, da Uprava v uradnem glasilu Uprave objavlja 
informacije v zvezi z uradnimi postopki, ki jih vodi ter druge 
pomembne informacije s področja semenarstva. Za nadzor nad 
izvajanjem zakona je pristojna fitosanitarna inšpekcija, za nadzor 
nad semenskim materialom na trgu pa tudi kmetijska inšpekcija. 

ZSMKR v prehodnih določbah ureja določbe, ki bodo začele veljati 
ali pa se bodo prenehale uporabljati z dnem polnopravnega 
članstva Republike Slovenije v Evropski Uniji. V prehodnih določbah 
so predpisan tudi roki in način dokončne uskladitve pridelave, 
priprave za trženje in trženja semenskega materiala, registracije 
dobaviteljev in vpisa sort v sortno listo v skladu z zahtevami tega 
zakona. 

ZSMKR ne ureja gozdnega reprodukcijskega materiala (prej 
gozdno seme in sadike) Pridelava in trženje gozdnega 
reprodukcijskega materiala, ki sta bili doslej urejeni z istimi predpisi, 
bosta urejena s posebnim zakonom. 

Pri pripravi ZSMKR je predlagatelj upošteval določbe naslednjih 
temeljnih predpisov (Smernic Evropske Unije), ki urejajo področje 
kakovosti ter pridelave in trženja semenskega materiala kmetijskih 
rastlin: 
1. Council Directive 66/400/EEC on the marketing of beet seed 
2. Council Directive 66/401/EEC on the marketing of fodder plant 

seed 
3. Council Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed 
4. Council Directive 66/403/EEC on the marketing of seed pota- 

toes 
5. Council Directive 68/193/EEC on the marketing of material 

for the vegetative propagation of the vine 
6. Council Directive 69/208/EEC on the marketing of seed of oil 

and fibre plants 
7. Council Directive 70/457/EEC on the common catalogue of 

varieties of agricultural plant species 
8. Council Directive 70/458/EEC on the marketing of vegetable 

seed 
9. Council Directive 92/33/EEC on the marketing of vegetable 

propagating and planting material, other than seed 
10. Council Directive 92/34/EEC on the marketing of fruit plant 

propagating material and fruit plants intended for fruit produc- 
tion 

11. Commission Directive 93/62/EEC setting out the implement- 
ing measures concerning the supervision and monitoring of 
suppliers and establishments pursuant to Council Directive 
92/33/EEC on the marketing of vegetable propagating and 
planting material, other than seed 

12. Commission Directive 93/64/EEC setting out the implement- 
ing measures concerning the supervision and monitoring of 
suppliers and establishments pursuant to Council Directive 
92/34/EEC on the marketing of fruit plant propagating mate- 
rial and fruit plants intended for fruit production 

13. Council Decision 95/513/EC on the equivalence of seed po- 
tatoes produced in third countries 

14. Council Decision 95/514/EC on the equivalence of field in- 
spections carried out in third countries on seed producing 
crops and on the equivalence of seed produced in third coun- 
tries 
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15. Council Decision 97/788/EC on the equivalence of checks on 
practices for the maintenance of varieties carried out in third 
countries 

16. Council Directive 98/56/EC on the marketing of propagating 
material of ornamental plants 

17. Commission Regulation (EC) No 930/2000 establishing im- 
plementing rules as to the suitability of the denominations of 
varieties of agricultural plant species and vegetable species 

Zakonodajalec bo v skladu z ZSMKR v roku 2 let po uveljavitvi 
zakona izdal podzakonske predpise, potrebne za izvajanje 
zakona. Pri pripravi podzakonskih predpisov bo poleg naštetih 
temeljnih predpisov Evropske Unije upošteval še naslednje: 
1. Commission Directive 72/168/EEC on determining the cha- 

racteristics and minimum conditions for inspecting vegetable 
varieties 

2. Commission Directive 72/169/EEC on determining the cha- 
racteristics and minimum conditions for inspecting vine vari- 
eties 

3. Commission Directive 72/180/EEC determining the charac- 
teristics and minimum conditions for examining agricultural 
varieties 

4. Commission Directive 74/268/EEC laying down special con- 
ditions concerning the presence of 'Avena fatua' in fodder 
plant and cereal seed 

5. Commission Directive 75/502/EEC limiting the marketing of 
seed of smooth-stalk meadow grass (Poa pratensis L.) to 
seed vvhich has been officially certified 'basic seed' or 'certi- 
fied seed' 

6. Commission Decision 81/675/EEC establishing that particu- 
lar sealing systems are 'non-reusable systems' vvithin the 
meaning of Council Directives 66/400/EEC, 66/401/EEC, 66/ 
402/EEC, 69/208/EEC and 70/458/EEC 

7. Commission Directive 86/109/EEC 1986 limiting the market- 
ing of seed of certain species of fodder plants and oil and fibre 
plants to seed vvhich has been officially certified as 'basic 
seed' or 'certified seed' 

8. Commission Decision 87/309/EEC authorizing the indelible 
printing of prescribed information on packages of seed of 
certain fodder plant species 

9. Commission Directive 89/14/EEC determining the groups of 
varieties of spinach beet and beetroot referred to crop isola- 
tion conditions of Annex I to Council Directive 70/458/EEC on 
the marketing of vegetable seed 

10. Commission Decision 90/209/EEC releasing the Member 
States from the obligation to apply to certain species the 
provisions of Council Directive 70/458/EEC on the marketing 
of vegetable seed, amending Decisions 73/122/EEC and 74/ 
358/EEC and repealing Decision 74/363/EEC 

11. Commission Decision 93/231/EEC authorizing, in respect of 
the marketing of seed potatoes in ali or part of the territory of 
certain Member States, more stringent measures against 
certain diseases than are provided for in Annexes I and II to 
Council Directive 66/403/EEC 

12. Commission Directive 93/17/EEC determining Community 
grades of basic seed potatoes, together with the conditions 
and designations applicable to such grades 

13. Commission Directive 93/48/EEC setting out the schedule 
indicating the conditions to be met by fruit plant propagating 
material and fruit plants intended for fruit production, pur- 
suant to Council Directive 92/34/EEC 

14. Commission Directive 93/49/EEC setting out the schedule 
indicating the conditions to be met by ornamental plant propa- 
gating material and ornamental plants pursuant to Council 
Directive 91/682/EEC 

15. Commission Directive 93/61/EEC setting out the schedules 
indicating the conditions to be met by vegetable propagating 
and planting material, other than seed pursuant to Council 
Directive 92/33/EEC 

16. Commission Directive 93/79/EEC setting out additional im- 
plementing provisions for lists of varieties of fruit plant propa- 
gating material and fruit plants, as kept by suppliers under 
Council Directive 92/34/EEC 

17. Commission Directive 93/48/EEC setting out the schedule 
" indicating the conditions to be met by fruit plant propagating 

material and fruit plants intended for fruit production, pur- 
suant to Council Directive 92/34/EEC 

18. Commission Decision 97/125/EC authorizing the indelible print- 
ing of prescribed information on packages of seed of oil and 
fibre plants and amending Decision 87/309/EEC authorizing 
the indelible printing of prescribed information on packages of 
certain fodder plant species 

19. Commission Directive 1999/66/EC Setting out requirements 
as to the label or other document made out by the supplier 
pursuant to Council Directive 98/56/EC 

20. Commission Directive 1999/68/EC setting out additional pro- 
visions for lists of varieties of ornamental plants as kept by 
suppliers under Council Directive 98/56/EC 

5. Finančne in druge posledice: 

5.1. Novi organi, institucije, pooblastila obstoječim 

Za izvajanje ZSMKR in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, bo 
pristojna Uprava Republike Slovenije, ki je organ v sestavi 
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo In prehrano in ki je bila 
ustanovljena z zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni 
list RS, št. 45/2001). 

Uprava bo za izvajanje nalog, povezanih z uradnim potrjevanjem 
semenskega materiala, z javnim pooblastilom prenesla na osebe, 
ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Za izvajanje sortnih poskusov 
na polju ter laboratorijskih analiz in testiranj semenskega materiala, 
vključno z izvedbo naknadne kontrole semenskega materiala, 
bo Uprava v skladu s tem zakonom imenovala obstoječe 
laboratorije in izvajalce preizkušanja sort. Za hrambo varstvenih 
vzorcev bo imenovala izvajalce, ki izpolnjujejo pogoje za hrambo 
vzorcev v obliki semena ali in vitro (obstoječe genske banke). 

Uprava bo določila izvajalca javne službe za izvajanje posebnega 
preizkušanja sort. Izvajalec bo moral zagotoviti izvedbo sortnih 
poskusov na polju in laboratorijskih testov ter izvrednotenje 
rezultatov preizkušanja v skladu s programom javne službe na 
področju semenarstva. 

5.2. Stroški, povezani z ustanovitvijo in delovanjem 
Uprave 

Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo bo 
morala kot osrednji odgovorni organ za področje semenarstva in 
za izvajanje predpisov s tega področja zagotoviti delovne 
prostore, opremo in zaposlitev dodatnih 3 delavcev, ki bodo 
izvajali naloge in pooblastila v skladu z zakonom. 

Za izvajanje nalog po ZSMKR povezane z vpisom sort v sortno 
listo in za izvajanje nalog na podlagi Zakona o varstvu novih sort 
rastlin (Uradni list RS, št. 86/1998), so namreč v Upravi že zaposleni 
3 delavci, ki so bili prerazporejeni iz Urada RS za varstvo in 
registracijo sort rastlin, ki je februarja 2002 prenehal delovati v 
skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list 
RS, št. 45/2001). Za izvajanje nalog, povezanih z vodenjem 
registrov, evidenc in zbirk podatkov po tem zakonu, dodeljevanjem 
koncesij za izvajanje javne službe na področju semenarstva, za 
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izdajo javnih pooblastil po tem zakonu, imenovanje laboratorijev, 
izvajalcev preizkušanja sort ter hrambo standardnih vzorcev 
semenskega materiala in za izvajanje strokovnega nadzora nad 
izvajanjem nalog javne službe, pa bo potrebno zaposliti še 3 
strokovne delavce z visoko izobrazbo. Finančna sredstva bo 

potrebno zagotoviti tudi za vzpostavitev registrov, evidenc in drugih 
zbirk podatkov, ki jih bo vodila Uprava na podlagi tega zakona ter 
za dograditev informacijskega sistema na področju 
zdravstvenega varstva rastlin in semenarstva. 

Tabela 3: Povečanje izdatkov državnega proračuna potrebnih za delovanje Uprave v skladu s 
tem zakonom: 

Leto Uprava Zbirke podatkov, 

registri 
Informacijski 
sistem 

Skupaj 

2002 4.648.900,00 4.648.900,00 

2003 27,890.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 32.890.000,00 
20Q4 27.890.000,00 500.000,00 500.000,00 28.890.000,00 

5.3. Drugi izdatki državnega proračuna, ki so posledica 
izvajanja tega zakona: 

Uprava bo morala za izvajanje ZSMKR zagotoviti usposobljene 
laboratorije in izvajalce preizkušanja sort ter izvajalce hrambe 
standardnih vzorcev. V ta namen bo potrebno obstoječe izvajalce 
dodatno usposobiti. Njihovo usposobitev bo v začetni fazi potrebno 
finančno podpreti, v skladu s programom usposobitve, ki ga bo 
pripravila Uprava. Predvidoma bo za dodatno usposobitev 
laboratorijev in Izvajalcev v prvih treh letih po uveljavitvi 
ZSMKR potrebno zagotoviti letno do 10.000.000,00 SIT. 

Uprava bo morala zagotoviti izvajanje naknadne kontrole 
semenskega materiala. Na podlagi sedanjega obsega pridelave 
in uvoza semenskega materiala ter cen, ki jih pooblaščena 
inštitucija zaračunava uvoznikom za izvedbo vegetacijskih 
preizkusih (6.256,00 SIT/vzorec ali 7.144,00 SIT/vzorec), in na 
podlagi predvidenega obsega naknadne kontrole (v EU se v 
povprečju preizkusi 10 % vsega semenskega materiala, ki je v 
prometu) ocenjujemo, da bo za ta namen potrebno letno 
zagotoviti sredstva v višini 3.250.000,00 SIT (500 vzorcev, 
povprečna cena preizkusa: 6.500,00 SIT/vzorec). 

Financiranje delovanja javnih služb je že opredeljeno v proračunu 
in sicer v okviru strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin, 
ki so naloge javne službe v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 54/2000). Na podlagi ZSMKR se kot nova naloga javne 
službe uvaja posebno preizkušanje sort kmetijskih rastlin, ki je 
po vsebini povezana z nalogami javne službe v proizvodnji 
kmetijskih rastlin in ki se že sedaj financira iz proračunskih 
sredstev. Sredstva za delovanje Javne službe v proizvodnji 
kmetijskih rastlin in na področju semenarstva se zaradi 
uveljavitve ZSMKR predvidoma ne bodo povečala. 

višina letne pristojbine znašala toliko, kot znaša najnižja letna 
pristojbina za zavarovane sorte6, ocenjujemo prihodke 
proračuna iz naslova plačevanja letne pristojbine za sorte, 
ki so vpisane v sortni listi, v letni višini 4.800.000,00 SIT 
(1.200 sort po 4.000,00 SIT/sorto). 

Odločbe o vpisu v register dobaviteljev, o vpisu sorte v sortno 
listo ter drugi upravnih aktov, ki jih na podlagi tega zakona izdaja 
Uprava oziroma nosilec javnega pooblastila, se izdajo v upravnem 
postopku, za kar se plačuje upravna taksa v skladu z zakonom 
o upravnih taksah. Prav tako se upravna taksa plača za izdajo 
odločbe o dovolitvi uvoza semenskega materiala, ki jo izda pristojni 
fitosanitarni inšpektor. 

6. Primerjalna ureditev v drugih državah 

6. 1. Pregled pravnega reda v državah članicah EU 

Na področju kakovosti semenskega materiala države članice na 
različne načine zagotavljajo usklajenost svoje zakonodaje s 
predpisi Evropske Unije, ki so praviloma smernice in*se pogosto 
spreminjajo. Nekatere države članice so sprejele zakone, ki 
podrobneje povzemajo vsebine smernic. V večini držav članic pa 
zakoni urejajo naloge in obveznosti ter postopke in pogoje in 
zahteve, ki morajo biti v določeni zadevi izpolnjene, le na splošno, 
podrobneje so pogoji in zahteve, vključno s seznami vrst, 
opredeljeni v podzakonskih predpisih. Tak pristop omogoča lažje 
in hitrejše uveljavljanje (implementacijo) določb smernic v 
nacionalni zakonodaji. Tehnične metode preizkušanja, analitske 

.postopke in metode ter različna navodila za stranke v postopkih 
običajno izdajajo državni organi, pristojni za semenarstvo v obliki 
tehničnih predpisov in navodil, ki jih objavljajo v svojih publikacijah. 

5.4. Predvidene spremembe prihodkov proračuna 

V predlogu zakona je predvideno, da stroške potrjevanja 
semenskega materiala ter stroške v zvezi s pridobitvijo rezultatov 
preizkušanja sorte krijejo vlagatelji zahtevka in jih plačajo 
neposredno izvajalcem potrjevanja ali preizkušanja. 

V predlogu zakona je tudi določeno, da bodo morali vzdrževalci 
sort plačevati letno pristojbino za vzdrževanje sort na sortni listi. 
Glede na predvideno število vpisanih sort in glede na to, da bo 

8 Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za varstvo in registracijo 
sort rastlin (Uradni list RS, št. 29/99) 
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Za zagotavljanje usklajenosti nacionalne zakonodaje s pravnim 
redom EU in za izvajanje nalog s področja semenarstva imajo v 
državah članicah posebne organe, pristojne za nadzor nad 
pridelovanjem in trženjem prometom semenskega materiala, in 
posebej organe za registracijo sort. To so običajno organi v sestavi 
ministrstva za kmetijstvo ali posebej v ta namen ustanovljeni 
organi (Velika Britanija, Danska, Avstrija, ter v Franciji, na 
Nizozemskem in v Nemčiji za registracijo sort) V nekaterih državah 
so za izvajanje nalog pooblaščeni nacionalni inštituti ali združenja 
(v Italiji, Franciji in na Nizozemskem za uradni nadzor nad 
pridelovanjem in prometom s semenskim materialom). V državah, 
kjer imajo federalno ureditev, je za registracijo sort v vseh primerih 
določen organ na zvezni ravni, za nadzor nad pridelovanjem in 
trženjem semenskega materiala, pa so pristojni organi na zvezni 
oziroma na lokalni ravni. 

Pri pripravi predloga ZSMKR je bila podrobneje pregledana 
zakonodaja Avstrije, Nemčije, Nizozemske, Danske in Velike 
Britanije ter nekaterih pridruženih članic (Madžarska, Češka in 
Slovaška). 

V Avstriji urejata področje kakovosti semenskega materiala dva 
ločena zakona: zakon o semenih (Saatgutgesetz 1997), ki ureja 
trženje semena ter registracijo sort kmetijskih rastlin, ter zakon o 
sadilnem materialu (Pflanzgutgesetz 1997), ki ureja pridelovanje 
in trženje sadilnega materiala kmetijskih rastlin. Za izvajanje 
predpisov je pristojen Zvezni urad in raziskovalni center za 
kmetijstvo (BFL), ki je organiziran kot urad v okviru Zveznega 
ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo. Urad ima 9 inštitutov, 
med njimi Inštitut za pridelavo rastlin (Institut fuer Pflanzenbau), 
ki je pristojen za upravne in strokovne naloge povezane z 
registracijo sort in varstvom sort rastlin, Inštitut za seme, ki je 
pristojen za podobne naloge na področju potrjevanja in trženja 
semena kmetijskih rastlin. Za potrjevanje sadilnega materiala 
sadnih rastlin je pristojen Inštitut za zdravstveno varstvo rastlin. 
BFL izvaja tudi inšpekcijski nadzor nad prometom semen, rastlin 
in rastlinskih proizvodov (ima semenski laboratorij, ki je član ISTA, 
in diagnostični laboratorij za testiranje sadilnega materiala sadnih, 
okrasnih rastlin in sadik vrtnin). Na področju registracije sort BFL 
sodeluje z eksperimentalnimi postajami za izvajanje poljskih 
poskusov na 9 različnih lokacijah v Avstriji. 

Za semenski krompir je pristojen poseben zvezni urad (BAB, 
Linz = Federal Office for Agrobiology), ki je prav tako organ v 
sestavi Zveznega ministrstva za kmetijstvo. 

V Nemčiji je na državni ravni za koordinacijo in mednarodno 
sodelovanje v semenarstvu pristojen Zvezni urad za sorte rastlin 
(Bunsesortenamt - BSA), ki je tudi izključno pristojen za registracijo 
sort rastlin in za varstvo sort. Zakonski in podzakonski prepisi so 
sprejeti na zvezni ravni, izdaja jih ministrstvo pristojno za 
kmetijstvo. Na regionalni ravni imajo zvezne dežele pri kmetijsko 
gozdarskih zbornicah organizirane svoje službe za nadzor nad 
pridelovanjem in trženjem semena in sadilnega materiala 
kmetijskih rastlin. BSA je javna ustanova, deloma se financira iz 
proračuna in deloma iz svojih prihodkov. Sami opravljajo 
preizkušanje sort, na svojih in najetih poskusnim mestih, tako 
preizkušanje razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti (RIN), 
preizkušanje vrednosti za pridelavo in uporabo (VPU) sort in 
preizkušanje za opisno sortno listo. 

Na Nizozemskem je zelo razvito žlahtnjenje in pridelovanje 
semena in sadilnega materiala. Za to področje nimajo osrednjega 

odgovornega organa, ampak so pristojnosti razdeljene med več 
inštitucij. Zakonska podlaga je Zakon o semenu in sadilnem 
materialu (ZPW - 1967). Tako kot v vseh drugih državah EU, se 
lahko trži samo potrjen semenski material sort, ki so vpisane v 
sortno listo, ob upoštevanju določenih izjem (okrasne rastline, 
sadne vrste, vrtnine). Odgovorni organ za odločanje o vpisu v 
sortno listo je Komisija za sorte, ki jo imenuje minister za kmetijstvo. 
Preizkušanje sort opravlja Plant Research International B.V. iz 
VVageningna, ki tudi vodi in objavlja sortno listo in priporočeno 
sortno listo. Pristojni organ za potrjevanje semena poljščin in za 
nadzor pri trženju je Nizozemska inšpekcijska služba (NAK), ki 
je zasebna družba, s pooblastilom ministrstva za kmetijstvo. Na 
podoben način so organizirane tudi druge službe za nadzor nad 
pridelovanjem semenskega materiala. Pridelovanje semenskega 
krompirja nadzira NAK Agro, pridelovanje sadilnega materiala 
okrasnih rastlin in semena vrtnin pa NAK Tuinbouvv. 

Na Danskem deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo in ribištvo 
Direktorat za rastline (The Danish Plant Directorate), pristojen za 
upravne, strokovne in inšpekcijske naloge v semenarstvu, 
vključno s postopkom vpisa sort v sortno listo. 

V Veliki Britaniji deluje v okviru Ministrstva za okolje, prehrano in 
podeželje (DEFRA) Oddelek za sorte rastlin in semenarstvo (Plant 
Variety Rights Office - PVRO). PVRO je pristojni organ za 
potrjevanje semenskega materiala v Angliji in Walesu, ter za vpis 
v sortno listo in za varstvo sort za vso državo. V Angliji in VValesu 
je pooblaščeni organ za tehnično izvajanje potrjevanja semena 
Nacionalni inštitut za agrobotaniko (NIAB). Zakon o semenu imajo 
relativno star in splošen iz leta 1964. Vse spremembe zakonodaje, 
vključno z implementacijo EU direktiv, imajo urejeno s 
podzakonskimi predpisi (pravilniki, uredbe), ki jih izda minister, in 
tehničnimi navodili in metodami PVRO. 

Pripravljalec ZSMKR je preučil tudi organiziranost nekaterih 
pridruženih držav članic. 

Na Češkem je osrednji odgovorni organ Centralni inštitut za nadzor 
in preizkušanje v kmetijstvu (UKZUZ), oziroma njegovi oddelki. 
Oddelek za preizkušanje sort rastlin je pristojen za vodenje 
postopka za vpis sorte v sortno listo in za varstvo sort. Sorte 
preizkušajo na več svojih poskusnih mestih. Oddelek za seme in 
sadilni material pa je odgovoren za potrjevanje semenskega 
materiala in za strokovni in inšpekcijski nadzor nad pridelovanjem, 
dodelovanjem in trženjem semenskega materiala. Podlaga za 
delovanje obeh oddelkov je zakon o sortah rastlin, semenu in 
sadilnem materialu 92/1996. V pripravi imajo nov zakon, ki bo 
polno usklajen z direktivami EU. 

Na Madžarskem je osrednji odgovorni organ Nacionalni inštitut 
za nadzor kakovosti v kmetijstvu (OMMI). Pristojen je za vodenje 
postopka vpisa sorte v sortno listo in za nadzor nad pridelovanjem 
in trženjem semena in sadilnega materiala. Inštitut ima območne 
postaje za preizkušanje sort in laboratorije za testiranje kakovosti 
semena. 

Na Slovaškem je bil v okviru Ministrstva za kmetijstvo ustanovljen 
Centralni inštitut za nadzor in testiranje v kmetijstvu. Upravne, 
strokovne in inšpekcijske naloge s področja potrjevanja semena 
in sadilnega materiala in registracije sort izvajajo pristojni oddelki 
na inštitutu. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon predpisuje pogoje za pridelavo, pripravo za trg, uvoz in 
trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin: žit, krmnih rastlin, 
krompirja, pese, oljnic in predivnic, zelenjadnic, sadnih in okrasnih 
rastlin, vinske trte in hmelja (v nadaljnjem besedilu: semenski 
material kmetijskih rastlin), določa obveznosti oseb, ki se 
ukvarjajo s pridelavo, pripravo za trg, uvozom in trženjem 
semenskega materiala kmetijskih rastlin, predpisuje zahteve za 
trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin in način 
zagotavljanja skladnosti s predpisanimi zahtevami, ureja vpis sort 
kmetijskih rastlin v sortno listo ter vzdrževanje sort, ki so vpisane 
v sortno listo, posebno preizkušanje sort kmetijskih rastlin za 
opisno sortno listo, ureja pridobivanje, izmenjavo podatkov in 
povezovanje podatkov v informacijski sistem, določa dejavnost 
javne službe na področju semenarstva, izvajalce javne službe, 
nosilca javnega pooblastila, imenovanje laboratorijev, izvajalcev 
preizkušanja sort in hrambe standardnih vzorcev in inšpekcijsko 
nadzorstvo. 

2. člen 
(namen zakona) 

Namen tega zakona je zagotavljanje kakovostnega semenskega 
materiala kmetijskih rastlin zaradi pospeševanja gospodarne 
kmetijske pridelave, ohranjanja okolja in varstva potrošnikov. 

3. člen 
(uporaba zakona) 

(1) Ta zakon se lahko ne glede na določbo 1. člena tega zakona 
uporablja tudi za semenski material drugih vrst rastlin, če se trži 
z namenom uporabe v kmetijski pridelavi. 

(2) Ta zakon se ne uporablja za semenski material kmetijskih 
rastlin, namenjenih izvozu ali ponovnemu izvozu, v kolikor ni s 
tem zakonom drugače predpisano. 

(3) Minister, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minis- 
ter), podrobneje predpiše vrste kmetijskih rastlin iz 1. člena tega 
zakona. Druge vrste rastlin iz prvega odstavka tega člena predpiše 
minister v soglasju z ministrom, pristojnim za ohranjanje narave. 

4. člen 
(pomen izrazov) 

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen: 

1. Semenski material kmetijskih rastlin so seme, cele rastline ali 
deli teh rastlin (gomolji, čebulice, korenike, potaknjenci, 
poganjki, podlage, cepiči in drugi), če so namenjeni za: 

razmnoževanje in ponovno pridelavo semenskega 
materiala kmetijskih rastlin ali 

- setev ali sajenje za pridelavo kmetijskih rastlin. 

2. Partija je število ali količina semenskega materiala kmetijskih 
rastlin iste vrste, sorte oziroma kategorije, ki je razpoznavna 
po izvoru ter izenačena po kakovosti in homogenosti sestave. 

3. Sorta je skupina rastlin znotraj najnižje botanične razvrstitve, 
če jo je mogoče: 

določiti z izraženimi lastnostmi, ki izvirajo iz določenega 
genotipa ali kombinacije genotipov, 
razločiti od katere koli druge skupine rastlin vsaj po eni 
od izraženih lastnosti in 
obravnavati kot enoto, če se te lastnosti med 
razmnoževanjem ne spreminjajo. 

4. Kategorija semenskega materiala kmetijskih rastlin je določena 
stopnja kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin. 

5. Kakovost semenskega materiala kmetijskih rastlin določajo 
sortna ali vrstna pristnost in čistost, zdravstveno stanje in 
druga merila kakovosti, zlasti kalivost, čistota in vlaga semena, 
primernost semenskega materiala kmetijskih rastlin za setev, 
sajenje ali razmnoževanje in drugo. 

6. Dobavitelj semenskega materiala kmetijskih rastlin (v 
nadaljnjem besedilu: dobavitelj) je vsaka fizična ali pravna 
oseba, ki se ukvarja vsaj z eno od naslednjih dejavnosti: 
pridelava, priprava za trg, uvoz oziroma trženje semenskega 
materiala kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: dejavnosti 
dobavitelja). 

7. Mesto pridelave je organizacijsko in poslovno zaokrožena 
gospodarska celota (vključno z zemljišči, objekti, stroji in 
opremo), kjer se opravljajo dejavnosti dobavitelja. 

8. Pridelava semenskega materiala kmetijskih rastlin je 
pridobivanje semenskega materiala kmetijskih rastlin z 
razmnoževanjem oziroma z drugimi postopki, ki so splošno 
uveljavljeni za posamezno vrsto kmetijskih rastlin. 

9. Priprava semenskega materiala kmetijskih rastlin za trg so 
postopki, s katerimi se semenski material kmetijskih rastlin 
pripravi za trg (sušenje, čiščenje, sortiranje, tretiranje s 
fitofarmacevtskimi sredstvi ali kemikalijami, pakiranje in 
označevanje ter drugi). 

10. Trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin je prodaja, 
dobava ali distribucija semenskega materiala tretji osebi proti 
plačilu ali brezplačno, ponujanje semenskega materiala v 
prodajo, skladiščenje semenskega materiala oziroma vsako 
razpolaganje s semenskim materialom z namenom trženja. 

11. Uvoz semenskega materiala kmetijskih rastlin je prepustitev 
semenskega materiala kmetijskih rastlin v carinski postopek 
sprostitve blaga v prost promet. 

II. DOBAVITELJI SEMENSKEGA MATERIALA 
KMETIJSKIH RASTLIN 

5. člen 
(register dobaviteljev) 

(1) S pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem 
semenskega materiala kmetijskih rastlin se smejo ukvarjati samo 
dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev. 

(2) V register dobaviteljev se vpišejo dobavitelji, ki dejavnosti 
dobavitelja opravljajo na območju Republike Slovenije in so: 

pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so 
registrirane za opravljanje dejavnosti dobavitelja, 
fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so 
dejavnosti dobavitelja priglasile pri pristojnem davčnem organu, 

- tuja podjetja, ki opravljajo dejavnosti dobavitelja preko 
podružnice, 
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- tuje pravne in fizične osebe, če to določajo mednarodni 
sporazumi, ki zavezujejo Republiko Slovenijo. 

(3) Dobavitelji iz prejšnjega odstavka se lahko vpišejo v register 
dobaviteljev, če zagotovijo strokovno usposobljeno osebo, ki 
izpolnjuje pogoje glede strokovne usposobljenosti in ki bo 
odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja po tem zakonu 
(v nadaljnjem besedilu: odgovorna strokovna oseba). Dobavitelj, 
ki je fizična oseba, je lahko hkrati odgovorna strokovna oseba, 
če izpolnjuje pogoje glede strokovne usposobljenosti. 

(4) Minister predpiše pogoje glede strokovne usposobljenosti 
odgovorne strokovne osebe iz prejšnjega odstavka. 

6. člen 
(izjemi) 

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena vpis v register 
dobaviteljev ni obvezen za dobavitelje: 

ki so majhni pridelovalci semenskega materiala določenih 
vrst kmetijskih rastlin in katerih celotna pridelava tega 
semenskega materiala je namenjena za samooskrbo ali za 
prodajo na lokalnem trgu fizičnim osebam, ki so končni 
uporabniki tega semenskega materiala in ki se poklicno ne 
ukvarjajo s pridelavo kmetijskih rastlin; 

- ki se ukvarjajo izključno z distribucijo in prodajo semenskega 
materiala določenih vrst kmetijskih rastlin v izvirnem pakiranju. 

(2) Minister predpiše vrste kmetijskih rastlin, za katere velja izjema 
iz prve alinee prejšnjega odstavka, vrste kmetijskih rastlin, za 
katere velja izjema iz druge alinee prejšnjega odstavka, ter kriterije 
za določitev majhnih pridelovalcev in lokalnega trga. 

7. člen 
(vpis v register dobaviteljev) 

(1) Register dobaviteljev vzpostavi in vodi Uprava Republike 
Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: 
Uprava), ki je organ v sestavi ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 

(2) Dobavitelji iz drugega odstavka 5. člena tega zakona vložijo 
vlogo za vpis v register dobaviteljev na predpisanem obrazcu pri 
Upravi. Vloga vsebuje zlasti: 

identifikacijske podatke o dobavitelju: ime, priimek in naslov 
ali firmo in sedež, davčno številko, enotno matično številko 
občana ali matično številko poslovnega subjekta, pravno 
organizacijsko obliko, 
navedbo dejavnosti dobavitelja: pridelava, priprava za trg, 
uvoz oziroma trženje, po vrstah kmetijskih rastlin, 

• podatke o mestu pridelave: o kmetijskih zemljiščih v uporabi 
po parcelah in vrstah rabe, o objektih za pridelavo, pripravo 
za trg oziroma skladiščenje semenskega materiala kmetijskih 
rastlin, 

- identifikacijske podatke o odgovorni strokovni osebi: ime in 
priimek, naslov, enotno matično številko občana, davčno 
številko. 

(3) Če dobavitelj opravlja dejavnosti dobavitelja na različnih mestih 
pridelave, mora v vlogi navesti podatke iz druge, tretje in četrte 
alinee prejšnjega odstavka za vsako posamezno mesto pridelave. 

(4) Uprava odloči o vpisu v register dobaviteljev z odločbo. Ob 
vpisu dodeli Uprava dobavitelju neponovljivo registrsko številko. 

(5) Dobavitelj mora priglasiti Upravi vsako spremembo podatkov, 
ki se vodijo v registru dobaviteljev, najkasneje v 30 dneh od 
spremembe. 

(6) Obrazec in podrobnejšo vsebino vloge iz drugega odstavka 
tega člena ter listine, ki morajo biti priložene vlogi, predpiše minis- 
ter. 

8. člen 
(izbris dobaviteljev iz registra dobaviteljev) 

(1) Uprava izbriše dobavitelja i? registra dobaviteljev: 
na predlog dobavitelja, po uradni dolžnosti ali na predlog 
pristojnega inšpektorja, če dobavitelj preneha opravljati 
dejavnosti dobavitelja, 
na predlog inšpektorja, če ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji iz 
tretjega odstavka 5. člena tega zakona oziroma da dobavitelj 
več kot dvakrat ni izvršil ukrepov, ki mu jih je inšpektor odredil 
pri izvajanju nadzora. 

(2) O izbrisu dobavitelja iz registra dobaviteljev odloči Uprava z 
odločbo. 

9. člen 
(vsebina in vodenje registra dobaviteljev) 

(1) Register dobaviteljev vsebuje zlasti naslednje podatke: 
neponovljivo registrsko številko dobavitelja; 
identifikacijske podatke o dobavitelju: ime, priimek in naslov 
ali firmo in sedež, davčno številko, enotno matično številko 
občana ali matično številko poslovnega subjekta, pravno 
organizacijsko obliko; 

- o dejavnosti dobavitelja: pridelava, priprava za trg, uvoz 
oziroma trženje, po vrstah kmetijskih rastlin; 
o mestu pridelave: o kmetijskih zemljiščih v uporabi po parcelah 
in vrstah rabe, o lokaciji objektov za pridelavo, pripravo za trg 
oziroma skladiščenje semenskega materiala kmetijskih rastlin; 

- identifikacijske podatke o odgovorni strokovni osebi: ime in 
priimek, naslov, enotno matično številko občana, davčno 
številko. 

(2) Uprava lahko vodi register dobaviteljev v elektronski obliki. 

(3) Uprava mora hraniti listine, na podlagi katerih se vodi register 
dobaviteljev, v originalu ali kopijah še najmanj 3 (tri) leta po izbrisu 
dobavitelja iz registra dobaviteljev. 

(4) Podatki iz registra dobaviteljev so javni. 

(5) Minister predpiše podrobnejšo vsebino in način vodenja registra 
dobaviteljev. 

III. ZAHTEVE ZA SEMENSKI MATERIAL KMETIJSKIH 
RASTLIN 

10. člen 
(zahteve za trženje semenskega materiala kmetijskih 

rastlin) 

(1) Semenski material posamezne vrste kmetijskih rastlin iz 
tretjega odstavka 3. člena tega zakona se lahko trži, če glede 
kakovosti izpolnjuje predpisane zahteve za predpisano kategorijo 
semenskega materiala kmetijskih rastlin. 

(2) Če za semenski material posamezne vrste kmetijskih rastlin 
kategorija ni predpisana, se lahko trži, če izpolnjuje predpisane 
minimalne zahteve glede kakovosti. 
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(3) Semenski material posamezne vrste kmetijskih rastlin mora 
poleg zahtev iz prvega ali drugega odstavka tega člena glede 
zdravstvenega stanja izpolnjevati tudi zahteve, določene s 
predpisi o zdravstvenem varstvu rastlin. 

(4) Semenski material kmetijskih rastlin mora biti na trgu v partijah. 
Pakiran in označen mora biti na predpisan način in tako, da je 
zagotovljena izvirnost pakiranja. 

(5) Semenski material kmetijskih rastlin, ki so gensko spremenjeni 
organizmi (v nadaljnjem besedilu: GSO) ali ki vsebujejo GSO, 
mora poleg zahtev iz tega člena izpolnjevati tudi zahteve, določene 
s predpisi, ki urejajo ravnanje z GSO, in biti dodatno označen kot 
GSO. 

(6) Če je semenski material kmetijskih rastlin tretiran s kemikalijami 
ali fitofarmacevtskimi sredstvi, morata biti kemikalija ali 
fitofarmacevtsko sredstvo označena na predpisan način. 

(7) Pri predpisanih vrstah kmetijskih rastlin se lahko semenski 
material kmetijskih rastlin trži le, če je bil pridelan pod uradnim 
nadzorom in je bilo izpolnjevanje zahtev iz prvega in tretjega 
odstavka tega člena uradno ugotovljeno z uradno potrditvijo 
semenskega materiala kmetijskih rastlin v skladu s tem zakonom. 

(8) Minister predpiše za posamezno vrsto kmetijskih rastlin: 
kategorije semenskega materiala ter za posamezno kategorijo 
podrobnejše zahteve glede sortne ali vrstne pristnosti in 
čistosti, zdravstvenega stanja in drugih meril kakovosti, ali 
minimalne zahteve glede kakovosti, če za semenski material 
kategorija ni predpisana, 
zahteve glede pakiranja In označevanja semenskega 
materiala, 
največje število ali količino semenskega materiala v partiji, 
kdaj se šteje, da je zagotovljena izvirnost pakiranja. 

(9) Minister predpiše vrste kmetijskih rastlin iz sedmega odstavka 
tega člena, katerih semenski material se lahko trži le, če je uradno 
potrjen. 

11. člen 
(dobava ne dokončno potrjenega semenskega 

materiala kmetijskih rastlin) 

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se lahko z namenom, 
da se semenski material kmetijskih rastlin iz sedmega odstavka 
prejšnjega člena pripravi za trg, dobavi drugemu dobavitelju tudi 
ne dokončno potrjen semenski material kmetijskih rastlin, če je bil 
pridelan pod uradnim nadzorom in je bilo uradno ugotovljeno, da 
glede sortne ali vrstne pristnosti in čistosti ter zdravstvenega 
stanja izpolnjuje predpisane zahteve za ne dokončno potrjen 
semenski material kmetijskih rastlin, in če je označen na predpisan 
način. 

(2) Minister predpiše zahteve za ne dokončno potrjen semenski 
material kmetijskih rastlin iz prejšnjega odstavka tega in način 
označevanja. 

12. člen 
(zahteve glede sorte) 

(1) Če je za semenski material posamezne vrste kmetijskih rastlin 
v zahtevah iz 10. člena tega zakona predpisana zahteva glede 
sortne pristnosti in čistosti, se lahko semenski material kmetijskih 
rastlin trži, če izpolnjuje zahteve iz 10. člena tega zakona in je 
označen z imenom sorte. 

(2) Sorta iz prejšnjega odstavka mora biti vpisana v sortno listo 
ali zavarovana v skladu z zakonom, ki ureja varstvo novih sort 
rastlin, ali splošno znana v skladu z drugim odstavkom 41. člena 
tega zakona ali vpisana v seznam sort, ki ga vodi dobavitelj v 
skladu s četrtim odstavkom 19. člena tega zakona. 

(3) Pri predpisanih vrstah kmetijskih rastlin se sme semenski 
material iz prvega odstavka tega člena tržiti le, če je sorta vpisana 
v sortno listo v skladu s tem zakonom. 

(4) Minister predpiše vrste kmetijskih rastlin, pri katerih mora biti 
sorta obvezno vpisana v sortno listo. 

13. člen 
(izjema glede sorte) 

(1) Ne glede na določbo tretjega odstavka prejšnjega člena lahko 
Uprava na zahtevo dobavitelja dovoli trženje semenskega 
materiala sorte, ki je v postopku vpisa sorte v sortno listo, vendar 
največ do predpisane količine. 

(2) V zahtevi iz prejšnjega odstavka dobavitelj na predpisanem 
obrazcu navede zlasti: 
- ime, priimek in naslov ali firmo in sedež, 

vrsto, sorto in količino semenskega materiala kmetijskih 
rastlin, ki ga namerava tržiti. 

(3) Uprava izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, če je 
sorta v postopku vpisa sorte v sortno listo v skladu s tem zakonom 
in če predpisane količine niso presežene. 

(4) Ne glede na določbe tega člena Uprava dobavitelju, ki mu je v 
skladu s 25. členom tega zakona dovolila vložitev prijave za uradno 
potrditev semenskega materiala sorte, ki je v postopku vpisa v 
sortno listo, hkrati dovoli tudi trženje semenskega materiala te 
sorte do predpisane količine. 

(5) Semenski material iz prvega ali četrtega odstavka tega člena 
mora biti na trgu dodatno označen kot semenski material sorte, ki i 
je v postopku vpisa v sortno listo. 

(6) Minister predpiše količino semenskega materiala iz prvega 
odstavka tega člena ter obrazec iz drugega odstavka tega člena. 

14. člen 
(posebne zahteve za trženje) 

(1) Ne glede na določbe 10. člena tega zakona se semenski 
material posamezne vrste kmetijskih rastlin, namenjen ekološki 
pridelavi, lahko trži, če izpolnjuje posebne zahteve za trženje, 
predpisane za takšen semenski material v skladu s tem zakonom 
in predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo, in če je označen na 
predpisan način. 

(2) Ne glede na določbe 10. člena tega zakona se lahko trži 
semenski material kmetijskih rastlin v majhnih pakiranjih, ki so 
namenjena prodaji končnemu potrošniku, če izpolnjuje posebne 
zahteve glede pakiranja in označevanja. 

(3) Semenski material ohranjevalne sorte iz 55. člena tega zakona 
se lahko trži, če: 

se trži do predpisane količine in 
- izpolnjuje zahteve za trženje semenskega materiala kmetijskih 

rastlin iz 10. člena tega zakona ali posebne zahteve iz prvega 
odstavka tega člena. 
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(4) Minister predpiše posebne zahteve za trženje in način 
označevanja semenskega materiala kmetijskih rastlin iz prvega 
odstavka tega člena, kaj se šteje za majhna pakiranja, zahteve 
glede pakiranja in označevanja semenskega materiala kmetijskih 
rastlin iz drugega odstavka tega člena ter največjo količino 
semenskega materiala ohranjevalne sorte iz prejšnjega odstavka. 

15. člen 
(začasni izjemi) 

(1) Če za tekoče leto ni na voljo dovolj semenskega materiala 
določene vrste kmetijskih rastlin, Uprava na zahtevo dobavitelja 
dovoli, da se sme začasno, največ eno leto, tržiti semenski ma- 
terial kmetijskih rastlin: 

ki glede kakovosti, zlasti glede kalivosti ali vlage semena, ne 
izpolnjuje zahtev iz 10. člena tega zakona, predpisanih za to 
vrsto kmetijskih rastlin, ali 
sorte, ki ni vpisana v sortno listo, čeprav je za to vrsto 
kmetijske rastline v skladu s tretjim odstavkom 12. člena tega 
zakona vpis sorte v sortno listo obvezen. 

(2) V zahtevi iz prejšnjega odstavka dobavitelj na predpisanem 
obrazcu navede zlasti: 

ime, priimek in naslov ali firmo in sedež ter neponovljivo 
registrsko številko dobavitelja, 

- podatke o semenskem materialu kmetijskih rastlin: vrsto, 
sorto in kategorijo, leto in mesto pridelave ter količino, 
podatke o kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin 
iz prve alinee prejšnjega odstavka ali podatke o lastnostih 
sorte iz druge alinee prejšnjega odstavka. 

(3) Uprava dovoli trženje semenskega materiala določene vrste 
kmetijskih rastlin, če ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz prvega 
odstavka tega člena. 

(4) Semenski material kmetijskih rastlin iz prejšnjega odstavka 
mora biti na trgu posebej označen kot semenski material kmetijskih 
rastlin, ki ne izpolnjuje predpisanih zahtev. 

(5) Minister predpiše minimalne zahteve glede kakovosti 
semenskega materiala kmetijskih rastlin iz prve alinee prvega 
odstavka tega člena ter podrobnejši način označevanja 
semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki ne izpolnjuje 
predpisanih zahtev. 

16. člen 
(semenska mešanica) 

(1) Semenski material kmetijskih rastlin se lahko trži tudi kot 
mešanica semena različnih sort ali vrst kmetijskih rastlin (v 
nadaljnjem besedilu: semenska mešanica). 

(2) Semenska mešanica se lahko trži, če: 
vsaka sestavina semenske mešanice izpolnjuje zahteve za 
trženje iz 10. in 12. člena tega zakona, 
izpolnjuje predpisane zahteve za trženje semenskih mešanic 
in 
je pakirana in označena na predpisan način. 

(3) Izpolnjevanje zahtev iz prejšnjega odstavka mora biti uradno 
ugotovljeno z uradno potrditvijo semenske mešanice v skladu s 
tem zakonom. 

(4) Poleg zahtev iz drugega odstavka tega člena, mora biti 
semenska mešanica, ki je namenjena pridelovanju krme, vpisana 
v evidenco semenskih mešanic po tem zakonu. 

(5) Minister predpiše zahteve za trženje ter način pakiranja in 
označevanja semenskih mešanic. 

17. člen 
(evidenca semenskih mešanic) 

(1) Dobavitelj vloži zahtevo za vpis semenske mešanice v 
evidenco semenskih mešanic na predpisanem obrazcu pri 
Upravi. 

(2) Zahteva vsebuje zlasti: 
podatke o dobavitelju: ime, priimek in naslov ali firmo in sedež 
ter neponovljivo registrsko številko dobavitelja, 
podatke o semenski mešanici: oznako, sestavo in namen 
uporabe semenske mešanice. 

(3) Če semenska mešanica iz četrtega odstavka prejšnjega člena 
glede sestave izpolnjuje predpisane pogoje za vpis, jo "Uprava 
vpiše v evidenco semenskih mešanic. 

(4) Uprava na podlagi zahteve dobavitelja vpiše v evidenco 
semenskih mešanic tudi semenske mešanice za druge namene. 

(5) Uprava vzpostavi in vodi evidenco semenskih mešanic, ki 
vsebuje zlasti: 

podatke o semenski mešanici: oznako, sestavo in namen 
uporabe semenske mešanice, 
neponovljivo registrsko številko dobavitelja. 

(6) Minister predpiše obrazec iz prvega odstavka tega člena, 
podrobnejše pogoje glede sestave semenske mešanice, 
namenjene pridelovanju krme, in način vodenja evidence 
semenskih mešanic. 

18. člen 
(izjeme glede trženja) 

(1) Za trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin se po tem 
zakonu ne šteje dobava: 
1. vzorcev semenskega materiala za uradno preizkušanje ali 

za inšpekcijski nadzor, 
2. vzorcev semenskega materiala znanstvenim in strokovnim 

ustanovam za raziskovalne namene, za žlahtnjenje ali za 
hrambo v genskih bankah, 

3. semenskega materiala osebam, ki v imenu in na račun 
dobavitelja pripravljajo semenski material za trg, 

4. semenskega materiala osebam, ki v imenu in na račun 
dobavitelja pridelujejo določene vrste kmetijskih rastlin za 
industrijsko predelavo ali razmnožujejo semenski material za 
ta namen. 

(2) Vzorci semenskega materiala kmetijskih rastlin iz 1. in 2. točke 
prejšnjega odstavka morajo biti posebej označeni kot vzorec 
semenskega materiala kmetijskih rastlin za namen iz 1. oziroma 
2. točke prejšnjega odstavka. 

(3) Dobavitelj mora v primeru iz 4. točke prvega odstavka tega 
člena za dobavo takšnega semenskega materiala predhodno 
pridobiti dovoljenje Uprave. Zahtevi za izdajo dovoljenja, ki vsebuje 
zlasti ime, priimek in naslov ali firmo in sedež ter neponovljivo 
registrsko številko dobavitelja, mora priložiti kopijo pogodbe, v 
kateri so opredeljeni namen pridelave ter zahteve za trženje, ki jih 
izpolnjuje semenski material kmetijskih rastlin. Uprava izda 
dovoljenje, če ugotovi, da je semenski material kmetijskih rastlin 
primeren za namen, opredeljen v 4. točki prvega odstavka tega 
člena. 

(4) Minister predpiše največje količine semenskega materiala 
kmetijskih rastlin, ki se štejejo za vzorec, in način označitve 
vzorca. 

(5) Minister lahko predpiše podrobnejše pogoje za izdajo 
dovoljenja iz tretjega odstavka tega člena. 
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IV. PRIDELAVA SEMENSKEGA MATERIALA 
KMETIJSKIH RASTLIN IN ZAGOTAVLJANJE 

SKLADNOSTI 

19. člen 
(obveznosti dobaviteljev) 

(1) Dobavitelj mora opravljati dejavnosti dobavitelja v skladu s 
tem zakonom in zagotavljati, da semenski material kmetijskih 
rastlin na trgu izpolnjuje predpisane zahteve. 

(2) Dobavitelj mora zlasti: 
1. imeti za posamezno vrsto kmetijskih rastlin načrt pridelave, v 

katerem opredeli kritične točke, ki bi lahko vplivale na kakovost 
semenskega materiala kmetijskih rastlin (zlasti na sortno ali 
vrstno pristnost in čistost ter zdravstveno stanje), 

2. stalno nadzorovati pridelavo semenskega materiala kmetijskih 
rastlin v skladu z načrtom iz prejšnje točke, izvajati ukrepe 
za zagotavljanje skladnosti semenskega materiala kmetijskih 
rastlin s predpisanimi zahtevami (zlasti glede oskrbe 
posevkov oziroma nasadov in varstva pred škodljivimi 
organizmi) ter na predpisan način voditi zapise o nadzoru in 
izvedenih ukrepih, 

3. nemudoma obvestiti fitosanitarnega inšpektorja oziroma 
Upravo o pojavu ali sumu na pojav karantenskih škodljivih 
organizmov na mestu pridelave, 

4. zagotoviti sledljivost in razpoznavnost vsake partije 
semenskega materiala kmetijskih rastlin v vseh fazah 
pridelave in priprave za trg, pri skladiščenju, prodaji in dobavi 
semenskega materiala, 

5. voditi zapise na predpisan način in hraniti dokazila o 
vzdrževanju sorte oziroma o pridobitvi ali nakupu semenskega 
materiala kmetijskih rastlin, ki se uporablja za razmnoževanje 
ali za ponovno pridelavo semenskega materiala, 

6. voditi zapise na predpisan način in hraniti dokazila o pridelavi, 
nabavi ali uvozu, o pripravi za trg, o zalogah, o prodaji ali 
dobavi semenskega materiala kmetijskih rastlin, 

7. omogočiti izvajanje uradnega ali inšpekcijskega nadzora in 
dopustiti odvzem vzorcev, 

8. izvajati predpisane ukrepe, odrejene pri uradnem ali 
inšpekcijskem nadzoru, 

9. izpolnjevati druge predpisane obveznosti v skladu s tem 
zakonom, z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin in 
predpisi, izdanimi na njuni podlagi. 

(3) Dobavitelj mora hraniti vsa dokazila in zapise iz prejšnjega 
odstavka najmanj tri leta, za sadne rastline, vinsko trto, hmelj in 
večletne okrasne rastline pa najmanj pet let. 

(4) Dobavitelj mora na predpisan način voditi seznam sort sadnih 
oziroma okrasnih rastlin, če te sorte niso vpisane v sortno listo ali 
zavarovane v skladu z zakonom, ki ureja varstvo sort rastlin, ali 
splošno znane v skladu z drugim odstavkom 41. člena tega 
zakona. Za vsako sorto, ki se vodi v seznamu sort dobavitelja, 
mora dobavitelj zagotoviti opis sorte. 

(5) Dobavitelju, ki ne prideluje semenskega materiala kmetijskih 
rastlin, ni potrebno izpolnjevati obveznosti iz 1., 2. in 5. točke 
drugega odstavka tega člena. 

(6) Dobavitelju, ki prideluje semenski material vrst kmetijskih 
rastlin iz sedmega odstavka 10. člena tega zakona, ni potrebno 
izpolnjevati obveznosti iz 1. in 2. točke drugega odstavka tega 
člena. 

(7) Minister lahko za posamezno vrsto kmetijskih rastlin predpiše 
vsebino načrta pridelave iz 1. točke drugega odstavka tega člena. 

(8) Minister predpiše način vodenja zapisov iz 2., 5. in 6. točke 
drugega odstavka tega člena, način vodenja seznama sort iz 
četrtega odstavka tega člena in podatke, ki jih mora vsebovati 
opis sort. 

20. člen 
(obveznost prijave pridelave ter izdaja etiket in potrdil 

dobavitelja) 

(1) Dobavitelj, ki prideluje semenski material kmetijskih rastlin, 
mora pristojnemu inšpektorju vsako leto do predpisanega roka 
prijaviti pridelavo semenskega materiala, razen semenskega 
materiala vrst kmetijskih rastlin iz sedmega odstavka 10. člena 
tega zakona. Prijava na predpisanem obrazcu vsebuje zlasti 
podatke o: 
- dobavitelju: ime, priimek in naslov ali firmo in sedež dobavitelja 

ter njegovo neponovljivo registrsko številko, 
mestu pridelave, 
pridelavi semenskega materiala po vrstah in sortah kmetijskih 
rastlin: o zemljiščih, na katerih prideluje semenski material' 
kmetijskih rastlin s podatki o površinah in parcelnih številkah. 

(2) Dobavitelj, ki trži semenski material kmetijskih rastlin, razen 
semenskega materiala vrst kmetijskih rastlin iz sedmega odstavka 
10. člena tega zakona, mora semenski material kmetijskih rastlin 
označiti s predpisano etiketo dobavitelja oziroma zanj izdati 
predpisano potrdilo o semenskem materialu kmetijskih rastlin, če 
semenski material izpolnjuje zahteve iz 10. in 12. člena tega 
zakona. 

(3) O izdanih etiketah oziroma potrdilih iz prejšnjega odstavka 
mora dobavitelj voditi evidenco na predpisan način. 

(4) Minister podrobneje predpiše vsebino obrazca, roke in način 
vlaganja prijave iz prvega odstavka tega člena, vsebino etikete in 
potrdila dobavitelja iz drugega odstavka tega člena ter način 
vodenja evidence iz prejšnjega odstavka. 

21. člen 
(nadzor dobaviteljev) 

(1) Pristojni inšpektor mora najmanj enkrat letno opraviti nadzor 
pri dobavitelju semenskega materiala kmetijskih rastlin iz 
prejšnjega člena. Pri izvajanju nadzora pristojni inšpektor preveri, 
ali dobavitelj izpolnjuje obveznosti dobavitelja iz 19. in 20. člena 
tega zakona. Če ugotovi, da dobavitelj predpisanih obveznosti ne 
izpolnjuje, mu odredi odpravo pomanjkljivosti oziroma izpolnitev 
obveznosti v roku, ki ne sme biti krajši od 15 dni. 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko pristojni 
inšpektor določi dobavitelju krajši rok, če dobavitelj ne izpolnjuje 
obveznosti iz 2. točke drugega odstavka 19. člena tega zakona 
glede izvajanja ukrepov za zagotavljanje skladnosti semenskega 
materiala kmetijskih rastlin s predpisanimi zahtevami, zlasti glede 
oskrbe posevkov oziroma nasadov in varstva pred škodljivimi 
organizmi. 

(3) Pri nadzoru pristojni inšpektor preveri skladnost semenskega 
materiala kmetijskih rastlin s predpisanimi zahtevami iz 10. člena 
tega zakona, oziroma odvzame vzorce semenskega materiala 
kmetijskih rastlin in jih pošlje v analizo laboratoriju, imenovanem v 
skladu s 76. členom tega zakona. 

(4) Če pristojni inšpektor na podlagi opravljenega nadzora oziroma 
rezultatov analiz odvzetih vzorcev ugotovi, da semenski material 
kmetijskih rastlin ni skladen s predpisanimi zahtevami oziroma 
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da skladnosti ni mogoče zagotoviti, dobavitelju prepove trženje 
takšnega semenskega materiala. 

(5) Pristojni inšpektor vodi zapisnik o opravljenem nadzoru. 

(6) O prejetih prijavah iz prvega odstavka prejšnjega člena, o 
opravljenem nadzoru pri dobavitelju ter o ugotovitvah in o odrejenih 
ukrepih iz tega člena, mora pristojni inšpektor obvestiti Upravo 
na predpisan način. 

(7) Dobavitelj nosi stroške, ki nastanejo zaradi odrejenih ukrepov 
iz prvega, drugega oziroma četrtega odstavka tega člena ter 
stroške odvzema in analiz vzorcev, kadar je izvid analize 
neugoden za dobavitelja. 

(8) Minister predpiše način obveščanja Uprave iz šestega 
odstavka tega člena. 

22. člen 
(uradna potrditev semenskega materiala kmetijskih 

rastlin) 

(1) Dobavitelj mora vsako leto do predpisanega roka prijaviti 
semenski material predpisanih vrst kmetijskih rastlin iz sedmega 
odstavka 10. člena tega zakona v uradno potrditev organu za 
potrjevanje, imenovanem v skladu s 75. členom tega zakona. 
Prijava na predpisanem obrazcu vsebuje zlasti podatke o: 

dobavitelju: ime, priimek in naslov ali firmo in sedež dobavitelja 
ter njegovo neponovljivo registrsko številko, 

- mestu pridelave, 
zemljiščih, na katerih je semenski posevek ali semenski 
nasad, s površinami in parcelnimi številkami, 
uporabljenem šemenskem materialu kmetijskih rastlin, zlasti 
o vrsti, sorti in kategoriji ter količini, 

- posebnih zahtevah glede potrjevanja. 
Prijavi mora priložiti predpisana dokazila o uporabljenem 
semenskem materialu kmetijskih rastlin. 

(2) Dobavitelj lahko vloži prijavo iz prejšnjega odstavka, če je: 
vpisan v register dobaviteljev za vrsto kmetijske rastline, 
katere semenski material prijavlja v uradno potrditev, 

- sorta vpisana v sortno listo ali če je dobavitelj pridobil dovoljenje 
za vložitev prijave v skladu s 25. členom tega zakona. 

(3) Ne glede na drugo alineo prejšnjega odstavka lahko dobavitelj 
prijavi v uradno potrditev semenski material sadnih oziroma 
okrasnih rastlin, če je sorta vpisana v sortno listo ali zavarovana 
v skladu z zakonom, ki ureja varstvo sort rastlin, ali splošno 
znana v skladu z drugim odstavkom 41. člena tega zakona. 

(4) V postopku uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih 
rastlin, ki je sestavljen iz: 
1. uradnega nadzora semenskih posevkov oziroma nasadov, 

zemljišč, objektov za pridelavo, skladiščenje in pripravo 
semenskega materiala kmetijskih rastlin za trg, 

2. uradnih pregledov dokazil in zapisov, ki jih vodi dobavitelj v 
skladu s 5. in 6. točko drugega odstavka 19. člena tega zakona, 

3. uradnih vzorčenj in testiranj vzorcev, 
organ za potrjevanje ugotovi, ali semenski material kmetijskih 
rastlin izpolnjuje predpisane zahteve iz 10. ali 11. člena tega 
zakona. 

(5) Če organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve iz 
prejšnjega odstavka ugotovi, da semenski material kmetijskih 
rastlin izpolnjuje predpisane zahteve iz 10. člena tega zakona za 
predpisano kategorijo, izda predpisane uradne etikete za to 
kategorijo. 

(6) Organ za potrjevanje semenski material kmetijskih rastlin 
označi z izdanimi etiketami iz prejšnjega odstavka ter izda potrdilo 
o uradni potrditvi semenskega materiala kmetijskih rastlin. 

(7) Če organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve iz 
četrtega odstavka tega člena ugotovi, da semenski material 
kmetijskih rastlin izpolnjuje predpisane zahteve iz 11. člena tega 
zakona za ne dokončno potrjen semenski material kmetijskih 
rastlin, izda potrdilo, da semenski material izpolnjuje predpisane 
zahteve za ne dokončno potrjen semenski material kmetijskih 
rastlin. Za ta semenski material lahko izda tudi predpisane uradne 
etikete in ga z njimi označi. 

(8) Organ za potrjevanje z odločbo zavrne uradno potrditev, če 
semenski material kmetijskih rastlin ne izpolnjuje zahtev iz 10. 
člena tega zakona za nobeno od predpisanih kategorij, ali če ne 
izpolnjuje zahtev iz 11. člena tega zakona za ne dokončno potrjen 
semenski material kmetijskih rastlin. Zoper odločbo organa za 
potrjevanje je dovoljena pritožba na Upravo. 

(9) Organ za potrjevanje vodi zapisnik o opravljenih uradnih 
dejanjih iz četrtega odstavka tega člena. 

(10) O prejetih prijavah, o opravljenih uradnih dejanjih v postopku 
uradne potrditve, o potrditvi oziroma zavrnitvi uradne potrditve 
mora organ za potrjevanje obvestiti Upravo in pristojnega 
inšpektorja na predpisan način. 

(11) Stroške postopka uradne potrditve iz četrtega odstavka 
tega člena, stroške v zvezi z izdajo uradnih etiket in z uradno 
označitvijo plača dobavitelj organu za potrjevanje. 

(12) Minister podrobneje predpiše vsebino obrazca prijave, roke 
in način vlaganja prijave, dokazila, ki morajo biti prijavi priložena, 
podrobnejši postopek uradne potrditve, vsebino, barvo in obliko 
uradne etikete in vsebino potrdila o uradni potrditvi semenskega 
materiala kmetijskih rastlin ter potrdila o ne dokončno potrjenem 
semenskem materialu kmetijskih rastlin, način obveščanja Uprave 
in pristojnega inšpektorja, višino stroškov postopka uradne 
potrditve in višino stroškov v zvezi z izdajo uradnih etiket in z 
uradno označitvijo semenskega materiala kmetijskih rastlin. 

23. člen 
(uradna potrditev semenske mešanice) 

(1) Uradna potrditev semenske mešanice je predpisan postopek, 
ki ga na podlagi prijave dobavitelja izvede organ za potrjevanje in 
s katerim uradno ugotovi, da semenska mešanica izpolnjuje 
zahteve iz drugega odstavka 16. člena tega zakona. 

(2) Prijava, ki jo dobavitelj vloži na predpisanem obrazcu pri organu 
za potrjevanje, vsebuje zlasti podatke o: 
- dobavitelju: ime, priimek in naslov ali firmo in sedež dobavitelja 

ter njegovo neponovljivo registrsko številko, 
oznaki, sestavi in namenu uporabe semenske mešanice, 
posameznih sestavinah, uporabljenih za pripravo mešanice. 

(3) Za semensko mešanico, namenjeno pridelovanju krme, lahko 
dobavitelj vloži prijavo iz prejšnjega odstavka le, če je semenska 
mešanica vpisana v evidenco semenskih mešanic iz petega 
odstavka 17. člena tega zakona. 

(4) Postopek uradne potrditve semenske mešanice je sestavljen 
iz: • 
1. uradnih pregledov objektov za pripravo oziroma skladiščenje 

semenske mešanice ter dokazil in zapisov, ki jih vodi dobavitelj 
v skladu s 5. in 6. točko drugega odstavka 19. člena tega 
zakona, 
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2. uradnih vzorčenj in testiranj vzorcev. 

(5) Če organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve iz 
prejšnjega odstavka ugotovi, da semenska mešanica izpolnjuje 
zahteve iz drugega odstavka 16. člena tega zakona, izda 
predpisane uradne etikete, semensko mešanico označi z izdanimi 
etiketami ter izda potrdilo o uradni potrditvi semenske mešanice. 

(6) Če organ za potrjevanje ugotovi, da zahteve iz drugega 
odstavka 16. člena tega zakona niso izpolnjene, z odločbo zavrne 
uradno potrditev semenske mešanice. Zoper odločbo organa za 
potrjevanje je dovoljena pritožba na Upravo. 

(7) Organ za potrjevanje vodi zapisnik o opravljenih uradnih 
dejanjih iz četrtega odstavka tega člena. 

(8) O prejetih prijavah, o opravljenih uradnih dejanjih v postopku 
uradne potrditve, o potrditvi oziroma zavrnitvi uradne potrditve 
semenske mešanice, mora organ za potrjevanje obvestiti Upravo 
in pristojnega inšpektorja na predpisan način. 

(9) Stroške postopka uradne potrditve iz četrtega odstavka tega 
člena in stroške v zvezi z izdajo uradnih etiket in z uradno 
označitvijo plača dobavitelj organu za potrjevanje. 

(10) Minister predpiše vsebino obrazca prijave, podrobnejši 
postopek uradne potrditve, vsebino, barvo in obliko uradne etikete, 
vsebino potrdila o uradni potrditvi semenske mešanice, način 
obveščanja Uprave in pristojnega inšpektorja ter višino stroškov 
postopka in stroškov v zvezi z izdajo uradnih etiket in z uradno 
označitvijo. 

24. člen 
(izdaja uradnih etiket pred uradno ugotovitvijo 

kalivosti semena) 

(1) Pri vrstah kmetijskih rastlin iz sedmega odstavka 10. člena 
tega zakona, pri katerih je v zahtevah za trženje semenskega 
materiala kmetijskih rastlin iz 10. člena tega zakona predpisana 
najnižja kalivost semena, lahko organ za potrjevanje na zahtevo 
dobavitelja v postopku uradne potrditve izjemoma izda uradne 
etikete iz petega odstavka 22. člena tega zakona in semenski 
material kmetijskih rastlin z njimi označi, preden je kalivost semena 
uradno ugotovljena, če: 

je organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve ugotovil, 
da semenski material kmetijskih rastlin razen predpisane 
kalivosti izpolnjuje vse druge predpisane zahteve iz 10. člena 
tega zakona, 
iz začasnega poročila o kalivosti semena, ki ga zagotovi 
dobavitelj, izhaja, da semenski material kmetijskih rastlin tudi 
glede kalivosti izpolnjuje predpisane zahteve. 

(2) Dobavitelj mora v zahtevi iz prejšnjega odstavka navesti zlasti 
podatke o: 

dobavitelju: ime, priimek in naslov ali firmo in sedež dobavitelja 
ter njegovo neponovljivo registrsko številko, 

- lokaciji skladišča dobavitelja ali prvega prejemnika, kjer bo 
semenski material kmetijskih rastlin do izdaje potrdila o potrditvi 
semenskega materiala kmetijskih rastlin in o prvem prejemniku: 
ime, priimek in naslov ali firmo in sedež, 

- o semenskem materialu kmetijskih rastlin, zlasti o vrsti, sorti 
in kategoriji, mestu in letu pridelave. 

Zahtevi mora priložiti začasno poročilo o kalivosti semena. 

(3) Semenskega materiala kmetijskih rastlin iz prvega odstavka 
tega člena se do izdaje potrdila o uradni potrditvi ne sme tržiti. 

(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko dobavitelj semenski ma- 
terial kmetijskih rastlin iz prvega odstavka tega člena dobavi 

prvemu prejemniku, ki ga je navedel v zahtevi iz drugega odstavka 
tega člena. Semenski material kmetijskih rastlin mora dobavitelj 
dodatno označiti z etiketo, ki vsebuje najmanj neponovljivo 
registrsko številko dobavitelja in kalivost semena iz začasnega 
poročila o kalivosti. 

(5) Organ za potrjevanje izda potrdilo o uradni potrditvi 
semenskega materiala kmetijskih rastlin, če v postopku uradne 
potrditve ugotovi, da semenski material kmetijskih rastlin tudi glede 
kalivosti izpolnjuje predpisane zahteve iz 10. člena tega zakona. 

(6) Če organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve ugotovi, 
da semenski material kmetijskih rastlin glede kalivosti ne izpolnjuje 
predpisanih zahtev iz 10. člena tega zakona, z odločbo zavrne 
uradno potrditev semenskega materiala kmetijskih rastlin. V odločbi 
naloži dobavitelju, da dopusti organu za potrjevanje odstranitev 
izdanih uradnih etiket iz prvega odstavka tega člena, ali da vrne 
izdane uradne etikete organu za potrjevanje najpozneje v 8 dneh 
od vročitve odločbe. 

25. člen 
(izjeme glede postopka uradne potrditve) 

(1) Pri vrstah kmetijskih rastlin, pri katerih je v skladu z tretjim 
odstavkom 12. člena tega zakona vpis sorte v sortno listo obvezen, 
lahko organ za potrjevanje izvede postopek uradne potrditve 
semenskega materiala sorte, ki ni vpisana v sortno listo le, če je 
Uprava dobavitelju predhodno izdala dovoljenje za vložitev prijave 
za uradno potrditev semenskega materiala kmetijskih rastlin. 

(2) Uprava izda dobavitelju dovoljenje iz prejšnjega odstavka v 
obliki uradnega zaznamka na prijavi iz prvega odstavka 22. člena 
tega zakona, če: 

je sorta v postopku vpisa v sortno listo ali 
dobavitelj izkaže, da se semenski material kmetijskih rastlin 
prideluje za izvoz. 

(3) Organ za potrjevanje izvede postopek uradne potrditve 
semenskega materiala kmetijskih rastlin iz prvega odstavka tega 
člena v skladu s četrtim odstavkom 22. člena tega zakona. 

(4) če organ za potrjevanje v postopku uradne potrditve iz 
prejšnjega odstavka ugotovi, da semenski material kmetijskih 
rastlin izpolnjuje predpisane zahteve iz 10. ali 11. člena tega 
zakona, izda uradne etikete, predpisane za semenski material 
sort, ki niso vpisane v sortno listo, ga z njimi označi ter izda 
potrdilo o uradni potrditvi semenskega materiala kmetijskih rastlin 
ali potrdilo, da semenski material kmetijskih rastlin izpolnjuje 
predpisane zahteve za ne dokončno potrjen semenski material. 

(5) Pri izdaji uradnih etiket za semenski material sorte, ki je v 
postopku vpisa v sortno listo, mora organ za potrjevanje 
upoštevati največjo količino semenskega materiala kmetijskih 
rastlin iz šestega odstavka 13. člena tega zakona, za katero je 
dovoljeno trženje. 

(6) Minister predpiše vsebino, barvo in velikost uradnih etiket iz 
četrtega odstavka tega člena. 

26. člen 
(označevanje pod uradnim nadzorom) 

(1) Ne glede na določbe petega odstavka 22. člena in petega 
odstavka 23. člena tega zakona lahko organ za potrjevanje 
dobavitelju semenskega materiala določenih vrst kmetijskih rastlin 
dovoli, da sam označi semenski material kmetijskih rastlin z 
uradnimi etiketami, če organ za potrjevanje zagotovi nadzor nad 

poročevalec, št. 44 28 25. april 2002 



označevanjem semenskega materiala kmetijskih rastlin na 
predpisan način. 

(2) Minister predpiše vrste kmetijskih rastlin in način izvajanja 
nadzora iz prejšnjega odstavka tega člena. 

\ 
27. člen 

(ponovno uradno označevanje semenskega materiala 
kmetijskih rastlin) 

(1) Semenski material kmetijskih rastlin, ki je bil uradno potrjen in 
označen, se lahko prepakira in ponovno uradno označi. Organ 
za potrjevanje na zahtevo dobavitelja izda nove uradne etikete in 
semenski material kmetijskih rastlin z njimi označi, če semenski 
material še izpolnjuje predpisane zahteve za uradno potrditev. 

(2) Stroške v zvezi z izdajo uradnih etiket in z uradno označitvijo 
plača dobavitelj organu za potrjevanje. 

28. člen 
(evidenca pridelave) 

(1) Na podlagi prijav iz prvega odstavka 20. člena in prvega 
odstavka 22. člena tega zakona Uprava vzpostavi in vodi evidenco 
pridelave semenskega materiala kmetijskih rastlin za tekoče leto. 
V evidenci vodi podatke o dobaviteljih, ki pridelujejo semenski 
material kmetijskih rastlin, o mestih pridelave in o prijavljenih 
površinah za pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin. 
Pri vrstah kmetijskih rastlin iz sedmega odstavka 10. člena tega 
zakona vodi v evidenci tudi podatke o količinah uradno potrjenega 
semenskega materiala, po vrstah in sortah kmetijskih rastlin. 

(2) Evidenco iz prejšnjega odstavka Uprava hrani pet let. 

V. UVOZ SEMENSKEGA MATERIALA KMETIJSKIH 
RASTLIN 

29. člen 
(pogoji za uvoz semenskega materiala kmetijskih 

rastlin) 

(1) Semenski material posamezne vrste kmetijskih rastlin lahko 
uvozi le dobavitelj, ki je vpisan v register dobaviteljev za uvoz te 
vrste kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: uvoznik). 

(2) Semenski material kmetijskih rastlin se lahko uvozi, če je 
glede kakovosti enakovreden semenskemu materialu, pridelanem 
v Republiki Sloveniji v skladu s tem zakonom. 

(3) Semenski material kmetijskih rastlin iz tretjega odstavka 12. 
člena tega zakona se lahko uvozi, če je sorta vpisana v sortno 
listo in če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka. 

30. člen 
(priznavanje enakovrednosti semenskega materiala 

kmetijskih rastlin) 

(1) Uvoženi semenski material kmetijskih rastlin je enakovreden 
semenskemu materialu, pridelanem v Republiki Sloveniji v skladu 
s tem zakonom, če: 

so zahteve za semenski material kmetijskih rastlin, obveznosti 
dobaviteljev ter uradni nadzor semenskih posevkov ali 
nasadov, semenskega materiala kmetijskih rastlin oziroma 
dobaviteljev, določene v predpisih tuje države, enakovredne 
zahtevam v Republiki Sloveniji, in je semenski material 

kmetijskih rastlin v tuji državi pridelan v skladu s temi predpisi, 
ali 
je semenski material kmetijskih rastlin v tuji državi pridelan v 
skladu z mednarodnimi shemami potrjevanja semenskega 
materiala kmetijskih rastlin. 

(2) Uprava lahko po uradni dolžnosti ali na predlog uvoznika 
preveri, ali so izpolnjeni pogoji za priznanje enakovrednosti 
semenskega materiala kmetijskih rastlin, pridelanega v tuji državi. 

(3) Uprava z odločbo, ki jo objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, določi: 
- etikete oziroma dokazila o semenskem materialu kmetijskih 

rastlin, ki izkazujejo enakovrednost semenskega materiala 
kmetijskih rastlin, pridelanega v tuji državi, in 
uradne organe tuje države, ki v skladu s predpisi druge države 
ali v skladu z mednarodnimi shemami potrjevanja izdajajo 
etikete oziroma dokazila iz prejšnje alinee. 

31. člen 
(postopek pri uvozu) 

(1) Uvoznik mora pred uvozom vsako pošiljko semenskega 
materiala kmetijskih rastlin prijaviti fitosanitarnemu inšpektorju v 
inšpekcijski pregled. Prijava se vloži na predpisanem obrazcu in 
vsebuje zlasti podatke o: 

uvozniku: ime, priimek in naslov ali firmo in sedež ter 
neponovljivo registrsko številko dobavitelja, 
semenskem materialu kmetijskih rastlin: vrsti oziroma sorti, 
kategoriji in količini semenskega materiala, 
državi pridelave (izvora) in državi izvoza. 

(2) Inšpekcijski pregled pošiljke semenskega materiala kmetijskih 
rastlin se opravi na prvem vstopnem mesto v Republiko Slovenijo, 
ki je določeno v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo 
rastlin in kjer se opravljajo druge uvozne administrativne 
formalnosti, vključno s carinskimi. 

(3) Inšpekcijski pregled pošiljke semenskega materiala kmetijskih 
rastlin se lahko opravi tudi v uradno določenih mestih v notranjosti 
države, ki so pod carinskim nadzorom, če je to v skladu s predpisi, 
ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin. 

(4) Carinski organi ne smejo začeti s postopkom sprostitve blaga 
v prost promet, dokler fitosanitarni inšpektor ne dovoli uvoza 
semenskega materiala kmetijskih rastlin. 

(5) Fitosanitarni inšpektor z inšpekcijskim pregledom ugotovi 
zlasti, če: 
- je uvoznik vpisan v register dobaviteljev za uvoz semenskega 

materiala vrste kmetijskih rastlin, ki jo uvaža, 
semenski material kmetijskih rastlin izpolnjuje pogoje za uvoz 
iz drugega in tretjega odstavka 29. člena tega zakona. 

(6) Pri inšpekcijskem pregledu lahko fitosanitarni inšpektor 
odvzame vzorce semenskega materiala kmetijskih rastlin in jih 
pošlje v analizo laboratoriju, imenovanemu v skladu s 76. členom 
tega zakona. 

(7) Če so izpolnjeni pogoji za uvoz iz 29. člena tega zakona, 
fitosanitarni inšpektor po opravljenem pregledu dovoli uvoz 
semenskega materiala kmetijskih rastlin z odločbo, ki se izda v 
obliki uradnega zaznamka na prijavi. 

(8) Če fitosanitarni inšpektor na podlagi opravljenega 
inšpekcijskega pregleda oziroma rezultatov analiz odvzetih 
vzorcev ugotovi, da semenski material kmetijskih rastlin ne 
izpolnjuje pogojev za uvoz iz 29. člena tega zakona, z odločbo 
prepove uvoz takšnega semenskega materiala kmetijskih rastlin. 
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(9) Kopijo odločbe iz šestega in sedmega odstavka tega člena 
fitosanitarni inšpektor pošlje Upravi. 

(10) Stroške odvzema vzorcev in analiz vzorcev semenskega 
materiala kmetijskih rastlin, ki so bili opravljeni na zahtevo 
fitosanitamega inšpektorja, plača uvoznik, pri katerem so bili vzeti 
vzorci, kadar je izvid analize neugoden za uvoznika. 

32. člen 
(izjeme) 

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena semenskega materiala 
kmetijskih rastlin ni potrebno prijaviti fitosanitarnemu inšpektorju 
v inšpekcijski pregled, če se uvažajo: 

vzorci semenskega materiala za uradno preizkušanje, za 
hrambo v genski banki, za žlahtnenje, za znanstvene in 
raziskovalne namene oziroma za razstave, če količine 
semenskega materiala ne presegajo količin, predpisanih v 
skladu s četrtim odstavkom 18. člena tega zakona; 
določene količine semenskega materiala v izvirnem pakiranju, 
namenjene za osebno uporabo. 

(2) Minister predpiše količine semenskega materiala kmetijskih 
rastlin v izvirnem pakiranju, ki se lahko uvozijo za osebno 
uporabo. 

33. člen 
(posebna uvozna dovoljenja) 

(1) Ne glede na določbe sedmega odstavka 31. člena tega zakona 
fitosanitarni inšpektor dovoli uvoz semenskega material kmetijskih 
rastlin, ki ni dokončno potrjen, ali semenskega materiala sorte, ki 
ni vpisana v sortno listo, če je Uprava pred uvozom zanj izdala 
posebno uvozno dovoljenje. 

(2) Uvoznik vloži pri Upravi zahtevo za izdajo posebnega 
uvoznega dovoljenja na predpisanem obrazcu, ki vsebuje zlasti 
podatke o: 

uvozniku: ime, priimek in naslov ali firmo in sedež ter 
neponovljivo registrsko številko dobavitelja, 
semenskem materialu kmetijskih rastlin: vrsti oziroma sorti, 
kategoriji, in količini semenskega materiala, državi pridelave 
(izvora) in državi izvoza, 
namenu uvoza, 
predvidenem roku uvoza. 

(3) Uprava izda posebno uvozno dovoljenje iz prejšnjega 
odstavka, če se uvaža semenski material kmetijskih rastlin: 

z namenom, da se pripravi za trženje in uradno potrdi v skladu 
s tem zakonom, in če je bil v tuji državi pridelan pod uradnim 
nadzorom in potrjen kot ne dokončno potrjen semenski ma- 
terial kmetijskih rastlin in mu je priznana enakovrednost, 
zaradi razmnoževanja v Republiki Sloveniji in uvoznik Upravi 
predloži pisno izjavo, da bo razmnoženi semenski material 
kmetijskih rastlin v celoti izvozil ter navede rok, do katerega 
bo realiziral izvoz, 

- sorte, ki je v postopku vpisa v sortno listo v Republiki Sloveniji, 
in količina ne presega predpisane količine iz šestega odstavka 
13. člena tega zakona. 

(4) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka Uprava v 
posebnem uvoznem dovoljenju določi rok, do katerega mora 
uvoznik razmnoženi semenski material kmetijskih rastlin izvoziti. 

(5) Uvoznik mora posebno uvozno dovoljenje iz tretjega odstavka 
tega člena priložiti prijavi za inšpekcijski pregled iz prvega odstavka 
31. člena tega zakona. 

(6) Minister predpiše podrobnejšo vsebino obrazca iz drugega 
odstavka tega člena. 

34. člen 
(obveznosti uvoznika) 

(1) Poleg obveznosti iz 19. in 20. člena tega zakona mora uvoznik: 
uvoženi semenski material kmetijskih rastlin, razen 
semenskega materiala kmetijskih rastlin iz sedmega odstavka 
10. člena tega zakona, označiti s predpisano etiketo dobavitelja 
oziroma zanj izdati predpisano potrdilo o semenskem materialu 
kmetijskih rastlin, preden ga da na trg, 
uvoženi semenski material kmetijskih rastlin, ki je označen z 
uradno etiketo iz prve alinee tretjega odstavka 30. člena tega 
zakona, dodatno označiti z etiketo dobavitelja, če uradna 
etiketa ni v slovenskem jeziku. 

(2) Uvoznik, ki uvozi semenski material kmetijskih rastlin iz druge 
alinee tretjega odstavka prejšnjega člena, mora Upravi predložiti 
dokazilo o izvozu tega semenskega materiala v roku, ki mu ga je 
določila Uprava v posebnem uvoznem dovoljenju. 

35. člen 
(ponovno uradno označevanje uvoženega 
semenskega materiala kmetijskih rastlin) 

(1) Uvoženi semenski material kmetijskih rastlin iz sedmega 
odstavka 10. člena tega zakona, ki je označen z uradno etiketo iz 
druge alinee tretjega odstavka 30. člena tega zakona, se lahko 
prepakira oziroma ponovno uradno označi. Organ za potrjevanje 
izda na zahtevo dobavitelja nove uradne etikete in z njimi označi 
uvoženi semenski material kmetijskih rastlin. Pred izdajo novih 
uradnih etiket lahko organ za potrjevanje preveri, ali semenski 
material kmetijskih rastlin še izpolnjuje predpisane zahteve za 
uradno potrditev. 

(2) Stroške v zvezi z izdajo uradnih etiket in z uradno označitvijo 
plača dobavitelj organu za potrjevanje. 

VI. NAKNADNA KONTROLA SEMENSKEGA 
MATERIALA KMETIJSKIH RASTLIN 

36. člen 
(naknadna kontrola) 

(1) Uprava izvaja naknadno kontrolo kakovosti semenskega 
materiala kmetijskih rastlin, ki se v Republiki Sloveniji v tekočem 
letu prideluje oziroma trži. Z naknadno kontrolo se v sortnih 
preizkusih oziroma z laboratorijskimi testi preverja sortna ali vrstna 
pristnost in čistost, zdravstveno stanje ter izpolnjevanje drugih 
zahtev glede kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin. 

(2) V naknadno kontrolo se vsako leto vključi predpisan odstotek 
vzorcev semenskega materiala kmetijskih rastlin, odvzetih pri 
uradnem nadzoru dobavitelja, v postopku uradne potrditve ali pri 
inšpekcijskem nadzoru semenskega materiala kmetijskih rastlin. 

(3) Sortne preizkuse oziroma laboratorijske teste semenskega 
materiala kmetijskih rastlin, ki je vključen v naknadno kontrolo, 
izvajajo izvajalci preizkušanja in laboratoriji, imenovani v skladu s 
76. členom tega zakona. 

(4) Sredstva za izvedbo naknadne kontrole se zagotovijo iz 
proračuna Republike Slovenije. Kadar so rezultati preizkušanja 

poročevalec, št. 44 30 25. april 2002 



neugodni za dobavitelja, pa plača stroške naknadne kontrole 
dobavitelj, pri katerem so bili vzeti vzorci za naknadno kontrolo. 

(5) Minister za posamezno vrsto kmetijskih rastlin predpiše 
postopek izvedbe naknadne kontrole in določi odstotek vzorcev, 
ki se vsako leto vključijo v naknadno kontrolo. 

VII. POSTOPEK VPISA SORTE V SORTNO LISTO 

37. člen 
(sortna lista) 

(1) Sortna lista je uradni seznam sort kmetijskih rastlin. V sortno 
listo se vpišejo sorte tistih vrst kmetijskih rastlin, za katere je v 
skladu s tretjim odstavkom 12. člena tega zakona vpis sorte v 
sortno listo obvezen, in druge sorte kmetijskih rastlin, če 
izpolnjujejo predpisane pogoje. 

(2) Postopek vpisa sorte v sortno listo vodi Uprava in objavlja 
sortno listo v uradnem glasilu Uprave. 

38. člen 
(prijavitelj) 

(1) Prijavo za vpis sorte v sortno listo lahko vloži prijavitelj, ki je: 
žlahtnitelj ali vzdrževalec sorte oziroma druga fizična ali pravna 
oseba, ki ima pravico do razpolaganja s semenskim 
materialom sorte, 
imetnik žlahtniteljske pravice ali upravičenec do pridobitve 
žlahtniteljske pravice v Republiki Sloveniji, za sorto, ki je v 
Republiki Sloveniji zavarovana ali prijavljena v postopek 
varstva sorte v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo sort. 

(2) Če je prijavitelj iz prejšnjega odstavka tuja fizična ali pravna 
oseba, vloži prijavo po pooblaščencu, ki je fizična ali pravna oseba 
s stalnim prebivališčem ali sedežem v Republiki Sloveniji. 

39. člen 
(vložitev prijave za vpis sorte v sortno listo) 

(1) Postopek vpisa sorte v sortno listo se začne na podlagi pisne 
prijave na Upravo. Prijavitelj vloži prijavo na predpisanem obrazcu. 

(2) Prijava iz prejšnjega odstavka vsebuje zlasti: 
podatke o prijavitelju: ime, priimek in naslov ali firmo in sedež; 
podatke o pooblaščencu: ime, priimek in naslov ali firmo in 
sedež; 

- vrsto rastline; 
- predlog imena sorte; 

podatke o izvoru sorte in namen uporabe sorte. 

(3) Če se prijava nanaša na sorto trave, ki ni namenjena 
pridelovanju krme, ali sorto, ki se bo uporabljala izključno kot 
dedna sestavina za pridobivanje semenskega materiala, ali sorto, 
ki je GSO, mora prijavitelj v prijavi to posebej navesti. 

(4) Prijavitelj lahko v prijavi zahteva, da se podatki o izvoru sorte 
štejejo za zaupne. 

(5) Minister podrobneje predpiše vsebino obrazca prijave in 
postopek vpisa sorte v sortno listo. 

40. člen 
(pogoji za vpis sorte v sortno listo) 

(1) Uprava vpiše prijavljeno sorto v sortno listo, če: 
je razločljiva, izenačena in nespremenljiva, 
ima primerno vrednost za pridelavo in uporabo, 

- je ime sorte v skladu s predpisanimi zahtevami. 

(2) Sorto, ki je GSO, vpiše Uprava v sortno listo le, če izpolnjuje 
pogoje za vpis iz prejšnjega odstavka in če je vpis sorte v sortno 
listo oziroma ravnanje s semenskim materialom sorte v skladu s 
predpisi, ki urejajo GSO. 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, se primerna 
vrednost za pridelavo in uporabo ne zahteva pri sortah: 

vrtnin, razen pri sortah industrijske cikorije in oljnih buč, 
trav, če sorte niso namenjene pridelavi krme, 
ki se bodo uporabljale izključno kot dedna sestavina za 
pridobivanje semenskega materiala. 

(4) Pri sortah trav, ki niso namenjene pridelavi krme, lahko Uprava 
preveri primernost sorte za namen, ki ga je prijavitelj navedel v 
prijavi. 

41. člen 
(razločljivost, izenačenost in nespremenljivost sorte) 

(1) Prijavljena sorta je razločljiva, če jo je mogqče na dan, ko je 
bila zanjo vložena popolna prijava za vpis v sortno listo, vsaj po 
eni od pomembnih lastnosti jasno razločevati od katerekoli druge 
splošno znane sorte. Te lastnosti sorte morajo biti natančno 
prepoznavne in določljive. 

(2) Splošno znana je vsaka sorta, ki je bila do dneva vložitve 
popolne prijave za prijavljeno sorto v Republiki Sloveniji ali v eni 
od držav članic Evropske Unije oziroma držav podpisnic 
mednarodne konvencije o varstvu novih sort rastlin (v nadaljnjem 
besedilu: Konvencije UPOV), ki zavezuje Republiko Slovenijo, 
zavarovana ali vpisana v sortno listo ali je bila zanjo vložena 
prijava za varstvo sorte ali za vpis sorte v sortno listo, vendar 
samo, če se je postopek končal z zavarovanjem sorte ali z vpisom 
sorte v sortno listo. 

(3) Prijavljena sorta je izenačena, če so v njej dovolj enotno 
izražene tiste lastnosti, ki so bistvenega pomena za razločevanje 
od drugih sort, kljub odstopanjem, ki se lahko pričakujejo zaradi 
posebnosti njenega razmnoževanja. 

(4) Prijavljena sorta je nespremenljiva, če se njene lastnosti, ki so 
bistvenega pomena za razločevanje, po več zaporednih množitvah 
oziroma, v primeru posebnega razmnoževalnega ciklusa, na 
koncu vsakega takega ciklusa ne spremenijo. 

42. člen 
(vrednost sorte za pridelavo in uporabo) 

(1) Prijavljena sorta ima primerno vrednost za pridelavo in 
uporabo, če dajejo njene lastnosti v primerjavi s sortami, ki so že 
vpisane v sortno listo, nedvomno boljše rezultate pri določenem 
načinu pridelave oziroma uporabe pridelka ali izdelka, 
pridobljenega iz pridelka te sorte. 
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek ima prijavljena sorta primerno 
vrednost za pridelavo in uporabo tudi, če ima posamezne lastnosti 
slabše od primerjanih sort, vendar prevladujejo boljše lastnosti 
prijavljene sorte. 

43. člen 
(preizkušanje sorte) 

(1) Razločljivost, izenačenost in nespremenljivost sorte ter 
vrednost sorte za pridelavo in uporabo se preverja v sortnih 
poskusih ter z laboratorijskimi in drugimi testi (v nadaljnjem 
besedilu: preizkušanje sorte) po predpisanih postopkih in metodah. 
Predpisano količino semenskega materiala za preizkušanje sorte 
mora zagotoviti prijavitelj. 

(2) Če prijavitelj v prijavi navede, da je bilo preizkušanje 
razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte že opravljeno 
v Republiki Sloveniji ali v eni od držav članic Evropske Unije 
oziroma podpisnic Konvencije UPOV, ponovno preizkušanje ni 
potrebno. Prijavitelj lahko Upravi predloži rezultate preizkušanja, 
lahko pa jih Uprava sama pridobi. 

(3) Za sorte, ki so GSO, se preizkušanje sorte izvede po postopku 
v skladu s tem zakonom in z upoštevanjem predpisov, ki urejajo 
ravnanje z GSO. 

(4) Za preizkušanje sorte imenuje Uprava izvajalca preizkušanja 
sorte v skladu s 76. členom tega zakona. 

(5) Stroške preizkušanja iz prvega odstavka tega člena in stroške 
v zvezi s pridobitvijo rezultatov preizkušanja iz drugega odstavka 
tega člena, nosi prijavitelj. 

(6) Minister predpiše postopke in metode za preizkušanje sort iz 
prvega odstavka tega člena in višino stroškov preizkušanja iz 
prejšnjega odstavka. 

44. člen 
(ime sorte) 

(1) Ime sorte je lahko vsaka beseda, kombinacija besed, 
kombinacija besed in številk ali kombinacija črk in številk, razen 
če ni s predpisi, ki urejajo varstvo novih sort rastlin, drugače 
določeno. Ime sorte mora omogočati razločevanje sorte od 
katerekoli druge splošno znane sorte iste vrste ali sorodnih vrst. 
Ime sorte ne sme zavajati, zlasti glede porekla sorte in njenih 
lastnosti in ne sme biti v nasprotju s predpisi, ki urejajo blagovne 
znamke ali geografsko poreklo. 

(2) Če je sorta že zavarovana ali vpisana v sortno listo v eni od 
držav članic Evropske Unije oziroma podpisnic Konvencije UPOV, 
se kot ime sorte v sortno listo v Republiki Sloveniji vpiše ime 
sorte, ki je vpisano register zavarovanih sort ali v sortno listo v 
eni od navedenih držav, razen če je ime sorte v nasprotju z 
določili prvega odstavka tega člena. 

(3) Minister predpiše podrobnejše zahteve glede ustreznosti 
imena sorte. 

45. člen 
(ugovor zoper predlog imena sorte) 

(1) Uprava preveri ustreznost predloga imena sorte in predlog 
imena sorte objavi v uradnem glasilu Uprave iz 56. člena tega 
zakona. 

(2) Zoper predlog imena sorte lahko vsakdo, ki izkaže pravni 
interes, v roku 60 dni od objave predloga imena sorte, vloži ugovor 
pri Upravi. Ugovor mora biti v pisni obliki in obrazložen. 

(3) Če je ugovor utemeljen, Uprava pozove prijavitelja, da v roku 
60 dni od prejema poziva, sporoči nov predlog imena sorte. 

46. člen 
(obravnava rezultatov preizkušanja) 

(1) Ko Uprava pridobi rezultate preizkušanja, preveri, ali so 
izpolnjeni pogoji iz prve in druge alinee prvega odstavka 40. člena 
tega zakona. 

(2) Če Uprava na podlagi rezultatov preizkušanja dvomi, ali so 
izpolnjeni pogoji iz druge alinee prvega odstavka 40. člena tega 
zakona, lahko pridobi strokovno mnenje sortne komisije, 
imenovane v skladu z 59. členom tega zakona. 

(3) Sortna komisija mora mnenje iz prejšnjega odstavka dati Upravi 
najpozneje v roku 30 dni. 

(4) Ko Uprava sama ali na podlagi strokovnega mnenja sortne 
komisije ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz prve in druge alinee 
prvega odstavka 40. člena tega zakona, zahteva od prijavitelja, 
da ji v roku, ki ni daljši kot 15 dni, sporoči podatke o vzdrževalcu 
sorte, ki bo v obdobju vpisa sorte v sortno listo zagotavljal 
vzdrževanje sorte in skrbel za izpolnjevanje drugih obveznosti iz 
48. člena tega zakona: ime, priimek in naslov ali firmo in sedež. 

(5) Če prijavitelj v določenem roku ne sporoči Upravi vzdrževalca 
sorte, se šteje, da je prijavitelj vzdrževalec sorte. 

47. člen 
(izdaja odločbe) 

(1) Če sorta izpolnjuje pogoje za vpis v sortno listo iz 40. člena 
tega zakona in je prijavitelj poravnal vse stroške v zvezi 
preizkušanjem sorte oziroma s pridobitvijo rezultatov 
preizkušanja, izda Uprava odločbo o vpisu sorte v sortno listo. 

(2) Z dnem izdaje odločbe se sorta vpiše v sortno listo, in sicer za 
obdobje, ki traja do konca desetega koledarskega leta, ki sledi 
letu vpisa sorte v sortno listo. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se vpiše sorta 
hmelja in vinske trte v sortno listo za obdobje, ki traja do konca 
petindvajsetega leta, ki sledi letu vpisa sorte v sortno listo. 

(4) Če pogoji iz prvega odstavka tega člena niso izpolnjeni, Uprava 
z odločbo zavrne vpis sorte v sortno listo. 

48. člen 
(obveznosti vzdrževalca sorte) 

(1) Do preteka obdobja, za katerega je sorta vpisana v sortno 
listo, mora vzdrževalec zagotavljati vzdrževanje sorte po 
predpisanih metodah ali po splošno uveljavljenih postopkih in 
metodah, da se ohrani izenačenost in nespremenljivost sorte. 

(2) Vzdrževalec sorte mora za sorto, vpisano v sortno listo, 
plačevati predpisano letno pristojbino. Letno pristojbino plača 
Upravi najkasneje do 31. januarja za tekoče leto vpisa sorte v 
sortno listo. Če letna pristojbina ni plačana tudi v naknadnem 
roku, ki ga določi Uprava in ne sme biti daljši od treh mesecev po 
prejemu opozorila, se sorta izbriše iz sortne liste. 
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(3) Vzdrževalec sorte je dolžan na zahtevo Uprave brezplačno in 
v roku, ki ga določi Uprava in ne sme biti krajši kot 30 dni, priskrbeti 
vzorec semenskega materiala sorte za: 
- preveritev, ali se sorta vzdržuje tako, da se ohranjata 

izenačenost in nespremenljivost sorte, 
hrambo standardnega vzorca ali za obnovo le-tega. 

(4) Vlada Republike Slovenije predpiše višino letne pristojbine za 
sorte, vpisane v sortno listo. Letna pristojbina je prihodek 
proračuna Republike Slovenije. 

(5) Minister lahko predpiše metodo vzdrževanja sorte. 

49. člen 
(dovoljenje drugim osebam za vzdrževanje sorte) 

(1) Poleg vzdrževalca lahko sorto, ki je vpisana v sortno listo, 
vzdržujejo tudi dobavitelji, če so vpisani v register dobaviteljev in 
če imajo dovoljenje Uprave. 

(2) Dobavitelj vloži pri Upravi vlogo za izdajo dovoljenja iz 
prejšnjega odstavka. Vloga na predpisanem obrazcu vsebuje zlasti 
ime, priimek in naslov ali firmo in sedež dobavitelja, njegovo 
neponovljivo registrsko številko in podatke o sorti. 

(3) Uprava izda dobavitelju dovoljenje za vzdrževanje sorte, če 
na podlagi rezultatov preizkušanja vzorca semenskega materiala, 
ki ga posreduje dobavitelj, in standardnega vzorca semenskega 
materiala iz 58. člena tega zakona ugotovi, da sta vzorca identična. 
Uprava izda dovoljenje za čas, ko je sorta vpisana v sortno listo. 

(4) Dobavitelj, ki pridobi dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, 
mora vzdrževati sorto po predpisanih metodah ali po splošno 
uveljavljenih postopkih in metodah, da se ohrani izenačenost in 
nespremenljivost sorte, ter izpolnjevati ostale obveznosti 
vzdrževalca iz 48. člena tega zakona. 

(5) Dobavitelju, ki ne izpolnjuje obveznosti vzdrževalca iz 48. 
člena tega zakona, Uprava razveljavi dovoljenje za vzdrževanje 
sorte. 

(6) Podatke o dobavitelju, ki ima dovoljenje za vzdrževanje sorte, 
vodi Uprava v sortni listi. 

50. člen 
(nadzor nad vzdrževanjem sorte) 

(1) Uprava nadzoruje vzdrževanje sorte tako, da s preizkušanjem 
sorte na način iz prvega odstavka 43. člena tega zakona preveri, 
ali se ohranjata izenačenost in nespremenljivost sorte. 

(2) Uprava pridobi vzorec semenskega materiala za preizkušanje 
sorte iz prejšnjega odstavka od: 

organa za potrjevanje ali 
- pristojnega inšpektorja ali 
- vzdrževalca sorte ali 

dobavitelja, ki ima dovoljenje za vzdrževanje sorte. 

(3) Če Uprava na podlagi rezultatov preizkušanja iz prvega 
odstavka tega člena ugotovi, da vzdrževalec sorte ne zagotavlja 
vzdrževanja sorte na način, ki zagotavlja ohranjanje izenačenosti 
in nespremenljivosti sorte, razveljavi odločbo o vpisu sorte v 
sortno listo v skladu z drugo alineo prvega odstavka 52. člena 
tega zakona. 

(4) Če Uprava na podlagi rezultatov preizkušanja iz prvega 
odstavka tega člena ugotovi, da dobavitelj, ki ima dovoljenje za 
vzdrževanje sorte v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena, 

ne vzdržuje sorte na način, ki zagotavlja ohranjanje izenačenosti 
in nespremenljivosti sorte, razveljavi dovoljenje iz prvega odstavka 
prejšnjega člena. 

51. člen 
(izbris sorte iz sortne liste) 

(1) Uprava izbriše sorto iz sortne liste z dnem, ko preteče obdobje, 
za katerega je vpisana v sortno listo. 

(2) Semenski material sorte, ki je izbrisana iz sortne liste v skladu 
s prejšnjim odstavkom, se lahko trži še do 30. junija tretjega leta 
po izbrisu iz sortne liste. 

(3) Vzorec semenskega materiala domače ali udomačene sorte 
se ob izbrisu iz sortne liste shrani v genski banki. 

(4) Minister predpiše, kdaj se sorta šteje za domačo ali za 
udomačeno sorto iz prejšnjega odstavka tega člena. 

52. &en 
(razveljavitev odločbe o vpisu sorte v sortno listo) 

(1) Uprava razveljavi odločbo o vpisu sorte v sortno listo pred 
pretekom obdobja, za katerega je bila vpisana v sortno listo: 
- na zahtevo vzdrževalca sorte, 
• po uradni dolžnosti, če vzdrževalec sorte ni poravnal letne 

pristojbine iz drugega odstavka 48. člena tega zakona ali če 
ugotovi, da vzdrževalec sorte ne zagotavlja vzdrževanja 
sorte na način, ki zagotavlja ohranjanje izenačenosti in 
nespremenljivosti sorte. 

(2) O razveljavitvi odločbe o vpisu sorte v sortno listo izda Uprava 
odločbo, na podlagi katere se sorta izbriše iz sortne liste. Pritožba 
ne zadrži izvršitve odločbe. 

53. člen 
(ničnost) 

(1) Uprava izreče za nično odločbo o vpisu sorte v sortno listo, 
če naknadno ugotovi, da je odločitev o vpisu sorte v sortno listo 
temeljila na netočnih ali neresničnih podatkih prijavitelja o sorti. 

(2) Uprava odloči o ničnosti z odločbo, na podlagi katere se sorta 
izbriše iz sortne liste. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 

54. člen 
(obnova vpisa sorte v sortno listo) 

(1) Vzdrževalec sorte lahko najpozneje dve leti pred pretekom 
obdobja, do katerega je sorta vpisana v sortno listo, pri Upravi 
vloži zahtevo za obnovo vpisa sorte v sortno listo. Zahteva 
vsebuje zlasti ime, priimek in naslov ali firmo in sedež vzdrževalca 
sorte ter ime sorte, na katero se nanaša zahteva. 

(2) Pred izdajo odločbe Uprava na način iz prvega odstavka 43. 
člena tega zakona preveri, ali vzdrževalec sorto vzdržuje tako, 
da se ohranjata izenačenost in nespremenljivost sorte. 

(3) Če je izpolnjen pogoj iz prejšnjega odstavka, Uprava izda 
odločbo o obnovi vpisa sorte v sortno listo. 

(4) Z dnem izdaje odločbe se obnovi vpis sorte v sortno listo, in 
sicer za obdobje, ki traja 10 let, za hmelj in vinsko trto 25 let, od 
dne, do katerega je veljala odločba o vpisu sorte v sortno listo. 
Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 
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(5) Če Uprava do roka, do katerega velja odločba o vpisu sorte v 
sortno listo, še ni odločila o obnovi vpisa in je bila zahteva iz 
prvega odstavka tega člena vložena pravočasno, Uprava izda 
začasno odločbo, s katero obnovi vpis sorte v sortno listo do 
izdaje odločbe o obnovi vpisa. 

(6) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, lahko 
zahtevo za obnovo vpisa sorte v sortno listo vloži tudi dobavitelj, 
ki ima dovoljenje Uprave za vzdrževanje sorte. 

(7) Minister podrobneje predpiše vsebino zahteve iz prvega 
odstavka tega člena. 

55. člen 
(vpis ohranjevalne sorte v sortno listo) 

(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 40. člena tega zakona 
se lahko zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti v kmetijstvu 
kot ohranjevalna sorta vpiše v sortno listo tudi domača ali 
udomačena sorta, ki ne izpolnjuje vseh pogojev za vpis sorte v 
sortno listo. Ohranjevalna sort» se v sortni listi posebej označi. 

(2) Uprava vpiše sorto iz prejšnjega odstavka v sortno listo, ko 
na podlagi rezultatov preizkušanja ali na podlagi splošno znanih 
podatkov, pridobljenih pri razmnoževanju, pridelavi oziroma 
uporabi sorte ugotovi, da sorta izpolnjuje predpisane pogoje za 
ohranjevalno sorto. 

(3) Vzorec semenskega materiala ohranjevalne sorte se ob vpisu 
v sortno listo shrani v genski banki. 

(4) Minister predpiše pogoje in podrobnejši postopek za vpis 
ohranjevalne sorte v sortno listo. 

56. člen 
(objave v uradnem glasilu Uprave) 

Podatke o prijavah za vpis sort v sortno listo, o izdanih odločbah 
o vpisu sort v sortno listo in o drugih odločitvah Uprave, sortno 
listo in njene spremembe ter druge podatke s področja 
semenarstva Uprava objavlja v uradnem glasilu Uprave. 

57. člen 
(hramba dokumentacije) 

(1) Uprava hrani vse listine, na podlagi katerih je odločila o vpisu 
sorte v sortno listo, ter opise sort, ki so vpisane v sortno listo. 

(2) Uprava hrani listine iz prejšnjega odstavka najmanj dve leti po 
izdaji odločbe o zavrnitvi vpisa sorte v sortno listo oziroma pet let 
po izbrisu sorte iz sortne liste. 

(3) Uprava mora omogočiti vsakemu, ki izkaže pravni interes, 
pregledati vse listine iz prvega odstavka tega člena, razen listin, 
ki vsebujejo zaupne podatke. 

58. člen 
(hramba standardnih vzorcev semenskega materiala 

sorte) 

(1) Vzorec semenskega materiala sorte, ki je vpisana v sortno 
listo in se v Republiki Sloveniji vzdržuje oziroma se prideluje ali 
uradno potrjuje njen semenski material, se hrani kot standardni 
vzorec. 

(2) Uprava imenuje izvajalca hrambe standardnih vzorcev v skladu 
s 76. členom tega zakona. 

(3) Hramba standardnih vzorcev semenskega materiala sorte 
se financira iz proračuna Republike Slovenije. 

59. člen 
(sortne komisije) 

(1) Predstojnik Uprave imenuje člane sortnih komisij za 
posamezne vrste ali skupine kmetijskih rastlin. 

(2) Naloge sortnih komisij so zlasti: 
1. obravnava rezultatov preizkušanja sorte ter izdelava 

strokovnega mnenja glede izpolnjevanja pogojev iz druge 
alinee prvega odstavka 40. člena tega zakona v skladu s 
tretjim odstavkom 46. člena tega zakona, 

2. obravnava in priprava predloga metode preizkušanja sort iz 
prvega odstavka 43. člena in prvega odstavka 60. člena tega 
zakona, 

3. obravnava in priprava strokovnega mnenja glede predloga 
sort, ki se vključijo v posebno preizkušanje v skladu s šestim 
odstavkom 60. člena tega zakona, 

4. obravnava drugih vprašanj s področja semenarstva, izdelava 
strokovnih mnenj ali predlogov. 

(3) Način dela sortnih komisij je določen v poslovniku, ki ga potrdi 
predstojnik Uprave. 

(4) Stroški, povezani z delom sortnih komisij, zlasti sejnine in 
potni stroški članov sortnih komisij, bremenijo proračun Republike 
Slovenije. 

(5) Stroške iz prejšnjega odstavka določi minister v soglasju z 
ministrom, pristojnim za finance. 

60. člen 
(posebno preizkušanje sort) 

(1) Pri določenih vrstah kmetijskih rastlin, ki so pomembne za 
pridelavo v Republiki Sloveniji, se s posebnim preizkušanjem 
sort ugotavlja vrednost sort za pridelavo in uporabo pri različnih 
tehnologijah pridelave oziroma v različnih ekoloških razmerah, z 
namenom, da dobijo pridelovalci podrobnejše podatke o lastnostih 
sorte. 

(2) Posebno preizkušanje sort se izvaja kot javna služba na 
področju semenarstva po predpisanih postopkih in metodah in v 
skladu s programom, ki ga sprejme minister za obdobje sedmih 
let. 

(3) Program iz prejšnjega odstavka določa: 
- vrste kmetijskih rastlin, ki so pomembne za pridelavo v 

Republiki Sloveniji, in lokacije, na katerih se izvaja posebno 
preizkušanje pri posamezni vrsti kmetijskih rastlin, 
predvideno število sort, ki bodo v posameznem letu vključene 
v posebno preizkušanje pri posamezni vrsti kmetijskih rastlin, 
ter kriterije za vključitev posamezne sorte v posebno 
preizkušanje, zlasti glede na razširjenost in primernost sorte 
za pridelavo na določenem območju oziroma pri določeni 
tehnologiji, glede na namen uporabe te sorte, glede na trajanje 
vpisa v sortno listo, 
povezovanje z drugimi programi na področju kmetijstva. 

(4) Program iz prejšnjega odstavka opredeljuje tudi finančne vire 
za izvajanje posebnega preizkušanja sort. 

(5) V skladu s programom iz drugega odstavka tega člena Uprava 
vsako leto določi sorte, ki bodo vključene v posebno preizkušanje 
sort. 
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(6) Uprava lahko pri določitvi sort iz prejšnjega odstavka upošteva 
predloge, ki so jih posredovali vzdrževalec sorte, kmetijsko- 
gozdarska zbornica, organizacija pridelovalcev, zadruga, 
interesna združenja in društva, ki delujejo na področju kmetijstva. 
Uprava lahko pred določitvijo sort pridobi strokovno mnenje sortne 
komisije iz prejšnjega člena. 

(7) Uprava lahko v posebno preizkušanje vključi tudi druge sorte, 
ki so bile predlagane v skladu s prejšnjim odstavkom in ne 
izpolnjujejo kriterijev, določenih v programu iz drugega odstavka 
tega člena, če predlagatelj plača izvajalcu javne službe celotne 
stroške posebnega preizkušanja. 

(8) Na podlagi rezultatov posebnega preizkušanja sort Uprava 
pripravi opisno sortno listo in jo objavi v uradnem glasilu Uprave. 

(9) Minister predpiše postopke in metode posebnega preizkušanja 
sorte ter podrobnejši način priprave in vodenja opisne sortne 
liste, višino stroškov posebnega preizkušanja sort, ki jih plača 
predlagatelj za posebno preizkušanje sort iz sedmega odstavka 
tega člena. 

VIII. PRIDOBIVANJE, UPORABA TER IZMENJAVA 
PODATKOV IN INFORMACIJ 

61. člen 
(pridobivanje, uporaba in posredovanje podatkov) 

(1) Za vodenje in vzdrževanje registra dobaviteljev, evidence 
pridelave semenskega materiala kmetijskih rastlin, sortne liste 
ter drugih evidenc in zbirk podatkov, ki jih vodi v skladu s tem 
zakonom, lahko Uprava pridobiva in uporablja podatke, ki jih v 
okviru predpisanih zbirk vodijo državni organi, javni zavodi in 
agencije, koncesionarji ter drugi pooblaščeni organi, iz: 
1. registra kmetijskih gospodarstev in evidence subjektov, 
2. katastra dejanske rabe kmetijskih zemljišč, 
3. registra prostorskih enot, 
4. davčnega registra (davčna številka), 
5. centralnega registra prebivalstva (ime in priimek, naslov, 

enotna matična številka občana), 
6. zemljiškega katastra (parcelna številka, meje parcele, 

površina, lastnik, upravljavec, najemnik) 
7. zemljiške knjige (lastninska in zakupna pravica na 

posameznih parcelah), 
8. poslovnega registra Republike Slovenije, 
9. zbirk carinskih podatkov o uvozu in izvozu semenskega 

materiala kmetijskih rastlin, 
10. evidence pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih pridelkov 

oziroma živil, 
11. zbirk statističnih podatkov s področja kmetijstva in 

gozdarstva. 

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

(3) 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, 
in v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno zbirko podatkov. 

(4) Podatke iz prvega odstavka tega člena, ki imajo naravo osebnih 
podatkov, posredujejo upravljavci zbirk podatkov v skladu s 
predpisi o varstvu osebnih podatkov. 

(5) Upravljavci zbirk podatkov, kart in digitalnih ortofoto načrtov 
iz prvega in drugega odstavka tega člena posredujejo Upravi 
podatke brezplačno, zaračunavajo pa lahko neposredne 
materialne stroške. 

(6) Uprava varuje podatke, ki jih pridobi v skladu s prvim 
odstavkom tega člena in ki se štejejo za uradno ali davčno tajnost, 
v skladu s predpisi, ki urejajo te tajnosti. 

(7) Uprava skladno s svojimi pristojnostmi povezuje svoje zbirke 
podatkov z vsemi zbirkami podatkov, ki se vodijo na ministrstvu. 

62. člen 
(posredovanje podatkov) 

(1) Uprava lahko brezplačno posreduje določene podatke iz 
registra in evidenc, ki jih vodi v skladu s tem zakonom, drugim 
državnim organom, nosilcem javnih pooblastil, izvajalcem javnih 
služb in drugim pravnim in fizičnim osebam, če te podatke 
potrebujejo za izvajanje zakonsko določenih nalog. 

(2) Uprava lahko izvajalcem nalog iz prejšnjega odstavka z javnim 
pooblastilom dodeli vodenje in redno dopolnjevanje določenih 
evidenc, registrov in zbirk podatkov v skladu s tem zakonom. 

(3) Način povezovanja, pogoje vodenja registrov, evidenc in zbirk 
podatkov predpiše minister. 

63. člen 
(informacijski sistem) 

(1) Uprava zagotovi, da so evidence, registri in zbirke podatkov, 
ki jih vodijo izvajalci nalog v skladu z drugim odstavkom prejšnjega 
člena, povezani v informacijski sistem na področju zdravstvenega 
varstva rastlin in semenarstva, ki ga vzpostavi Uprava. 

(2) Uprava zagotovi povezovanje informacijskega sistema na 
področju zdravstvenega varstva rastlin in semenarstva z 
informacijskim sistemom ministrstva. 

64. člen 
(mednarodna izmenjava podatkov in informacij) 

(1) Na mednarodni ravni Uprava izmenjuje zlasti naslednje podatke 
in informacije: 
1. o osrednjem odgovornem organu; 
2. o organih, odgovornih za uradno potrjevanje semenskega 

materiala kmetijskih rastlin; 
3. o dobaviteljih, vpisanih v register dobaviteljev; 
4. o pridelavi in trženju semenskega materiala kmetijskih rastlin 

v Republiki Sloveniji; 
5. o uvozu semenskega materiala kmetijskih rastlin; 
6. o razmnoževanju semenskega materiala kmetijskih rastlin v 

tujih državah; 
7. o vpisu in izbrisu sort; 
8. o vzdrževalcih sort v Republiki Sloveniji. 

(2) Podatki in informacije iz prejšnjega odstavka se posredujejo 
na podlagi mednarodnih konvencij in sporazumov, ki obvezujejo 
Republiko Slovenijo. 
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IX. PRISTOJNOSTI DRŽAVNIH ORGANOV 

1. Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in 
semenarstvo 

65. člen 
(Uprava) 

(1) Upravne in organizacijske ter z njimi povezane strokovne 
naloge s področja pridelave, priprave za trg in trženja semenskega 
materiala kmetijskih rastlin ter vpisa sort v sortno listo (v 
nadaljnjem besedilu: semenarstvo) opravlja Uprava. 

(2) V upravnih stvareh, o katerih odloča Uprava, je ministrstvo 
organ druge stopnje. 

66. člen 
(naloge in pooblastila Uprave) 

Uprava ima na področju semenarstva zlasti naslednje naloge in 
pooblastila: 
1. vodi postopek za vpis v register in za izbris iz registra 

dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin, 
postopek za vpis in izbris sorte iz sortne liste in druge upravne 
postopke v skladu s tem zakonom, 

2. vodi register dobaviteljev, sortno listo, opisno sortno listo in 
druge evidence in sezname v skladu s tem zakonom, 

3. vzpostavi in vodi informacijski sistem na področju 
semenarstva, 

4. dodeljuje koncesije za izvajanje javne službe na področju 
semenarstva, 

5. daje javna pooblastila organom za uradno potrjevanje 
semenskega materiala kmetijskih rastlin, 

6. imenuje laboratorije in izvajalce preizkušanja sort kmetijskih 
rastlin, 

7. imenuje izvajalce hrambe standardnih vzorcev semenskega 
materiala sorte, 

8. izvaja strokovni nadzor nad izvajanjem nalog javne službe, 
9. objavlja uradne in druge objave, navodila in obvestila v 

uradnem glasilu Uprave ter izdaja publikacije s področja 
semenarstva, 

10. pripravlja poročila, analize, informacije in druga gradiva s 
področja semenarstva za organe in mednarodne organizacije, 
ki jim je Republika Slovenija dolžna poročati v skladu s predpisi 
in na podlagi mednarodnih pogodb, 

11. sodeluje z drugimi organi in organizacijami v državi in tujini na 
delovnem področju, 

12. zastopa Republiko Slovenijo v mednarodnih organih in 
organizacijah na področju semenarstva, 

13. opravlja druge naloge s področja semenarstva. 

2. Inšpekcijsko nadzorstvo 

67. člen 
(inšpekcijsko nadzorstvo) 

(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, 
izdanih na njegovi podlagi, opravljajo fitosanitarni in kmetijski 
inšpektorji. 

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

(3) V upravnih stvareh, o katerih odloča fitosanitarni ali kmetijski 
inšpektor, je ministrstvo organ druge stopnje. 

68. člen 
(naloge in pooblastila inšpektorjev) 

(1) Poleg pooblastil po drugih predpisih lahko fitosanitarni inšpektor 
po tem zakonu in predpisih izdanih na njegovi podlagi: 
1. dostopa do dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih 

rastlin oziroma do semenskega materiala kmetijskih rastlin 
kadarkoli in povsod tam, kjer se le-ta prideluje, skladišči, 
pripravlja za trg oziroma trži, 

2. preverja, če so dobavitelji semenskega materiala kmetijskih 
rastlin vpisani v register dobaviteljev, 

3. preverja, če dobavitelji semenskega materiala kmetijskih 
rastlin izpolnjujejo pogoje iz drugega in tretjega odstavka 5. 
člena tega zakona, 

4. preverja, ali dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev, 
izpolnjujejo obveznosti dobavitelja po tem zakonu, 

5. pri dobavitelju pregleduje listine in evidence, ki jih le-ta vodi v 
zvezi s semenskim materialom kmetijskih rastlin, 

6. preverja, ali semenski material kmetijskih rastlin izpolnjuje 
predpisane zahteve, 

7. preverja, ali je semenski material kmetijskih rastlin pakiran 
ter označen na predpisan način, 

8. odvzema vzorce semenskega materiala kmetijskih rastlin pri 
dobaviteljih, 

9. opravlja inšpekcijske preglede semenskega materiala 
kmetijskih rastlin pred uvozom, 

10. izvaja nadzor pri nosilcih javnih pooblastil po tem zakonu, 
11. izvaja nadzor pri imenovanih laboratorijih, izvajalcih 

preizkušanja sort in izvajalcih hrambe standardnih vzorcev, 
12. vpogleda v registre in evidence, ki jih potrebuje pri izvajanju 

nadzora v skladu s tem zakonom, 
13. nadzira izvajanje ukrepov po tem zakonu, 
14. izvaja druge naloge na področju semenarstva. 

(2) Poleg pooblastil po drugih predpisih lahko kmetijski inšpektor 
po tem zakonu in predpisih izdanih na njegovi podlagi: 
1. dostopa do dobaviteljev, ki tržijo semenski material kmetijskih 

rastlin, oziroma do semenskega materiala kmetijskih rastlin, 
ki se trži, 

2. preverja, če so dobavitelji, ki tržijo semenski material 
kmetijskih rastlin, vpisani v register dobaviteljev, 

3. pri dobavitelju pregleduje listine in evidence, ki jih le-ta vodi v 
zvezi s semenskim materialom kmetijskih rastlin, 

4. preverja, ali semenski material kmetijskih rastlin na trgu 
izpolnjuje predpisane zahteve, 

5. preverja, ali je semenski material kmetijskih rastlin pakiran 
ter označen na predpisan način, 

6. odvzema vzorce semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki 
se trži, 

7. vpogleda v registre in evidence, ki jih potrebuje pri izvajanju 
nadzora v skladu s tem zakonom, 

8. nadzira izvajanje ukrepov po tem zakonu. 

69. člen 
(ukrepi inšpektorja) 

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora po tem zakonu in 
predpisih, izdanih na njegovi podlagi, lahko fitosanitarni inšpektor 
z odločbo: 
1. prepove trženje oziroma uvoz semenskega materiala 

kmetijskih rastlin osebi, ki ni vpisana v register dobaviteljev v 
skladu s tem zakonom, 

2. odredi ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v 
roku, ki ga določi, 
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3. začasno prepove opravljanje dejavnosti dobavitelja, če 
ugotovi, da dobavitelj ne izpolnjuje več pogojev za vpis v 
register dobaviteljev oziroma da več kot dvakrat ni Izpolnil 
odrejenih ukrepov, in predlaga Upravi izbris dobavitelja iz 
registra dobaviteljev, 

4. odredi odpravo pomanjkljivosti ter začasno prepove trženje 
semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki ni pakiran oziroma 
označen na predpisan način, 

5. prepove trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki 
ne ustreza predpisanim zahtevam za trženje, 

6. prepove uvoz semenskega materiala kmetijskih rastlin, če 
niso izpolnjeni pogoji za uvoz v skladu s tem zakonom, 

7. predlaga Upravi odvzem koncesije za opravljanje javne službe 
izvajalcu javne službe, če ne izvaja nalog, ki jih je dolžan 
izvajati, ali jih ne izvaja v skladu s predpisanimi pogoji, 

8. predlaga Upravi odvzem javnega pooblastila, ki je bilo 
podeljeno v skladu s tem zakonom, če nosilec javnega 
pooblastila ne izvaja nalog v skladu s pogodbo oziroma 
predpisi, na podlagi katerih se izvajajo naloge po javnem 
pooblastilu, 

9. predlaga Upravi razveljavitev odločbe o imenovanju 
laboratorija, izvajalca preizkušanja sort ali izvajalca hrambe 
standardnih vzorcev, če ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali 
ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, 

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

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

(2) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora po tem zakonu in 
predpisih, izdanih na njegovi podlagi, lahko kmetijski inšpektor z 
odločbo: 
1. prepove trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin 

osebi, ki ni vpisana v register dobaviteljev v skladu s tem 
zakonom, 

2. odredi ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v 
roku, ki ga določi, 

3. začasno prepove trženje semenskega materiala kmetijskih 
rastlin dobavitelju, ne izpolnjuje več pogojev za vpis v regis- 
ter dobaviteljev oziroma ki več kot dvakrat ni izpolnil odrejenih 
ukrepov, in predlaga Upravi izbris dobavitelja iz registra 
dobaviteljev, 

4. odredi odpravo pomanjkljivosti ter začasno prepove trženje 
semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki ni pakiran in 
označen na predpisan način, 

5. prepove trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki 
ne ustreza predpisanim zahtevam za trženje, 

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

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

X. JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU SEMENARSTVA 

70. člen 
(dejavnosti in financiranje javne službe) 

(1) Dejavnost javne službe na področju semenarstva se izvaja v 
oblikah, kot so določene v zakonu ki ureja kmetijstvo in po tem 
zakonu. 

(2) Dejavnost javne službe na področju semenarstva je posebno 
preizkušanje sort za opisno sortno listo. 

(3) Javna služba iz prejšnjega odstavka se financira iz: 
- proračuna Republike Slovenije; 
- drugih virov. 

(4) Izvajalci javne službe posebnega preizkušanja sort za opisno 
sortno listo morajo sredstva iz proračuna Republike Slovenije za 
financiranje javne službe nameniti le za izvajanje te javne službe. 

(5) Minister lahko podrobneje predpiše naloge javne službe iz 
drugega odstavka tega člena. 

71. člen 
(izvajanje javnih služb) 

(1) Naloge javne službe posebnega preizkušanja sort za opisno 
sortno listo izvajajo javni zavodi, ki delujejo na področju kmetijstva, 
osebe javnega prava, pravne ali fizične osebe na podlagi koncesije 
(v nadaljnjem besedilu: koncesionarji), če izpolnjujejo predpisane 
kadrovske in prostorske pogoje ter pogoje glede opreme. 

(2) Minister predpiše podrobnejše pogoje iz prejšnjega odstavka. 

72. člen 
(koncesija) 

(1) Uprava za določeno obdobje dodeli koncesijo za izvajanje 
javne službe posebnega preizkušanja sort za opisno sortno listo 
izvajalcem iz prvega odstavka prejšnjega člena na podlagi javnih 
razpisov, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije. 

(2) Javni razpis iz prejšnjega odstavka vsebuje zlasti: 
opredelitev predmeta in območja koncesije; 

- navedbo začetka in trajanja koncesije; 
pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar; 
obvezne sestavine prijave; 
merila za izbiro; 

- navedbo roka za izdajo odločbe o izbiri za izdajo koncesije; 
- druge morebitne strokovne in tehnične pogoje; 

kontaktno osebo za dajanje informacij v zvezi z vsebino 
javnega razpisa; 
datum, kraj in čas odpiranja vlog; 
način obveščanja kandidatov o izbiri koncesionarjev. 

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

(4) Prepozno prispele vloge se zavržejo. Nepopolne vloge lahko 
vlagatelji dopolnijo v osmih dneh od prejema poziva na dopolnitev, 
v nasprotnem primeru se vloge zavržejo, na kar je treba vlagatelja 
opozoriti. 

(5) Izid javnega razpisa se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

(6) Javni razpis iz prvega odstavka tega člena ni potreben za 
javne zavode, ki delujejo na področju kmetijstva, katerim Uprava 
na podlagi vloge z odločbo v upravnem postopku dodeli izvajanje 
javne službe posebnega preizkušanja sort za opisno sortno listo. 

(7) Medsebojna razmerja med Upravo in koncesionarjem se 
podrobneje uredijo s pogodbo. 

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

(9) Minister predpiše obdobje iz prvega odstavka tega člena. 
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73. člen 
(pogodba) 

(1) Pogodba iz prejšnjega člena se sklene v pisni oblilfl in vsebuje 
zlasti: 
- izvajalca in strokovne osebe, ki bodo dejavnosti izvajale; 

naloge javne službe na področju semenarstva, ki jo izvaja 
izvajalec; 
način in pogoje za opravljanje s pogodbo določenih nalog; 
pravice, obveznosti in odgovornosti koncesionarja; 
začetek in trajanje koncesije; 
vir financiranja; 
nadzor nad izvajanjem nalog javne službe; 
prenehanje koncesije; 
rok za odpoved pogodbe. 

(2) Če koncesionar ne izvaja nalog, ki jih je dolžan izvajati, ali jih 
ne izvaja v skladu s predpisanimi pogoji, Uprava koncesionarju z 
odločbo odvzame koncesijo iz prejšnjega člena. 

74. člen 
(nadzor nad izvajanjem javne službe) 

(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem nalog javne službe 
posebnega preizkušanja sort za opisno sortno listo izvaja Uprava. 

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

XI. JAVNA POOBLASTILA, IMENOVANJE 
LABORATORIJEV TER IZVAJALCEV PREIZKUŠANJA 

SORT IN HRAMBE STANDARDNIH VZORCEV 

75. člen 
(javna pooblastila) 

(1) Uprava dodeli za naloge iz 22. do 27. člena tega zakona, iz 35. 
člena tega zakona ter iz drugega odstavka prejšnjega člena, 
javno pooblastilo pravnim ali fizičnim osebam, ki izpolnjujejo 
predpisane pogoje glede strokovne, prostorske in tehnične 
usposobljenosti ter druge pogoje za izvajanje nalog po javnem 
pooblastilu. 

(2) Uprava dodeli javno pooblastilo za opravljanje nalog iz prvega 
odstavka tega člena na podlagi javnega razpisa. 

(3) Izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena preverja 
komisija, ki jo imenuje predstojnik Uprave. 

(4) Uprava z odločbo v upravnem postopku ugotovi izpolnjevanje 
pogojev in osebi, ki izpolnjuje predpisane pogoje iz prvega 
odstavka tega člena, dodeli javno pooblastilo (v nadaljnjem 
besedilu: nosilec javnega pooblastila). Z odločbo se za opravljanje 
posameznih nalog iz prvega odstavka tega člena določijo tudi 
strokovni delavci, ki bodo opravljali naloge iz prvega odstavka 
tega člena. 

(5) Javni razpis iz drugega odstavka tega člena ni potreben za 
javne zavode, ki delujejo na področju kmetijstva, če izpolnjujejo 

predpisane pogoje glede strokovne, prostorske in tehnične 
usposobljenosti ter pogoje za izvajanje nalog po javnem 
pooblastilu. Tem se javno pooblastilo dodeli na podlagi vloge z 
odločbo v upravnem postopku. 

(6) Zoper odločbo iz četrtega in petega odstavka tega člena ni 
pritožbe, možen pa je upravni spor. 

(7) Nosilci javnega pooblastila so za izvajanje nalog, za katere jim 
je dano javno pooblastilo, odgovorni Upravi. 

(8) Javno pooblastilo preneha, če nosilec javnega pooblastila ne 
izpolnjuje več predpisanih pogojev ali če ravna v nasprotju s 
predpisi, kar ugotovi Uprava z odločbo v upravnem postopku. 

(9) Izvajanje nalog javnega pooblastila se krije iz proračuna 
Republike Slovenije, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

(10) Pogoje glede strokovne, prostorske In tehnične 
usposobljenosti ter pogoje za izvajanje nalog javnega pooblastila 
iz prvega odstavka tega člena predpiše minister. 

76. člen 
(imenovanje laboratorijev, izvajalcev preizkušanja 

sort in hrambe standardnih vzorcev) 

(1) Laboratorije za izvajanje diagnostičnih preiskav in drugih 
testov semenskega materiala kmetijskih rastlin, izvajalce 
preizkušanja sort in izvajalce hrambe standardnih vzorcev 
semenskega materiala sorte imenuje Uprava na podlagi javnega 
razpisa. Laboratoriji, izvajalci preizkušanja sort in izvajalci hrambe 
standardnih vzorcev morajo glede strokovne, prostorske in 
tehnične usposobljenosti izpolnjevati predpisane zahteve. 

(2) Po opravljenem javnem razpisu izda Uprava odločbo o 
imenovanju laboratorijev za izvajanje diagnostičnih preiskav in 
drugih testov semenskega materiala kmetijskih rastlin (v 
nadaljnjem besedilu: imenovani laboratoriji), o imenovanju 
izvajalcev preizkušanja sort in o imenovanju izvajalcev hrambe 
standardnih vzorcev. 

(3) Javni razpis iz prvega odstavka tega člena ni potreben za 
laboratorije, izvajalce preizkušanja sort in izvajalce hrambe 
standardnih vzorcev, ki so javni zavodi, ki delujejo na področju 
kmetijstva. Te Uprava imenuje na podlagi vloge z odločbo v 
upravnem postopku, če izpolnjujejo predpisane pogoje. 

(4) Z imenovanimi laboratoriji, izvajalci preizkušanja sort in izvajalci 
hrambe standardnih vzorcev iz drugega odstavka tega člena 
sklene Uprava pogodbe, s katerimi se uredijo medsebojna 
razmerja. 

(5) Če imenovani laboratoriji ali izvajalci preizkušanja sort ali 
izvajalci hrambe standardnih vzorcev iz drugega odstavka tega 
člena prenehajo izpolnjevati predpisane pogoje ali če se ugotovi, 
da ne izvajajo pogodbenih obveznosti, Uprava z odločbo razveljavi 
imenovanje iz drugega odstavka tega člena. 

(6) Minister predpiše pogoje, ki jih morajo glede strokovne, 
prostorske in tehnične usposobljenosti izpolnjevati laboratoriji za 
izvajanje diagnostičnih preiskav in drugih testov semenskega 
materiala kmetijskih rastlin, izvajalci preizkušanja sort in izvajalci 
hrambe standardnih vzorcev semenskega materiala sorte. 
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XII. KAZENSKE DOLOČBE 

77. člen 
(prekrški) 

(1) Z denarno kaznijo od 200.000 do 8.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje pravna oseba: 
1. če se ukvarja s pridelavo, pripravo za trg, uvozom oziroma 

trženjem semenskega materiala kmetijskih rastlin dobavitelj, 
ki ni vpisan v register dobaviteljev, 

2. če trži semenski material kmetijskih rastlin v nasprotju z 10. 
členom tega zakona, 

3. če dobavlja semenski material kmetijskih rastlin v nasprotju z 
11. členom tega zakona, 

4. če trži semenski material kmetijskih rastlin v nasprotju z 12. 
členom tega zakona, 

5. če trži semenski material sorte, ki ni v sortni listi, pa je vpis v 
sortno listo za to vrsto kmetijskih rastlin obvezen (tretji 
odstavek 12. člena), 

6. če trži semensko mešanico, ki ne izpolnjuje predpisanih 
zahtev iz 16. člena tega zakona, 

7. če trži semensko mešanico, namenjeno pridelovanju krme, 
ki ni vpisana v evidenco semenskih mešanic (četrti odstavek 
16. člena) 

8. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 19. člena tega 
zakona, 

9. če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 19. člena tega zakona, 
10. če ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 19. člena tega 

zakona, 
11. če izda etikete dobavitelja oziroma potrdila o semenskem 

materialu kmetijskih rastlin v nasprotju s drugim odstavkom 
20. člena tegaizakona, 

12. če ne vodi predpisanih evidenc o izdanih etiketah in potrdilih 
dobavitelja (tretji odstavek 20. člena), 

13. če trži uvožen semenski material kmetijskih rastlin v nasprotju 
s prvim odstavkom 34. člena tega zakona, 

14. če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 34. člena tega 
zakona, 

15. če kot Izvajalec javne službe ne opravlja obveznosti iz 
drugega odstavka 70. člena tega zakona, 

16. če ne uporablja finančnih sredstev v skladu z četrtim 
odstavkom 70. člena tega zakona. 

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

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

(4) Z denarno kaznijo od 25.000 do 150.000 tolarjev se za prekršek 
iz 1. točke prvega odstavka tega člena kaznuje tudi fizična oseba. 

78. člen 
(mandatne kazni) 

1) Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju 
samem, se za prekršek kaznuje pravna oseba: 
1. če v roku ne priglasi Upravi sprememb podatkov, ki se vodijo 

v registru dobavfteljev (peti odstavek 7. člena), 
2. če trži semenski material kmetijskih rastlin brez dovoljenja 

Uprave (prvi odstavek 13. člena), 
3. če ne prijavi pridelave semenskega materiala kmetijskih rastlin 

(prvi odstavek 20. člena), 

4. če ne izvede ukrepov, odrejenih v skladu s prvim ali drugim 
odstavkom 21. člena tega zakona, 

5. če ne izpolni obveznosti iz tretjega odstavka 48. člena tega 
zakona. 

(2) Z denarno kaznijo 100.000 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. 

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

(4) Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju 
samem, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje 
tudi fizična oseba. 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

79. člen 
(posebne določbe) 

(1) Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski Uniji: 
1. se za uvoz semenskega materiala kmetijskih rastlin v 

Republiko Slovenijo šteje uvoz iz vseh držav, ki niso države 
članice Evropske Unije, 

2. se šteje, da semenski material kmetijskih rastlin, pridelan v 
eni od držav članic Evropske Unije, izpolnjuje zahteve za 
trženje po tem zakonu, če izpolnjuje zahteve za trženje 
semenskega materiala kmetijskih rastlin, predpisane v 
predpisih Evropske Unije, ki urejajo trženje semenskega 
materiala kmetijskih rastlin; 

3. se lahko v Republiki Sloveniji trži tudi semenski material sorte, 
ki je vpisana v skupni katalog sort kmetijskih rastlin Evropske 
Unije ali v sortno listo v eni od držav članic Evropske Unije; 

4. lahko Uprava dovoli trženje semenskega materiala kmetijskih 
rastlin iz 15. člena tega zakona, če o trženju predhodno odloči 
pristojni organ Evropske Unije; 

5. se enakovrednost semenskega materiala kmetijskih rastlin, 
pridelanega v tretjih državah, in enakovrednost postopkov 
vzdrževanja sort v tretjih državah ugotavljata v skladu s 
postopki, predpisanimi s predpisi Evropske Unije, ki urejajo 
trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin; 

6. lahko prijavo za vpis sorte v sortno listo vloži tudi fizična ali 
pravna oseba, ki ima stalno bivališče ali sedež v eni od držav 
članic Evropske Unije; 

7. se šteje, da je sorta splošno znana, če je splošno znana v 
skladu s predpisi Evropske Unije, ki urejajo trženje 
semenskega materiala kmetijskih rastlin. 

(2) Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski Uniji se 
preneha uporabljati tretji odstavek 44. člena tega zakona. 
Ustreznost predlaganega imena sorte se preverja v skladu s 
predpisom Evropske Unije, ki določa podrobnejša pravila glede 
ustreznosti imena sorte. 

80. člen 
(obveščanje) 

Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski Uniji mora Uprava 
o vseh postopkih in 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. 
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81. člen 
(vpis v register) 

(1) Osebe iz drugega odstavka 5. člena tega zakona, ki so ob 
uveljavitvi tega zakona vpisane v register pridelovalcev oziroma 
dodelovalcev semena in sadik v skladu z 18. členom Zakona o 
semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73 in 29/86, v nadaljnjem 
besedilu: ZSemS), so se dolžne vpisati v register dobaviteljev 
najpozneje v enem letu od uveljavitve tega zakona. 

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka smejo še največ eno leto od 
uveljavitve tega zakona opravljati dejavnosti, za katere so ob 
uveljavitvi tega zakona vpisane v register pridelovalcev in 
dodelovalcev po ZSemS, kot registrirani dobavitelji po tem zakonu. 

, (3) Postopki za vpis v register pridelovalcev in dodelovalcev, ki 
se ob uveljavitvi tega zakona vodijo po ZSemS, se nadaljujejo po 
tem zakonu. 

82. člen 
(trženje semenskega materiala kmetijskih rastlin) 

(1) Semenski material kmetijskih rastlin, ki je bil do uveljavitve 
tega zakona pridelan, dodelan, pakiran in deklariran v skladu z 
ZSemS, se sme tržiti do 30. junija 2004. 

83. člen 
(vpis in izbris sort) 

(1) Postopki za vpis sorte v sortno listo, ki se ob uveljavitvi tega 
zakona vodijo v skladu z Zakonom o potrjevanju novih sort, 
dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in 
gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 38/80 in 82/90), se nadaljujejo 
po tem zakonu. 

(2) Prijavitelj lahko umakne zahtevo za vpis sorte v sortno listo, 
če vpis sorte v sortno listo po tem zakonu ni obvezen. 

(3) Sorte, ki so ob uveljavitvi tega zakona vpisane v sortno listo, 
ki se vodi v skladu z Zakonom o potrjevanju novih sort, dovolitvi 
introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin 
(Uradni list SFRJ, št. 38/80 in 82/90), ostanejo vpisane v sortno 
listo najpozneje do 31. decembra 2004. 

(4) Osebe, ki so upravičene do prijave sorte v sortno listo v 
skladu z 38. členom tega zakona, lahko za sorte iz prejšnjega 
odstavka najpozneje v enem letu od uveljavitve tega zakona, 
vložijo pri Upravi zahtevo za vpis sorte v sortno listo, ki se vodi 
po tem zakonu. 

(5) Uprava izda odločbo o vpisu sorte iz tretjega odstavka tega 
člena v sortno listo, če ugotovi, da sorta izpolnjuje pogoje iz prve 
oziroma druge alinee prvega odstavka 40. člena tega zakona in 
če prijavitelj sporoči podatke o vzdrževalcu sorte. 

(6) Če pogoji iz prejšnjega odstavka niso izpolnjeni, Uprava z 
odločbo zavrne zahtevo za vpis sorte v sortno listo, ki se vodi v 
skladu s tem zakonom. 

(7) Po preteku obdobja iz tretjega odstavka tega člena Uprava z 
odločbo, izdano po uradni dolžnosti, izbriše sorte iz sortne liste. 

(8) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka vpiše Uprava 
domačo ali udomačeno tujo sorto iz tretjega odstavka tega člena 
v sortno listo kot ohranjevaino sorto, če so za to izpolnjeni pogoji 
iz 55. člena tega zakona. 

(9) Vzorec semenskega materiala domače ali udomačene sorte, 
ki je bila izbrisana iz sortne liste na podlagi sedmega odstavka 

tega člena, in sorte, ki je vpisana v sortno listo kot ohranjeValna 
sorta na podlagi prejšnjega odstavka, se shrani v genski banki. 

(10) Semenski material sort, ki se v skladu s tem členom izbrišejo 
iz sortne liste, se lahko trži do 30. junija v letu, ki sledi letu izbrisa 
sorte iz sortne liste. 

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

Predpisi na podlagi tega zakona se izdajo najpozneje v 18 mesecih 
po uveljavitvi tega zakona, razen predpisov na podlagi 5., 6., 7., 
9. in 39. člena tega zakona, ki se izdajo v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. 

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

85. člen 
(predpisi, ki veljajo ali se uporabljajo do izdaje novih) 

Do uveljavitve predpisov, izdanih na podlagi tega zakona, veljajo 
oziroma se uporabljajo naslednji predpisi: 
1. Pravilnik o kakovostnih normah, pakiranju, plombiranju in 

deklariranju sadilnega materiala kmetijskih rastlin (Uradni list 
SFRJ, št. 45/75 in 26/79); 

2. Pravilnik o kakovosti semena kmetijskih rastlin (Uradni list 
SFRJ, št. 47/87, 60/87, 55/88 in 81/89, RS, št. 1/95, 59/99 in 
111/00); 

3. Pravilnik o potrjevanju zdravstvenega stanja in kakovosti 
semenskega krompirja ter o prometu s semenskim krompirjem 
(Uradni list RS, št. 111/00); 

4. Pravilnik o pogojih za pridelovanje, dodelavo in promet 
kmetijskega semena in sadik (Uradni list SRS, št. 36/74); 

5. Pregled organizacij združenega dela, ki so pooblaščene za 
opravljanje strokovne kontrole nad odbiranjem matičnih rastlin 
za sadjarstvo, vinogradništvo in hmeljarstvo (Uradni list SRS, 
št. 24/75); 

6. Pravilnik o enotnih metodah strokovne kontrole pridelovanja 
kmetijskega semena (Uradni list SRS, št. 36/74 in RS, št. 111/ 
00); 

7. Pravilnik o načinu odbiranja in potrjevanja matičnih rastlin in 
enotnih metodah za opravljanje strokovne kontrole nad 
pridelovanjem sadik (Uradni list SRS, št. 36/74); 

8. Odločba o organizacijah združenega dela, ki izdajajo 
certifikate o kakovosti izvoznega semena kmetijskih rastlin 
(Uradni list SFRJ, št. 67/80); 

9. Odločba o organizacijah združenega dela, ki izdajajo 
certifikate o kakovosti izvoznega sadilnega materiala 
kmetijskih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 67/80 in 62/81); 

10. Odločba o določitvi Kmetijskega inštituta Slovenije, 
Hacquetova 17, Ljubljana, za izvajanje strokovnih nalog v 
zvezi s preizkušanjem sort in hranjenjem vzorcev 
reprodukcijskega materiala kmetijskih rastlin (Uradni list RS, 
št. 35/00); 

11. Pravilnik o vsebini in podatkih, ki jih mora vsebovati zahteva 
za potrditev nove sorte (kultivarja) oziroma za dovolitev 
introdukcije tuje sorte (kultivarja) kmetijskih in gozdnih rastlin 
in o imenu sorte (Uradni list SFRJ, št. 56/89); 

12. Pravilnik o registru novih domačih sort oziroma evidenci tujih 
sort kmetijskih in gozdnih rastlin, za katere je dovoljena 
introdukcija (Uradni list SFRJ, št. 56/89); 

13. Odredba o višini stroškov postopka za potrditev nove sorte 
oziroma za dovolitev introdukcije tuje sorte (Uradni list RS, št. 
11/94, 14/95, 9/96, 8/97, 27/98 in 14/00); 

14. Seznam potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort 
kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v 
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Republiki Sloveniji, ter udomačenih sort kmetijskih rastlin, za 
katere je dovoljen promet v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 59/01); 

15. Seznam sort, ki se izbrišejo iz seznama potrjenih domačih 
sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za katere 
je dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 71/00); 

16. Seznam sort, ki se izbrišejo s seznama domačih in 
udomačenih tujih sort kmetijskih rastlin, ki so upravičeno v 
proizvodnji v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 71/00). 

86. člen 
(predpisi, ki prenehajo veljati oziroma se prenehajo 

uporabljati) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 
Zakona o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73 in 29/86), 
ki se nanašajo na seme in sadike kmetijskih rastlin. 

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
1. Sortna lista za sadne rastline in vinsko trto (Uradni list SRS, 

št. 18/76, 12/77 in 12/79); 
2. Odredba o določitvi Kmetijskega inštituta Slovenije v Ljubljani 

za izvrševanje preizkusov semenskega blaga (Uradni list 
LRS, št. 13/58); 

3. Seznam sort, ki se izbrišejo iz registra novih sort oziroma iz 
evidence tujih sort kmetijskih rastlin, ki jim je dovoljena 
introdukcija v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 3/97). 

(3) Z dnem uveljavitve tega zakona se za kmetijske rastline 
prenehajo uporabljati: 
1. Zakon o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort 

in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, 
št. 38/80 in 82/90 in RS, št. 4/91, 86/98); 

2. Odlok o soglasju k Zakonu o spremembah in dopolnitvah 
zakona o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih 
sort in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list 
RS, št. 4/91). 

(4) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati: 
1. Pravilnik o enotni metodi za preizkušanje sort okrasnih 

listavcev in iglavcev na poskusnem polju in v laboratoriju in o 
enotni metodi za obdelavo rezultatov preizkušanja, dobljenih 
na poskusnem polju in v laboratoriju (Uradni list SFRJ, št. 9/ 
89); 

2. Pravilnik o enotni metodi za preizkušanje sort zdravilne špajke 
(baldrijana) in gozdnega korena na poskusnem polju in v 
laboratoriju ter o enotni metodi za obdelavo rezultatov 
preizkušanja, dobljenih na poskusnem polju in v laboratoriju 
(Uradni list SFRJ, št. 14/89); 

3. Pravilnik o enotni metodi za preizkušanje sort bražiljke, vrtnega 
šetraja in majarona na poskusnem polju in v laboratoriju ter o 
enotni metodi za obdelavo rezultatov preizkušanja, dobljenih 
na poskusnem polju in v laboratoriju (Uradni list SFRJ, št. 14/ 
89); 

4. Pravilnik o enotni metodi za preizkušanje sort izopa (ožepka), 
vrtne materine dušice, mete, melise in pehtrana na poskusnem 
polju in v laboratoriju ter o enotni metodi za obdelavo rezultatov 
preizkušanja, dobljenih na poskusnem polju in v laboratoriju 
(Uradni list SFRJ, št. 14/89); 

5. Pravilnik o enotni metodi za preizkušanje sort kamilice na 
poskusnem polju in v laboratoriju ter o enotni metodi za 
obdelavo rezultatov preizkušanja, dobljenih na poskusnem 
polju in v laboratoriju (Uradni list SFRJ, št. 14/89); 

6. Pravilnik o enotni metodi za preizkušanje sort sladkega janeža 
(komarčka), bele gorjušice, korijandra, vrtnega janeža 
(koromača) in kumine na poskusnem polju in v laboratoriju 
ter o enotni metodi za obdelavo rezultatov preizkušanja, 
dobljenih na poskusnem polju in v laboratoriju (Uradni list 
SFRJ, št. 14/89); 

7. Pravilnik o enotni metodi za preizkušanje sort igličastih in 
listnatih vrst grmovnic, polgrmov, plezalk popenjalk in ovijalk 
na poskusnem polju in v laboratoriju ter o enotni metodi za 
obdelavo rezultatov preizkušanja, dobljenih na poskusnem 
polju in v laboratoriju (Uradni list SFRJ, št. 14/89); 

8. Pravilnik o enotni metodi za preizkušanje sort cvetja - lončnic 
na poskusnem polju in v laboratoriju in o enotni metodi za 
obdelavo rezultatov preizkušanja, dobljenih na poskusnem 
polju in v laboratoriju (Uradni list SFRJ, št. 23/89); 

9. Pravilnik o enotni metodi za preizkušanje sort enoletnega in 
dveletnega (sezonskega) cvetja na poskusnem polju in v 
laboratoriju in o enotni metodi za obdelavo rezultatov 
preizkušanja, dobljenih na poskusnem polju in v laboratoriju 
(Uradni list SFRJ, št. 23/89); 

10. Pravilnik o enotni metodi za preizkušanje sort večletnega 
cvetja (trajnic) na poskusnem polju in v laboratoriju in o enotni 
metodi za obdelavo rezultatov preizkušanja, dobljenih na 
poskusnem polju in v laboratoriju (Uradni list SFRJ, št. 23/ 
89); 

11. Pravilnik o enotni metodi za preizkušanje sort cvetja čebulnic, 
gomoljnic in korenik na poskusnem polju in v laboratoriju in o 
enotni metodi za obdelavo rezultatov preizkušanja, dobljenih 
na poskusnem polju in v laboratoriju (Uradni list SFRJ, št. 23/ 
89); 

12. Pravilnik o enotni metodi za preizkušanje sort rezanega cvetja 
na poskusnem polju in v laboratoriju in o enotni metodi za 
obdelavo rezultatov preizkušanja, dobljenih na poskusnem 
polju in v laboratoriju (Uradni list SFRJ, št. 23/89); 

13. Pravilnik o enotni metodi za preizkušanje sort vrtnic in podlag 
na poskusnem polju in v laboratoriju In o enotni metodi za 
obdelavo rezultatov preizkušanja, dobljenih na poskusnem 
polju in v laboratoriju (Uradni list SFRJ, št. 23/89); 

14. Odredba o nesortnem semenu in dovoljenih mešanicah 
kmetijskega semena, ki smejo v promet (Uradni list SFRJ, št. 
25/66 in 7/67); 

15. Pravilnik o kakovostnih normah in drugih pogojih za promet 
kmetijskega sadilnega materiala (Uradni list SFRJ, št. 53/67); 

16. Pravilnik o kakovostnih normah za posamezne vrste 
kmetijskega semena in drugih pogojih za promet ter o enotni 
metodi za analizo kmetijskega semena (Uradni list SFRJ, št. 
25/66, 32/66); 

17. Seznam potrjenih novih domačih sort (kultivarjev) kmetijskih 
rastlin v SFR Jugoslaviji (Uradni list SFRJ, št. 20/91, RS, št. 
31/97); 

18. Pravilnik o metodi in postopku za priznanje nove sorte 
kmetijskih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 36/66, 1/70); 

19. Pravilnik o metodi in postopku za priznanje nove vzgojene 
sorte sadilnega materiala in za dovolitev introdukcije tuje sorte 
sadilnega materiala v sadjarstvu, vinogradništvu in 
hmeljarstvu (Uradni list SFRJ, št. 19/71); 

20. Zakon o prometu s semenskim blagom (Uradni list SFRJ, št. 
27/54). 

87. člen 

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

L SPLOŠNE DOLOČBE 

Zakon v splošnih določbah navaja področje, ki ga ureja, ter določa 
skupine ali posamezne vrste kmetijskih rastlin, katerih pridelavo, 
pripravo za trg, uvoz in trženje semenskega materiala ureja ta 
zakon. Ta zakon ne ureja gozdnega semena in sadik (po novem: 
gozdnega reprodukcijskega materiala). Gozdni reprodukcijski ma- 
terial bo urejen s posebnim zakonom. 

V 1. členu so navedene skupine in vrste kmetijskih rastlin tako, 
kot so določene v temeljnih predpisih (Smernicah Evropske Unije), 
ki urejajo področje pridelave in trženja semenskega materiala 
kmetijskih rastlin: žita (direktiva št. 66/402/EEC), krmne rastline 
(direktiva 66/401/EEC), krompir (direktiva št. 66/403/EEC), pesa 
(direktiva 66/400/EEC), oljnice in predivnice (direktiva št. 69/208/ 
EEC), zelenjadnice (direktiva št. 70/458/EEC in direktiva št. 92/ 
33/EEC), sadne rastline (direktiva št. 92/34/EEC), okrasne rastline 
(direktiva št. 98/56/EC) in vinska trta (direktiva št. 68/193/EEC). 
Ta zakon velja tudi za semenski material hmelja, ki ga predpisi 
Evropske Unije s področja semenskega materiala kmetijskih 
rastlin posebej ne urejajo. Podrobnejše bo vrste kmetijskih rastlin, 
za katere velja ta zakon, predpisal minister, pristojen za kmetijstvo, 
na podlagi seznamov vrst, ki so priloge navedenim direktivam. 

Zakon daje v 3. členu podlago za ureditev pridelave, priprave za 
trg, uvoza oziroma trženja semenskega materiala vrst, ki se 
izjemoma lahko uporabljajo v kmetijski pridelavi kot kmetijske 
rastline, in sicer v soglasju z ministrom, pristojnim za ohranjanje 
narave. V skladu z določbami prej navedenih direktiv določbe 
tega zakona ne veljajo za semenski material, ki je namenjen 
izvozu. Praviloma se za semenski material, ki je namenjen 
mednarodnemu prometu, uporabljajo mednarodni standardi in 
pravila po OECD in EPPO shemah certificiranja ter ISTA pravila 
za ugotavljanje kakovosti semena. 

V 4. členu je razložen pomen izrazov, uporabljenih v zakonu. 
Izrazi in njihov pomen so skladni z definicijami, navedenimi v EU 
predpisih s tega področja. Pomen izraza 'uvoz' je usklajen s 
carinskimi predpisi EU in Republike Slovenije. 

II. DOBAVITELJI SEMENSKEGA MATERIALA 
KMETIJSKIH RASTLIN 

Zakon v 5. členu določa obvezen vpis dobaviteljev v register 
dobaviteljev. Vpis je obvezen za vse fizične in pravne osebe, ki 
pridelujejo, uvažajo, pripravljajo za trg oziroma tržijo semenski 
material kmetijskih rastlin (to je: opravljajo dejavnosti dobavitelja 
po tem zakonu). Kot pogoj za vpis v register dobaviteljev zakon 
določa, da mora dobavitelj zagotoviti strokovno usposobljeno 
osebo, z ustreznim strokovnim znanjem in izkušnjami na področju 
pridelave semena ali sadilnega materiala kmetijskih rastlin, da 
lahko zagotavlja izpolnjevanje obveznosti dobavitelja po tem 
zakonu. 

V skladu z določbami EU predpisov sta v 6. členu določeni izjemi, 
ko osebi, ki opravlja dejavnosti dobavitelja, ni potrebno biti vpisana 
v register dobaviteljev. 

V 7., 8., in 9. členu je določen postopek vpisa v register dobaviteljev, 
postopek izbrisa iz registra ter razlogi za izbris ter način vodenja 
registra. 

Postopek za vpis v register in register dobaviteljev bo vodila 
Uprava za varstvo rastlin in semenarstvo, ki je odgovorna tudi za 
vodenje registra imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov 
in nadzorovanih predmetov na podlagi Zakona o zdravstvenem 
varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/2001). Pogoji za vpis, 
postopek vpisa in izjemi glede vpisa bodo usklajeni s pogoji in 
postopki vpisa ter izjemami glede vpisa, ki so določeni z Zakonom 
o zdravstvenem varstvu rastlin in s Pravilnikom o pogojih za 
registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in 
nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega varstva 
rastlin, in o pogojih za izdajanje rastlinskih potnih listov (Uradni list 
RS, št. 93/2001). 

III. ZAHTEVE ZA SEMENSKI MATERIAL KMETIJSKIH 
RASTLIN 

V 10. členu so na splošno določene zahteve, ki jih mora glede 
sortne ali vrstne pristnosti in čistosti, zdravstvenega stanja in 
drugih meril kakovosti ter glede pakiranja in označevanja 
izpolnjevati semenski material kmetijskih rastlin, ki se trži. Predlog 
zakona določa tudi, da mora semenski material v posebnih 
primerih izpolnjevati tudi zahteve, določene s posebnimi predpisi 
(na primer semenski material, ki je GSO ali ki vsebuje GSO, 
mora izpolnjevati tudi zahteve, določene s predpisi, ki urejajo 
ravnanje z GSO). Podrobnejše zahteve za trženje semenskega 
materiala bodo določene v podzakonskih predpisih, ki jih bo za 

, posamezno vrsto ali skupino kmetijskih rastlin predpisal minister. 
Predpisane zahteve bodo skladne z zahtevami direktiv EU. V 
direktivah se predpisane zahteve za trženje razlikujejo zlasti glede 
na pomen posamezne vrste kmetijske rastline in glede na način 
razmnoževanja (s semenom ali rastlinami oziroma deli rastlin). V 
podzakonskih predpisih bo določeno: kategorije semenskega 
materiala, za posamezno kategorijo bodo določene zahteve glede 
kakovosti. Pri pesi, žitih, krompirju, krmnih rastlinah, oljnicah in 
predivnicah, vinski trli in hmelju bo določeno, da skladnost s 
predpisanimi zahtevami obvezno ugotavlja imenovani organ v 
postopku uradne potrditve. Pri vrtninah (seme) in sadnih rastlinah 
se bo lahko dobavitelj odločil za pridelavo uradno potrjenega 
semenskega materiala ali za pridelavo semenskega materiala, 
za katerega bo sam ugotavljal skladnost s predpisanimi zahtevami. 
Pri okrasnih rastlinah in sadikah vrtnin kategorije semenskega 
materiala ne bodo predpisane, skladnost z minimalnimi zahtevami 
bo zagotavljal dobavitelj sam. 
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Tabela: Zahteve za trženje, ki bodo predpisane v podzakonskih predpisih za posamezno vrsto 

ali skupino kmetijskih rastlin 

(1) Vpis sorte v sortno listo je obvezen, pri določenih vrstah krmnih rastlin ter oljnic in predivnic pa se 
lahko trži tudi semenski material, ki je vrstno pristen (pripada določeni vrsti kmetijskih rastlin in se 
trži brez navedbe sorte), na primer pri inkarnatki, travniški latovki, soji, beli gorjušici 
(2) Vpis sorte v sortno listo je obvezen, razen za podlage pri vinski trti 
(3) Semenski material se sme tržiti samo, če je sorta označena (kot sorten), razen podlag 
(4) Semenski material se praviloma trži z oznako sorte (kot sorten) 

Vrsta/skupina kmetijskih rastlin 
Predpisane zahteve za 
trženje 

Zagotavljanje 
skladnosti z 
zahtevami 

Vpis v sortno 
listo 

Kategorije Minimalne 
zahteve 

Uradna 
potrditev 

Doba- 
vitelj 

Pesa, žita, krompir predpisane - obvezna - obvezen 
Krmne rastline, oljnice in 
predivnice 

predpisane - obvezna - obvezen( I) 

Vrtnine (seme) predpisane - neobvezna + obvezen 
Vrtnine (semenski material razen 
semena) 

niso 
predpisane 

predpisane - + obvezen 

Vinska trta, hmelj predpisane - obvezna - obvezen(2) 
Sadne rastline predpisane - neobvezna + neobvezen(3) 
Okrasne rastline niso 

predpisane 
predpisane - + -(4) 

11. člen se nanaša samo za uradno potrjen semenski material. 
Določba tega člena pomeni odstopanje od zahtev za trženje iz 
10. člena in je nujna, ker trženje po definiciji pomeni vsako dobavo 
semenskega materiala. V praksi pa semenski material lahko pridela 
en dobavitelj, za trg pa ga dokončno pripravi drug dobavitelj, ki 
ima za to ustrezno opremo. Odstopanje od določb 10. člena je 
zato omejeno le na dobavo ne dokončno potrjenega semenskega 
materiala drugemu dobavitelju. V tem primeru se v postopku 
potrjevanja, ki ga podrobneje ureja 22. člen, pri prvem dobavitelju 
ugotovi le, ali semenski material izpolnjuje predpisane zahteve 
glede sortne ali vrstne pristnosti in čistosti ter zdravstvenega 
stanja (zahteve za ne dokončno potrjen semenski material). 
Dokončno se semenski material potrdi potem, ko drugi dobavitelj 
semenski material pripravi za trg in ko je uradno ugotovljena tudi 
kakovost semenskega materiala. 

V 12. členu je določeno, da mora biti semenski material na trgu 
označen z imenom sorte, razen pri tistih vrstah kmetijskih rastlin, 
pri katerih se semenski material lahko trži kot vrstno pristen. Pri 
določenih vrstah bo minister predpisal, da je vpis sorte v sortno 
listo obvezen (gl. obrazložitev 10. člena; tabela) 

V 13., 14., in 15., členu so določene izjeme, ko se pod posebnimi 
pogoji lahko trži tudi semenski material, ki ne izpolnjuje predpisanih 
zahtev iz 10..11. oziroma 12. člena. Vse izjeme so v skladu z 
določbami direktiv EU. 

V 16. in 17. členu so določene posebne zahteve za trženje 
semenskega materiala v obliki semenskih mešanic. 

18. člen določa dejanja, ki se ne štejejo za trženje semenskega 
materiala. 

IV. PRIDELAVA SEMENSKEGA MATERIALA IN 
ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI 

V 19. Členu so določene obveznosti dobavitelja. Dobavitelj je 
odgovoren za semenski material, ki ga daje na trg. Pri opravljanju 
dejavnosti dobavitelja mora izpolnjevati obveznosti, ki so določene 
v tem členu. Podobno kot glede zahtev za trženje semenskega 
materiala velja tudi za obveznosti dobavitelja. Le-te se razlikujejo 
glede na vrsto dejavnosti, ki jo dobavitelj opravlja in glede na 
vrsto ali skupino kmetijskih rastlin, ki jo dobavitelj prideluje, 
pripravlja za trg, uvaža oziroma trži. Tako mora dobavitelj, ki 
prideluje semenski material vrst ali skupin kmetijskih rastlin, za 
katere ni predpisana uradna potrditev (gl. tabelo zgoraj; skladnost 
z zahtevami zagotavlja dobavitelj), izpolnjevati vse obveznosti iz 
drugega odstavka tega člena, dobaviteljem, ki pridelujejo semenski 
material vrst, pri katerih je obvezna uradna potrditev semenskega 
materiala, pa ni potrebno izpolnjevati obveznosti iz 1. in 2. točke 
drugega odstavka. Posebna zahteva se nanaša na dobavitelje 
semenskega materiala sadnih in okrasnih rastlin. Če se ta 
semenski material trži z oznako sorte, mora biti sorta ali uradno 
opisana (uradni opis sorte se pridobi v postopku vpisa v sortno 
listo ali v postopku zavarovanja sorte, oba postopka sta 
neobvezna), ali pa mora opis zagotoviti dobavitelj sam (neuradni 
opis sorte). 

V 20. so določene dodatne obveznosti dobavitelja, ki prideluje, 
pripravlja za trg, uvaža oziroma trži semenski material tistih vrst 
ali skupin kmetijskih rastlin, pri katerih je dobavitelj sam odgovoren 
za zagotavljanje skladnosti s predpisanimi zahtevami. Dobavitelj, 
ki prideluje takšen semenski material, mora pridelavo prijaviti 
pristojnemu fitosanitarnemu inšpektorju. 
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V 21. členu je predpisan uradni nadzor dobaviteljev iz 20. člena. 
Za nadzor so pristojni fitosanitarni inšpektorji. Razen v primeru 
vrtnin gre namreč za vrste kmetijskih rastlin, pri katerih kakovost 
semenskega materiala v največji meri določa zdravstveno stanje 
in ki so tudi po Zakonu o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni 
list RS, št. 45/2001) podvržene inšpekcijskemu nadzoru, ki ga 
prav tako izvaja fitosanitarni inšpektor. Pri opravljanju nadzora pri 
dobavitelju fitosanitarni inšpektor preveri tudi, ali semenski mate- 
rial izpolnjuje predpisane zahteve za trženje. 

Določbe členov od 22. do 27. se nanašajo na uradno potrjevanje 
semenskega materiala določenih vrst kmetijskih rastlin. Uradna 
potrditev je postopek uradnega nadzora nad pridelavo in pripravo 
semenskega materiala za trženje, ki ga izvede organ za 
potrjevanje in s katerim ugotovi, ali semenski material glede sortne 
ali vrstne pristnosti in čistosti, zdravstvenega stanja in kakovosti 
izpolnjuje predpisane zahteve za trženje. Postopek se začne na 
podlagi prijave pridelave, ki jo vloži dobavitelj pri organu za 
potrjevanje. Dobavitelj vloži prijavo do roka, ki bo predpisan v 
podzakonskem predpisu in bo različen glede na vrsto kmetijskih 
rastlin oziroma glede na roke, v katerih morajo biti opravljene 
posamezne faze nadzora pridelave (pri krompirju npr. eno leto 
pred načrtovano pridelavo, pri večini poljščin pa najkasneje en 
mesec po začetku pridelave). Organ za potrjevanje izvede 
postopek uradne potrditve, če je dobavitelj vpisan v register 
dobaviteljev in če so izpolnjeni drugi pogoji za uradno potrditev 
(sorta vpisana v sortno listo, uporabljeni semenski material za 
razmnoževanje izpolnjuje predpisane zahteve). Zakon določa tudi 
izjeme, v katerih lahko organ za potrjevanje izvede postopek 
uradne potrditve. Če semenski material izpolnjuje predpisane 
zahteve, organ izda uradne etikete in semenski material z njimi 
označi. Postopek potrjevanja se konča z izdajo potrdila o uradni 
potrditvi semenskega materiala. Če semenski material predpisanih 
zahtev ne izpolnjuje, organ uradnih etiket ne izda, postopek se 
konča z izdajo odločbe o zavrnitvi uradne potrditve. Dobavitelj se 
lahko na odločitev organa pritoži na ministrstvo za kmetijstvo. V 
skladu z 10. členom lahko dobavitelj semenski material trži, če je 
označen na predpisan način. V primeru semenskega materiala, 
za katerega je predpisana uradna potrditev, to pomeni, da ga 
lahko trži potem, ko ga organ označi z uradnimi etiketami. 
Izjemoma, če gre za izdajo uradnih etiket pred uradno ugotovitvijo 
kalivosti semena (24. člen), sme dobavitelj dati semenski mate- 
rial na trg šele potem, ko organ izda potrdilo o uradni potrditvi 
semenskega materiala. 

V 28. členu se vzpostavlja evidenca pridelave, ki jo vodi Uprava 
na podlagi prijav pridelave semenskega materiala. Podatke o 
vloženih prijavah sporočata Upravi v skladu z 20. in 22. členom 
pristojni fitosanitarni inšpektor in organ za potrjevanje. 

V. UVOZ SEMENSKEGA MATERIALA 

V tem poglavju (29. do 35. člen) so določeni pogoji in postopek 
uvoza semenskega materiala. Semenski material se lahko uvozi, 
če izpolnjuje zahteve po tem zakonu, 'to je, če je enakovreden 
semenskemu materialu, pridelanem v RS v skladu s tem zakonom. 
Zakon določa pogoje za priznavanje enakovrednosti uvoženega 
semenskega materiala. Ti pogoji so enaki kot jih določajo prej 
naštete direktive EU za uvoz semenskega materiala iz tretjih 
držav. Določeno je, da pristojni fitosanitarni inšpektorji dovolijo 
uvoz semenskega materiala, če po opravljenem inšpekcijskem 
pregledu ugotovijo, da so pogoji za uvoz izpolnjeni. Določbe tega 
poglavja se na podlagi 32. člena ne nanašajo na uvoz vzorcev 
semenskega materiala in na semenski material, ki se uvaža v 
originalnem pakiranju za osebno uporabo, če količine ne presegajo 
predpisanih količin. Zakon v 33. členu določa tudi izjeme, ko se 
lahko na podlagi posebnega uvoznega dovoljenja, ki ga izda 
Uprava, uvozi semenski material, ki ne izpolnjuje vseh pogojev 

za uvoz. V 34. členu so navedene dodatne obveznosti dobavitelja, 
uvoznika semenskega materiala. 

VI. NAKNADNA KONTROLA 

V 36. členu je opredeljena naknadna kontrola semenskega 
materiala kot dodatno preverjanje kakovosti semenskega 
materiala, ki je dan na trg in je namenjen za setev ali za sajenje za 
pridelovanje kmetijskih rastlin. Kontrolo, ki obsega laboratorijsko 
preverjanje tehnične kakovosti semena (kalivost, čistota, primesi) 
in preizkušanje na polju (v sortnih poskusih se preverijo sortna ali 
vrstna pristnost in čistost ter zdravstveno stanje), bodo izvajali 
imenovani izvajalci preizkušanja in imenovani laboratoriji po 
predpisani metodi. Kakovost se bo preverjala tako pri semenskem 
materialu, pri katerem skladnost s predpisanimi zahtevami 
zagotavlja dobavitelj, ki je pod nadzorom pristojnega inšpektorja 
(standardno seme), kot pri uradno potrjenem semenskem 
materialu. Vzorci semenskega materiala bodo praviloma odvzeti 
na trgu (odvzame jih lahko fitosanitarni ali kmetijski inšpektor), 
lahko pa bodo v naknadno kontrolo vključeni tudi vzorci, odvzeti 
pri izvajanju nadzora pri dobavitelju, pri inšpekcijskem pregledu 
semenskega materiala pred uvozom ali pa vzorci, ki jih bo odvzel 
organ za certificiranje pred označitvijo semenskega materiala z 
uradnimi etiketami ali pred izdajo potrdila o uradni potrditvi 
semenskega materiala. Minister bo določil delež vzorcev, ki bodo 
vključeni v naknadno kontrolo (od 5 do 10 %, odvisno od vrste 
kmetijskih rastlin in nadzora nad pridelavo). Dejansko število 
vzorcev, ki bodo vključeni v naknadno kontrolo, pa bo odvisno od 
skupnega števila partij semenskega materiala, ki bo v določenem 
letu na trgu. 

VII. POSTOPEK VPISA SORTE V SORTNO LISTO 

Sortna lista (37. člen) je seznam sort, ki imajo preverjene 
agronomske lastnosti in so primerne za pridelovanje kmetijskih 
rastlin v Republiki Sloveniji. Vrste kmetijskih rastlin, pri katerih je 
vpis sorte v sortno listo obvezen, bodo v skladu s sedmim 
odstavkom 10. člena določene s podzakonskim predpisom. Vpis 
sorte v sortno listo bo obvezen za vse pomembnejše vrste 
kmetijskih rastlin (gl. tabelo zgoraj; za sadne rastline bo vpis 
prostovoljen). Postopek vpisa v sortno listo vodi Uprava, ki tudi 
pripravlja in objavlja sortno listo. 

Prijavitelj (38. člen) je oseba, ki ima pravico do razpolaganja s 
sorto. Tuje osebe potrebujejo v postopku pooblaščenca iz 
Republike Slovenije. Prijavitelj vloži prijavo (39. člen) na 
predpisanem obrazcu. 

Postopek vpisa sorte v sortno listo 

V členih od 40. do 45. so določeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati 
sorta za vpis v sortno listo in način preverjanja izpolnjevanja teh 
pogojev. V sortno listo se vpiše sorta, ki je razločljiva, izenačena 
in nespremenljiva (RIN), kar pomeni, da se razlikuje od vseh 
drugih sort iste vrste vsaj v eni lastnosti, da so vse rastline ene 
sorte izenačene v svojih lastnostih in da se njene lastnosti 
nespremenjene prenašajo pri razmnoževanju oziroma 
pridelovanju semenskega materiala. Rezultati preizkušanja RIN 
so v manjši meri odvisni od talnih in vremenskih razmer 
preizkušanja, zato je mogoče rezultate preizkušanja RIN, 
pridobljene v drugih državah, uporabiti v postopku vpisa sorte v 
Republiki Sloveniji. Primerna vrednost za pridelavo in uporabo 
(VPU) pomeni, da se sorta prideluje v Republiki Sloveniji, da je 
dovolj odporna proti rastlinskim boleznim in škodljivcem in ima 
dovolj velik pridelek ustrezne kakovosti. Lastnosti sorte, ki določajo 
njeno VPU, se ugotavljajo v sortnih poskusih. Sorta se primerja s 
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sortami, ki so že vpisane v sortno listo v Republiki Sloveniji. Ker 
so vse lastnosti sorte, ki določajo njeno VPU, zelo odvisne od 
talnih in vremenskih razmer, je obvezno večletno (2 do 3 leta) 
preizkušanje na več poskusnih mestih v Republiki Sloveniji. 
Preizkušanje RIN in VPU bodo opravljali imenovani izvajalci po 
predpisanih metodah. Tretji pogoj za vpis v sortno listo je ustrezno 
ime sorte. Semenski material mora biti pri pridelovanju in trženju 
označen z imenom sorte, zato mora le-to ustrezati predpisanim 
zahtevam. Sorta ima praviloma enako ime v vseh državah, razen 
če obstajajo zadržki povezani z jezikom ali pravnim redom 
posamezne države. V uradnem glasilu Uprave se v skladu s 56. 
členom tega zakona objavljajo podatki o poteku postopka vpisa v 
sortno listo, vključno s predlogom imena sorte. S tem je infomiirana 
strokovna javnost doma in v tujini, omogočena transparentnost 
vodenja postopkov in dana možnost vlaganja ugovora zoper 
predlagano ime sorte. Sorta, ki je gensko spremenjeni organizem 
(GSO), se lahko vpiše v sortno listo le, če je vpis sorte v sortno 
listo in ravnanje s semenskim materialom sorte (namerno 
sproščanje ali trženje) v skladu s predpisi, ki urejajo GSO. 

V 46. in 47. členu je določen postopek obravnave rezultatov 
preizkušanja sorte, na podlagi katerih Uprava preveri izpolnjevanje 
pogojev za vpis v sortno listo. Kot pomoč pri presojanju, ali ima 
sorta primerno VPU, lahko Uprava pridobi strokovno mnenje 
pristojne sortne komisije, kije podrobneje opredeljena v 59. členu. 
Sorta se vpiše v sortno listo za obdobje desetih let, sorta vinske 
trte in hmelja za petindvajset let. 

Obveznosti, ki izhajajo iz vpisa sorte v sortno listo 

V 48. členu je določeno, da se mora sorta v vsem obdobju vpisa 
sorte v sortno listo vzdrževati tako, da se ohranijo njene lastnosti 
nespremenjene. Vzdrževanje mora zagotavljati vzdrževalec sorte, 
ki ga prijavitelja navede v prijavi za vpis v sortno listo. V skaldu z 
48. členom je dolžnost vzdrževalca tudi plačevanje letne pristojbine 
za vodenje sorte v sortni listi in brezplačna dostava vzorca 
semenskega materiala sorte na zahtevo Uprave. 

Sorto lahko vzdržujejo tudi druge osebe, če v skladu z 49. členom 
zakona dobijo dovoljenje Uprave. 

50. člen zakona predpisuje nadzor vzdrževanja sorte, s katerim 
se v poskusih na polju in v laboratoriju preveri, ali se ohranja 
izenačenost in nespremenljivost sorte, ter določa sankcije za 
vzdrževalce sorte v primeru, da kršijo obveznosti glede 
vzdrževanja sorte. 

Izbris sorte iz sortne liste 

Poleg izbrisa po preteku obdobja vpisa v sortno listo (51. člen) 
Uprava izbriše sorto iz sortne liste na zahtevo vzdrževalca sorte 
ali po uradni dolžnosti, če vzdrževalec ne izpolnjuje svojih 
obveznosti glede plačevanja letne pristojbine in vzdrževanja sorte 
(52. člen). Uprava izreče za nično odločbo o vpisu sorte v sortno 
listo, če naknadno ugotovi, da je odločitev o vpisu sorte v sortno 
listo temeljila na netočnih ali neresničnih podatkih prijavitelja o 
sorti (53. člen). Da se omogoči prodajo zalog, se lahko semenski 
material sorte, ki je izbrisana iz sortne liste, trži še do 30. junija 
tretjega leta po izbrisu iz sortne liste. Zakon dopušča to možnost 
le v primeru, ko se sorta izbriše po preteku obdobja vpisa v 
sortno listo. 

Obnova vpisa sorte v sortno listo 

Po preteku obdobja, za katerega je bila sorta vpisana v sortno 
listo, lahko vzdrževalec sorte zahteva obnovo vpisa v sortno 

listo (54. člen). Uprava obnovi vpis, če ugotovi, da se sorta vzdržuje 
tako, da se njene lastnosti ohranjajo nespremenjene. 

Vpis ohranjevalne sorte v sortno listo 

Zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti, se lahko v sortno listo 
kot ohranjevalna sorta vpiše tudi domača ali udomačena sorta, ki 
ne izpolnjuje vseh splošnih pogojev za vpis v sortno listo. Pogoji in 
postopek vpisa ohranjevalne sorte v sorto listo so določeni v 55. 
členu tega zakona. 

Hramba dokumentacije in standardnih vzorcev 
semenskega materiala 

Uprava hrani vse listine, na podlagi katerih je odločila o vpisu 
sorte v sortno listo, ter opise sort, ki so vpisane v sortno listo. 
Prav tako hrani uprava listine sort, ki niso bile vpisane v sortno 
listo ali so že izbrisane iz sortne liste. Opisi sort in rezultati 
preizkušanja sort imajo trajno vrednost. Ker gre za živ material ni 
dovolj hranjenje listin in dokumentov, ampak je treba hraniti tudi 
semenski material. Uprava hrani standardni vzorec semenskega 
materiala sorte vse obdobje vpisa sorte v sortno listo. Posebna 
pozornost je namenjena ohranjanju biotske raznovrstnosti, tako 
se shrani v genski banki vzorec semenskega materiala domače 
ali udomačene sorte tudi po izbrisu iz sortne liste. Pri ohranjevalni 
sorti se shrani vzorec semenskega materiala v genski banki že 
ob vpisu v sortno listo. 

Posebno preizkušanje sort 

Pri vrstah kmetijskih rastlin, ki so pomembne za pridelavo v 
Republiki Sloveniji, se s posebnim preizkušanjem sort ugotavlja 
vrednost sort za pridelavo in uporabo pri različnih tehnologijah 
pridelave oziroma v različnih ekoloških razmerah, z namenom, 
da dobijo pridelovalci podrobnejše podatke o lastnostih sorte. 
Posebno preizkušanje sort se izvaja kot javna služba na področju 
semenarstva po predpisanih postopkih in metodah in v skladu s 
programom, ki ga sprejme minister. V skladu s programom Uprava 
vsako leto, oziroma pri večletnih rastlinah na začetku vsakega 
ciklusa preizkušanja, določi sorte, ki bodo vključene v posebno 
preizkušanje sort. Na podlagi rezultatov posebnega preizkušanja 
sort Uprava pripravi in objavi opisno sortno listo. Poleg osnovnih 
podatkov o sortah bodo v opisni sortni listi navedene podrobnejše 
lastnosti sort, s pomočjo katerih se bodo uporabniki lažje odločili 
glede primernosti sorte za pridelovanje v določenem območju, pri 
določeni tehnologiji pridelave ali namenu uporabe pridelka. 

VIII. PRIDOBIVANJE, UPORABA TER IZMENJAVA 
PODATKOV IN INFORMACIJ 

(61. do 64. člen) Uprava ima po zakonu pristojnosti za vodenje in 
vzdrževanje registra dobaviteljev, evidenc pridelave semenskega 
materiala, sortne liste. Uprava mora po zakonu omogočiti pristojnim 
inšpektorjem, nosilcem javnih pooblastil, izvajalcem javnih služb 
in drugim osebam, ki izvajajo naloge po tem zakonu, dostop do 
svojih zbirk podatkov, če jih potrebujejo za izvajanje zakonsko 
določenih nalog. Uprava lahko tako vodenje in posredovanje 
podatkov 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 s področja semenarstva, 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 s semenskim materialom je potrebno zagotoviti 
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vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za 
zdravstveno varstvo rastlin in semenarstvo, ki se bo razvijal in 
bo deloval kot del informacijskega sistema ministrstva za 
kmetijstvo. Podatke iz registra in evidenc Uprava in ministrstvo 
uporabljata za izdelavo analiz na področju semenarstva, ki so 
lahko osnova za odločanje o izjemnih ukrepih po tem zakonu in 
po drugih predpisih, ki urejajo kmetijstvo (na primer za odobritev 
izjeme po 15. členu tega zakona). Uprava po tem zakonu na 
mednarodni ravni izmenjuje podatke in informacije v skladu z 
mednarodnimi konvencijami in sporazumi, ki obvezujejo Republiko 
Slovenijo. 

IX. PRISTOJNOSTI DRŽAVNIH ORGANOV 

a) Uprava 

V 65. in 66. členu so povzete zakonsko določene naloge Uprave. 
Zakon določa Upravo Republike Slovenije kot osrednji odgovorni 
organ s področja pridelave, priprave za trg in trženja semenskega 
materiala kmetijskih rastlin, ki ga v nadaljnjem besedilu opredeljuje 
kot semenarstvo. Uprava bo predvsem vodila upravne postopke 
iz njene pristojnosti, vzpostavila in vodila register dobaviteljev, 
evidenco pridelave in sortno listo, vzpostavila in vodila informacijski 
sistem na področju semenarstva, objavljala uradne in druge 
objave s področja semenarstva v svojem uradnem glasilu, 
dodeljevala koncesije izvajalcem javne službe na področju 
semenarstva, dajala javna pooblastila ter odločala o imenovanju 
laboratorijev in drugih izvajalcev nalog po tem zakonu. Uprava bo 
skrbela za koordinacijo in izmenjavo informacij med organi 
Republike Slovenije, izvajalci javne službe, nosilci javnih pooblastil, 
imenovanimi izvajalci nalog po tem zakonu ter drugimi osebami, 
ki delujejo na področju semenarstva. Uprava bo tudi skrbela za 
izmenjavo informacij z drugimi organi in organizacijami v tujini ter 
zastopala Republiko Slovenijo v mednarodnih organih in 
organizacijah na področju semenarstva. 

b) Inšpekcijsko nadzorstvo 

Po 67. členu tega zakona inšpekcijski nadzor nad izvajanjem 
tega zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, opravljajo 
fitosanitarni in kmetijski inšpektorji v skladu s pooblastili, določenimi 
v 68. členu zakona. Pritožba zoper odločbo fitosanitarnega in 
kmetijskega inšpektorja ne zadrži izvršitve odločbe. Tako določilo 
je nujno potrebno, saj bi se sicer semenski material, za katerega 
je inšpektor izdal odločbo o prepovedi prometa, med potekom 
pritožbenega postopka nemoteno tržil in bi bila s tem povzročena 
potrošnikom nepopravljiva gospodarska škoda. V 69. členu so 
dana fitosanitarnemu in kmetijskemu inšpektorju pooblastila za 
ukrepanje v primeru ugotovljenih kršitev določb tega zakona. 

X JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU SEMENARSTVA 

V tem poglavju (70. do 74. člen) je podrobneje opredeljena javna 
služba na področju semenarstva. V okviru javne službe se izvajajo 
naloge s področja semenarstva, ki so v širšem javnem interesu. 
Poleg nalog, opredeljenih v 91. členu Zakona o kmetijstvu (Uradni 
list RS, št. 54/2000) je naloga javne službe po tem zakonu dodatno 
preizkušanje sort, na podlagi katerega pripravlja in objavlja Uprava 
opisno sortno listo kmetijskih rastlin, ki daje pridelovalcem 
kmetijskih rastlin dodatne informacije o vrednosti posamezne sorte 
za pridelavo ali uporabo na določenem pridelovalnem območju 
Slovenije ali pri določeni tehnologiji pridelave. Zakon natančneje 
določa pogoje za izvajanje nalog javne službe, opredeljuje finančna 
sredstva in časovni okvir, določa obveznosti izvajalcev javne 
službe, način dodeljevanja koncesije za izvajanje javne službe 
ter nadzor nad opravljenim delom. Za izvajanje nadzora bo 

pristojna inšpekcija. Za izvajanje strokovnega nadzora nad 
opravljenim delom bo pristojna Uprava. 

XI. JAVNA POOBLASTILA, IMENOVANJE 
LABORATORIJEV IN IZVAJALCEV 
PREIZKUŠANJA SORT IN HRAMBE 
STANDARDNIH VZORCEV 

75. člen določa, da lahko Uprava za opravljanje določenih uradnih 
nalog, opredeljenih v 22. do 27. členu, 35. členu in drugem odstavku 
74. člena zakona, dodeli javno pooblastilo pravnim ali fizičnim 
osebam, vendar le pod posebej določenimi pogoji glede strokovne 
usposobljenosti in osebne odgovornosti pri opravljanju z javnimi 
pooblastili določenih nalog. Tako je z zakonom določeno, da izvaja 
postopek potrjevanja semenskega materiala kmetijskih rastlin 
organ za potrjevanje na podlagi javnega pooblastila. Organ za 
potrjevanje bo vodil postopek potrjevanja in v postopku ugotavljal, 
ali so izpolnjeni pogoji za potrditev semenskega materiala po tem 
zakonu. V nasprotnem primeru bo izdal odločbo o zavrnitvi 
potrditve semenskega materiala. Uprava bo v tem primem pristojni 
pritožbeni organ. 

V 76. členu so določeni pogoji in postopek imenovanja laboratorijev, 
izvajalcev preizkušanja in izvajalcev hrambe standardnih vzorcev. 
Zakon daje podlago za imenovanje laboratorijev, ki bodo opravljali 
laboratorijske in druge teste vzorcev semenskega materiala, 
odvzetih pri uradnem ali inšpekcijskem nadzoru po tem zakonu. 
Vzorce semenskega materiala bodo imenovanim laboratorijem 
lahko pošiljali tudi dobavitelji, ki v skladu z 20. členom tega zakona 
izdajajo etikete in potrdila dobavitelja, če drugače ne bodo mogli 
ugotoviti, ali semenski material izpolnjuje predpisane zahteve za 
trženje. Zakon daje podlago za imenovanje izvajalca preizkušanja 
sort v postopku vpisa sorte v sortno listo (v skladu s 43. členom 
tega zakona) in za izvajalca hrambe standardnih vzorcev (v 
skladu z 48. členom tega zakona). 

XII. KAZENSKE DOLOČBE 

Za učinkovito izvajanje zakona so v tem poglavju (78. in 79. člen) 
določeni prekrški in mandatne kazni, ki jih morajo poravnati pravne 
oziroma fizične osebe v primerih kršenja določb tega zakona. 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

79. člen omogoča dokončno implementacijo določb direktiv 
Evropske Unije s področja pridelave in trženja semenskega 
materiala kmetijskih rastlin, ki za Republiko Slovenijo do vstopa 
niso relevantne. Od dne polnopravnega članstva Republike 
Slovenije v Evropski Uniji bo Republika Slovenija del enotnega 
notranjega trga EU in bodo določbe tega zakona glede uvoza 
semenskega materiala veljale le za tretje države, torej države, ki 
niso članice Evropske Unije. Državljani katerekoli države članice 
Evropske Unije bodo v postopkih, kijih vodi Uprava po tem zakonu, 
izenačeni z državljani Republike Slovenije; enako velja za pravne 
osebe, ki imajo sedež na območju EU. Semenski material, pridelan 
v katerikoli državi članici EU, se bo v skladu z načeli enotnega 
notranjega trga lahko prosto tržil na območju Republike Slovenije, 
če bo izpolnjeval zahteve za trženje, določene v direktivah EU s 
področja pridelave in trženja semenskega materiala kmetijskih 
rastlin. Na podlagi določb tega člena se spremeni pomen pojma 
splošno znane sorte iz drugega odstavka 41. člena tega zakona. 
Prehodne določbe iz tega člena bodo omejile nekatere pristojnosti, 
ki jih ima po tem zakonu minister, pristojen za kmetijstvo. Tako se 
bo enakovrednost semenskega materiala, pridelanega v tretjih 
državah, in enakovrednost postopkov vzdrževalne selekcije v 
tretjih državah ugotavljala izključno v skladu s predpisi EU s tega 
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področja. Predpis, ki ga izda minister v skladu s tretjim odstavkom 
44. člena tega zakona, ne bo imel več pravne veljave, ker se bo 
ustreznost predlaganega imena sorte ugotavljala v skladu s 
predpisom Evropske Unije, ki določa podrobnejša pravila glede 
ustreznosti imena sorte. Izjemo iz 15. člena pa bo mogoče uveljavljati 
le, če bo o njej predhodno odločil pristojni organ EU (praviloma 
Komisija EU). 

V 80. členu je posebej določena obveznosti in pristojnost Uprave 
za obveščanje pristojnih organov EU in drugih držav članic EU o 
vseh postopkih in ukrepih, ki jih vodi v skladu s tem zakonom. 

Vse osebe, ki so se dolžne vpisati v register dobaviteljev v skladu 
s tem zakonom, morajo to storiti v roku 1 leta od uveljavitve tega 
zakona (81. člen). V enakem prehodnem obdobju lahko pridelovalci 
in dodelovalci, ki so vpisani v register pridelovalcev oziroma 
dodelovalcev semena in sadik kmetijskih rastlin po zakonu o 
semenu in sadikah /ZsemS/ (Uradni list SRS, št. 42/1973 (45/73 
- popr.), 29/1986, RS, št. 29/95), opravljajo dejavnosti, za katere 
so vpisani v registra po ZSemS kot registrirani dobavitelji. Če do 
izteka prehodnega obdobja ne vpišejo v register dobaviteljev po 
tem zakonu, dejavnosti dobavitelja po preteku prehodnega 
obdobja ne bodo smeli več opravljati. 

Prehodno obdobje je določeno tudi za semenski material, ki je bil 
pridelan, dodelan, pakiran in deklariran do uveljavitve tega zakona 
(82. člen). Takšen semenski material se bo smel tržiti najkasneje 
do 30. junija 2004 (rok je tako določen, ker se 1. julija v skladu s 
predpisi EU začne novo tržno leta za semena, razen tega sta 
dve setveni sezoni primeren čas, da se zaloge semena porabijo; 
ta določba nima učinka na sadilni material, ker sadilnega materiala 
ni mogoče skladiščiti na dolgi rok). 

V 83. členu so navedeni postopek, pogoji ter rok za vpis v sortno 
listo po tem zakonu sort, ki so ob uveljavitvi tega zakona vpisane 

v seznam potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort 
kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki 
Sloveniji, ter udomačenih sort kmetijskih rastlin, za katere je 
dovoljen promet v Republiki Sloveniji, na podlagi Zakona o 
potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu 
sort kmetijskih in gozdnih rastlin /ZPNSDI/ (Uradni list SFRJ, št. 
38/80 in 82/90). Določba je nujna, ker predpisi EU ne dovoljujejo, 
da se na enotnem notranjem trgu trži semenski material, ki ne 
izpolnjuje zahtev za trženje po EU predpisih. Pogoji za vpis sort v 
navedeni seznam v skladu z ZPNSDI se bistveno razlikujejo od 
pogojev, ki jih določa ta zakon in ki so skladni z zahtevami iz 
direktiv EU, iz česar sledi, da tudi semenski material teh sort na 
trgu ne izpolnjuje vseh predpisanih zahtev. Razen tega ta zakon 
določa obveznosti vzdrževalca sort, ki jih stari zakon ni določal, 
zaradi česar je verjetno, da za nekatere sorte ne bo nihče ne bo 
zainteresiran, da ostanejo v sortni listi. Sorte, ki so ob uveljavitvi 
tega zakona vpisane v navedeni seznam, ostanejo vpisane v 
sortno listo do 31. decembra 2004. Do tega roka se lahko na 
zahtevo prijavitelja izvede postopek preveritve izpolnjevanje 
pogojev za vpis v sortno listo po tem zakonu. Sorte, ki bodo 
pogoje za vpis po tem zakonu izpolnjevale, bodo vpisane v sortno 
listo v skladu s 47. členom tega zakona. Druge sorte bodo iz 
sortne liste izbrisane. Zakon dopušča možnost, da se nekatere 
od izbrisanih sort vpišejo na sortno listo kot ohranjevalne sorte v 
skladu s 55. členom tega zakona. 

V 84. členu je določen rok za izdajo podzakonskih predpisov. 
Predlagatelj zakona bo zagotovil, da bodo podzakonski predpisi, 
ki se nanašajo na uskladitev s pravnim redom EU, izdani čim prej 
in uveljavljeni najkasneje do vstopa Republike Slovenije v EU. 

V 85. in 86. členu 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 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

ZAKON O SEMENSKEM MATERIALU KMETIJSKIH RASTLIN 
EVA 1998-2311-0070 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

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

- 45. člen (pravica do ustanavljanja, prost pretok storitev) 

b) v kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

V celoti 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3.) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

1. Council Directive 66/400/EEC on the marketing of beet 
seed 

2. Council Directive 66/401/EEC on the marketing of fodder 
plant seed 

3. Council Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal 
seed 

4. Council Directive 66/403/EEC on the marketing of seed 
potatoes 

5. Council Directive 68/193/EEC on the marketing of mate- 
rial for the vegetative propagation of the vine 

6. Council Directive 69/208/EEC on the marketing of seed 
of oil and fibre plants 

7. Council Directive 70/457/EEC on the common catalogue 
of varieties of agricultural plant species 

8. Council Directive 70/458/EEC on the marketing of veg- 
etable seed 

9. Council Directive 92/33/EEC on the marketing of vegeta- 
ble propagating and planting material, other than seed 

10. Council Directive 92/34/EEC on the marketing of fruit plant 
propagating material and fruit plants intended for fruit pro- 
duction 

11. Comtriission Directive 93/62/EEC setting out the imple- 
menting measures concerning the supervision and moni- 
toring of suppliers and establishments pursuant to Coun- 
cil Directive 92/33/EEC on the marketing of vegetable 
propagating and planting material, other than seed 

12. Commission Directive 93/64/EEC setting out the imple- 
menting measures concerning the supervision and moni- 
toring of suppliers and establishments pursuant to Coun- 
cil Directive 92/34/EEC on the marketing of fruit plant 
propagating material and fruit plants intended for fruit pro- 
duction 

13. Council Decision 95/513/EC on the equivalence of seed 
potatoes produced in third countries 

14. Council Decision 95/514/EC on the equivalence of field 
inspections carried out in third countries on seed produc- 
ing crops and on the equivalence of seed produced in 
third countries 

15. Council Decision 97/788/EC on the equivalence of checks 
on practices for the maintenance of varieties carried out 
in third countries 

16. Council Directive 98/56/EC on the marketing of propa- 
gating material of ornamental plants 

17. Commission Regulation (EC) No 930/2000 establishing 
implementing rules as to the suitability of the denomina- 
tions of varieties of agricultural plant species and vegeta- 
ble species 

Z vsemi navedenimi pravnimi akti EU je zakon usklajen v 
celoti 

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

DA 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta i zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

/ 

5) Ali so zgorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

NEKATERI 
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6) Ali ie predlog aKta preveden in v Kateri jezik? 

DA, ANGLEŠKI 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev 

Sprejem zakona je predviden do 30.6.2002. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza.,..) 

Pri pripravi zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin so 
sodelovali naslednji strokovnjaki: PHARE, TAIEX, Komisija ES in 
strokovnjaki Kmetijskega inštituta Slovenije. 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Mojca Geč-Zvržina 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

mag. Franc BUT 
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Predlog zakona o 

IZVAJANJU REJNIŠKE DEJAVNOSTI 

(ZIRD) 

- prva obravnava - EPA 517 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-2611-0003 
Številka: 553-05/2002-1 
Ljubljana, 18.04.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 71. redni seji dne 18.4.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O IZVAJANJU REJNIŠKE 
DEJAVNOSTI, 

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

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. 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 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 

- Alenka Kovšca, državna sekretarka v Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve, 

- Vlasta Rozman, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Rejništvo v svetu in pri nas obstaja odkar poznamo družino. Od 
nekdaj, v vseh civilizacijah in kulturah ter v vseh različnih družbenih 
ureditvah je imela družina svoje posebno mesto. Njena vloga se 
je in se spreminja hkrati s časom, z drugačnimi življenjskimi, 
političnimi, vrednostnimi ter tehnološkimi in gospodarskimi 
razmerami. Družina je torej sistem z notranjim dogajanjem, ki je 
ves čas v stiku z vsem, kar se godi v njegovem okolju. Z vidika 
posameznika je družina tista osnova, kjer otrok zadovoljuje 
osnovne individualne potrebe, nujno potrebne za rast in razvoj. 
To so na eni strani osnovne fiziološke potrebe, na drugi pa nič 
manj pomembne potreba po varnosti, ljubezni, spoštovanju, 
uveljavljanju, ustvarjalnosti in samouresničevanju. Brez 
zadovoljitve nekaterih naštetih potreb otrok ne more preživeti, 
brez zadovoljitve drugih pa sicer lahko preživi, obstaja pa velika 
verjetnost, da bo njegov razvoj moten. 

Kadar se ugotovi, da starši iz različnih razlogov ne znajo, ne 
zmorejo ali nočejo ustrezno poskrbeti za otroka, mora država 
preko svojih institucij ukrepati. Najprej je potrebno pomagati družini, 
da bi bila sama sposobna ustrezno skrbeti za svoje otroke. Kadar 
to kljub pomoči tega ni sposobna, pa je potrebno ukrepati v smeri 
zaščite otroka. Pri tem gre lahko za obliko nadomeščanja ene 
družinske naloge, več nalog ali prevzem vseh nalog družini pri 
skrbi za otroka, bodisi za določen krajši ali daljši čas oziroma 
trajno. 

Odločitev o tem, kakšna je najustreznejša pomoč družini, je 
odvisna od dobrega poznavanja dogajanja v družini, od 
prikrajšanosti ali motenj otroka ter možnostih, ki so v danem 
času in kraju na razpolago. 

Ena izmed možnosti je tudi namestitev otroka v rejniško družino. 
Pri namestitvi v rejniško družino gre vedno za dejstvo, da starši 
krajši ali daljši čas ne opravljajo ustrezno svojih dolžnosti v razmerju 
do otroka. 
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Rejniška družina je družina z vsemi zakonitostmi družine, vendar 
pa je to za otroka druga, drugačna družina. Iz te osnovne 
predpostavke izhaja, da rejniška družina za otroka ne predstavlja 
»nadomestka« biološki družini v vseh funkcijah in v celem življenju. 
Pomembna prednost namestitve otroka v rejniško družino je 
vsekakor dejstvo, da je to družina - kjer veljajo določena družinska 
pravila, kjer so vloge razdeljene med družinske člane, kjer se 
rešujejo konflikti, kjer se deli delo in obveznosti in kjer so prisotna 
čustva. Otroci potrebujejo družine. Če ne morejo odraščati v 
biološki družini, jim je potrebno zagotoviti vsaj nadomestno ali 
dopolnilno družino: kajti družina otroku omogoča »sociološko 
učlovečenje«, procesno dogajanje, ki dopolnjuje »biološko 
učlovečenje« in je osnova razvoja osebnosti in nadaljnjega 
socialnega obnašanja. 

Z dejstvom, da je rejniška družina nadomestna družina za 
nadomeščanje posameznih ali vseh nalog biološke družine v 
določenem obdobju in ne »nadomestek« biološke družine, postaja 
jasno, da je potrebno za vsakega otroka posebej ugotavljati kaj, 
koliko in kako bo rejniška družina poskrbela za otroka. Pomembno 
je, da bodoče rejniške družine izberemo in jih usposobimo za to 
delo, da jih vključimo v krog ljudi, ki so pomembni za otroka, 
upoštevamo njihovo mnenje, jih pri njihovem delu podpiramo, jim 
svetujemo in njihovo delo, ki je opredeljeno kot javna služba, tudi 
nadziramo. 

Pri izboru rejniških družin je poleg stanovanjskih in higienskih 
pogojev bistvenega pomena motiv za opravljanje tega dela, in 
sicer pripravljenost za delo z otroki. Izrednega pomena je tudi 
družinsko vzdušje, in sicer razumevanje vseh članov družine. 

V Sloveniji ima rejništvo dolgoletno tradicijo. Prvič se omenja 1906. 
leta, ko je časopis »Leibache Zeitung« poročal o nameščanju 
otrok v druge družine. Poročilo o tem je obravnaval tudi Prvi 
avstrijski kongres o otroškem varstvu. 

Začetke organiziranega rejništva v Sloveniji pripisujemo Zavodu 
za zdravstveno zaščito mater in otrok, kjer so se že 1926. leta 
začeli pripravljati na organizacijo posebne otroške kolonije. Od 
takrat dalje so nameščali otroke v družine na tem območju. 
Vprašanja rejništva je urejal poseben pravilnik, ki je uvedel 
strokovni nadzor nad rejniškimi družinami, opredelil finančne 
obveznosti do njih, določil starostno mejo otrok ob namestitvi, pa 
tudi usposabljanje rejnic. Rejništvo se je izkazalo kot uspešna 
oblika skrbi za otroke, zato so postopoma organizirali več kolonij. 

Po 2. svetovni vojni se je število otrok, ki so potrebovali varstvo, 
izredno povečalo, zato so se začele širiti možnosti za zavodsko 
varstvo. Do leta 1955 je bila skrb za otroke, ki niso mogli živeti pri 
starših, zelo neenotno urejena. Otrokom do tretjega leta starosti 
so bili namenjeni dečji domovi ali rejniške družine, ki so bile v 
pristojnosti zdravstvene službe. Otroke med tretjim in sedmim 
letom starosti so nameščali v otroške domove. Ti so bili v 
pristojnosti socialnega varstva. Otroke nad sedmim letom starosti 
pa so nameščali v domove s šolo, ki so bili v pristojnosti šolstva. 
Stalno premeščanje otrok je bilo za otroke izredno slabo. 

Leta 1955 je bila poudarjena usmeritev v rejništvo kot prednostno 
obliko družbenega varstva otrok. Kljub nedvomni odločitvi za razvoj 
rejništva se je pojavljala cela vrsta problemov. Leta 1960 je bil 
sprejet zakon o rejništvu, ki je prenehal veljati s sprejetjem zakona 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. I. SRS, št. 15/76). 
Pravni ureditvi je sledilo postopno ustanavljanje centrov za 
socialno delo in s tem se je krepila strokovna podpora rejnlškim 
družinam. 

V zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih je bilo rejništvo 
obravnavano kot družinsko razmerje. Z zakonom o socialnem 
skrbstvu iz leta 1974 je bilo omogočeno uveljavljanje poklicnega 

statusa rejnice oziroma rejnika. Bili smo ena prvih držav, ki je 
omogočala opravljanje rejništva kot poklica. 

V Sloveniji je rejništvo trenutno urejeno v več predpisih, osnovni 
predpis pa je Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. 
I. SRS, št. 14/89 - prečiščeno besedilo, in Ur. I. RS, št. 64/01). 

Opravljanje rejniške dejavnosti kot javne službe delno ureja tudi 
Zakon o socialnem varstvu, (Ur. I. RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/ 
93,1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01), ki v zadnjem odstavku 65. 
člena določa, da lahko rejnik opravlja posamezne storitve v okviru 
javne službe, če za te storitve sklene pogodbo s centrom za 
socialno delo. Tako za opravljanje rejništva ni potreben vpis v 
register zasebnikov, ki opravljajo socialnovarstvene storitve. 
Centri za socialno delo sklepajo z rejniki rejniške pogodbe, v 
katerih urejajo pravice in dolžnosti rejnika ter višino in način plačila 
rejnine za konkretnega otroka. 

Zakon o socialnem varstvu v zadnjem odstavku 98. člena določa, 
da se prispevek delodajalcev za pokojninsko in zdravstveno 
zavarovanje rejnic in rejnikov, ki z osebnim delom samostojno 
kot glavni poklic opravljajo socialnovarstvene storitve, financira 
iz proračuna Republike Slovenije.Ta določba povzema obveznosti, 
ki jih je država prevzela v letu 1977. 

Dne 30.6.1977 je bil sklenjen Samoupravni sporazum o pogojih 
za priznanje rejništva kot samostojne poklicne dejavnosti (v 
nadaljnjem- besedilu SaS o pogojih za priznanje rejništva kot 
samostojne poklicne dejavnosti), ki je bil izdelan na podlagi 2. 
odstavka 48. člena Zakona o socialnem skrbstvu (Uradni list 
SRS", št. 39/74). Ta sporazum je določal koliko in kakšne otroke 
mora imeti rejnica v varstvu in oskrbi, da se njeno delo šteje za 
samostojno poklicno dejavnost in se ji prizna lastnost zavarovanke 
v zdravstvenem ter pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Na podlagi SaS o pogojih za priznanje rejništva kot samostojne 
poklicne dejavnosti je bila v letu 1977 sklenjena še Pogodba o 
izvajanju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, po kateri je 
skupnost socialnega skrbstva (današnji centri za socialno delo), 
kjer je imela rejnica stalno prebivališče, ugotavljala, ali je 
posamezna rejnica izpolnjevala pogoje (število in vrsto otrok) po 
SaS o pogojih za priznanje rejništva kot samostojne poklicne 
dejavnosti in o tem izdajala potrdila. Skupnosti socialnega skrbstva 
so vlagale tudi prijavo v zavarovanje. S plačilom prispevkov od 
leta 1975 dalje so imele rejnice urejeno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. 

Zakon o socialnem skrbstvu iz leta 1971 je prenehal veljati s 
sprejemom Zakona o socialnem skrbstvu v letu 1979 (Uradni list 
SRS, št. 35/79, 1/89 in 8/90) in z njim tudi SaS o pogojih za 
priznanje rejništva kot samostojne poklicne dejavnosti. 

Na podlagi 5. člena novega Zakona o socialnem skrbstvu je bil 
sprejet Samoupravni sporazum o skupnih osnovah in merilih za 
določanje rejnine in o plačevanju rejnin (Uradni list SRS, št. 22/86, 
v nadaljnjem besedilu: SaS o določanju in plačevanju rejnin). Ta je 
določil, da se osebi, ki opravlja rejništvo kot samostojno poklicno 
dejavnost, poleg rejnine priznavajo vsi prispevki, ki so jih določile 
posamezne samoupravne interesne skupnosti. V istem SaS je 
določeno, da se zagotavljajo sredstva za prispevke za pokojninsko 
In invalidsko zavarovanje v višini dvakratnega zneska najnižje 
pokojninske osnove, določene s predpisi pokojninsko invalidskega 
zavarovanja. V1. odstavku 10. člena navedenega SaS je določeno, 
da se višina rejnine v vsakem posameznem primeru določi z 
rejniško pogodbo in da morajo biti ločeno prikazani materialni 
stroški in plačilo za delo rejnice. Če gre za rejnico, ki opravlja 
rejništvo kot samostojno poklicno dejavnost, je potrebno v rejniški 
pogodbi navesti tudi vse vrste prispevkov, ki so jih določile 
posamezne interesne skupnosti. 
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S sprejemom Zakona o socialnem varstvu v letu 1992 je prenehal 
veljati Zakon o socialnem skrbstvu (Uradni list SRS, št. 35/79, 1/ 
89 in 8/90), na podlagi katerega je bil sprejet SaS o določanju in 
plačevanju rejnin. Zakon o socialnem varstvu je v 98. členu določil, 
da se iz proračuna Republike Slovenije za rejnice in rejnike, ki z 
osebnim delom samostojno kot glavni poklic opravljajo 
socialnovarstvene storitve, financira prispevek delodajalcev za 
pokojninsko in zdravstveno zavarovanje. 

V rejništvu je nameščenih največ otrok, ki ne bivajo v svojih 
bioloških družinah. V zadnjih mesecih je bilo v rejništvu med 1300 
in 1340 otrok pri okoli 500 rejniških družinah. 109 rejnic ima status 
poklicne rejnice. Število otrok, nameščenih v rejništvo, je veliko 
večje, kot je skupaj vseh otrok, ki so nameščeni v zavodih za 
usposabljanje in vzgojnih zavodih. Torej če rejništvo v Sloveniji ne 
bi bilo tako razširjeno kot je, bi vsekakor takoj potrebovali bistveno 
več zavodskih zmogljivosti (pri kapaciteti enega zavoda okoli 80 
otrok, bi to pomenilo okoli 16 novih zavodov). 

2. NAČELA IN CILJI ZAKONA 

Osnovno načelo tega zakona je zagotovitev kvalitetnega izvajanja 
rejniške dejavnosti z namenom zasledovanja načela največje 
koristi otroka, nameščenega v rejniško družino. Samo s kvalitetnim 
izvajanjem rejništva je mogoče otroku zagotoviti ustrezen čustveni 
in fizični razvoj. 

S predlogom zakona o izvajanju rejniške dejavnosti želimo 
sistemsko urediti izvajanje rejniške dejavnosti, s ciljem dviga 
kakovosti izvajanja in s tem kakovosti rejništva samega, z glavnim 
namenom nuditi otrokom, ki v rejništvo vstopajo, čim bolj ustrezno 
obravnavo. Pri rejništvu ne gre le za to, da otroku, ki iz različnih 
razlogov začasno ne more živeti pri svojih starših, preprosto le 
najdemo nadomestno družino. Gre tudi za odgovornost, da 
najdemo otroku družino, kjer bo otrok pridobil pomembno 
družinsko izkušnjo, ki jo je težko dobiti drugje in ki vedno znova 
utemeljuje institucijo rejništva. Temeljne psihološke pravice otroka 
je najlažje zagotoviti v družini, v skupini, ki je otroku hkrati varna 
in razvidna. 

V rejništvu potrebujemo sodelavce, ki bodo to hoteli in znali biti v 
vsakokratnem iskanju najustreznejše obravnave in odločitev za 
posameznega otroka. Z zakonskimi določbami smo 
operacionalizirali vsebino dela in naloge vseh udeleženih: rejnic 
oziroma rejnikov in njihovih družin, rejenk oziroma rejencev in 
njihovih bioloških družin ter centrov za socialno delo. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Ocenjujemo, da se zaradi predloženega zakona število otrok v 
rejništvu ne bo povečalo, prav tako se ne bo povečalo število 
rejnic oziroma rejnikov, katerim bo Republika Slovenija plačevala 
prispevke za socialno varnost. Povečala se bo višina nagrade 
rejnici oziroma rejniku ter oskrbnina za rejenca, za kar pa so 
sredstva predvidena v proračunu Republike Slovenije od 
septembra 2002 dalje. Na novo so potrebna tudi sredstva za 
izobraževanje in usposabljanje, ki so prav tako predvidena v 
proračunu. Za izvajanje zakona je potrebno za leto 2002 zagotoviti 
1.095 mio SIT, za leto 2003, ko se bo izvajal celo leto, pa 1.668 
mio SIT. 

4. PRIMERJALNI PREGLED UREDITVE REJNIŠTVA 
V NEKATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH 

MEDNARODNI AKTI 

1. Priporočilo Sveta Evrope št. R (87) 6 o rejniških 
družinah 
(sprejel ga je Odbor ministrov 20. marca 1987 na 
405. zasedanju ministrskih namestnikov) 

S tem priporočilom Odbor ministrov Sveta Evrope priporoča 
vladam držav članic, da v svojo zakonodajo vključijo pravila o 
rejniških družinah na podlagi naslednjih načel: 
1. predvideti sistem nadzora nad rejniki; 
2. ohranitev stika otroka z njegovo rojstno družino; 
3. pooblastilo rejnikom za opravljanje tistih nalog za otroka, ki 

so potrebne v vsakodnevnih ali nujnih zadevah; 
4. možnost rejnikom, da povedo svoje mnenje pred vsako 

pomembno odločitvijo v zvezi z otrokom; 
5. možnost rejnikom, da zaprosijo pristojne organe za pooblastilo, 

da lahko opravljajo določene roditeljske dolžnosti, vključno z 
zakonskim skrbništvom, kadar je to primerno; 

6. da v primeru, če želi oseba ali organ, ki je dal otroka v rejo, 
prekiniti rejništvo in tako odloči sodišče ali drug pristojni or- 
gan, rejnik temu ne nasprotuje; 

7. da je potrebno pred odločitvijo glede 5. in 6. načela dati staršem 
in rejnikom priložnost, da povedo svoja stališča; prav tako se 
je potrebno pogovoriti tudi z otrokom, če to dopušča njegova 
stopnja zrelosti; organ se odloči predvsem na podlagi koristi 
za otroka; 

8. da dogovori o rejništvu ne smejo odstopati od načel, določenih 
v tem priporočilu. 

2. Smernice za izvajanje rejništva in posvojitev na 
državni in meddržavni ravni 
(Hong Kong, julij 1996) 

Rejništvo zagotavlja zamenjavo družinskega varstva otroku v 
začasnih krizah v njegovi družini, da bi se otrok ponovno združil 
s svojo družino in da bi preprečili razpad družine. Smernice 
zagotavljajo mednarodno priznane standarde, ki naj bi jim sledili 
in jih uporabljali v praksi in vodijo k nadgradnji obstoječih storitev 
in vplivajo tudi na Izboljšanje nadzorovanja, ocenjevanja in 
evalvacije teh storitev. Vsebujejo etična načela, ki so navedena v 
Konvenciji OZN o otrokovih pravicah, Deklaraciji Združenih 
narodov o socialnih in zakonskih načelih, ki se nanašajo na zaščito 
in varstvo otrok s posebnim poudarkom na rejništvu in posvojitvah 
na državni in meddržavni ravni in Haaški konvenciji o zaščiti 
otrok s sodelovanjem in upoštevanjem pri meddržavnih 
posvojitvah. 

V smernicah so zajeti vsi vpleteni subjekti, in sicer biološki starši, 
otroci v rejništvu, rejniške družine ter pristojne oblasti in agencije. 

3. V okviru EU pa na področju rejništva trenutno 
nastaja nov projekt, poimenovan 
»CINDERELLA« 

»CINDERELLA« predstavlja projekt EU, katerega prizadevanja 
veljajo razvoju enotne kakovosti na področju rejništva. Naloga in 
rezultat projekta sta bila, da združi dve osrednji hotenji rejništva: 
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1. potrebo (in pravico) vsakega otroka po vzgoji v družini in 
kakovosti te oblike varstva - zlasti v primerih neustreznih 
družinskih odnosov in s tem povezanih travm otrok, in 

2. razvoj standardov za rejnike, ki bodo ustrezali tej potrebi in 
pravici otroka, vključno s potrebno izobrazbo, to je konceptom 
usposabljanja in profesionalizacije. 

»CINDERELLA« je zgleden primer za jasen evropski trend na 
tem področju. Projekt s 15 partnerji ni bil le do sedaj največja 
skupna pobuda EU, temveč ta mreža partnerjev dejansko 
»predstavlja« Evropo od Anglije do Sicilije, od Belgije preko Avstrije 
do vzhodne Nemčije. 

UREDITEV REJNIŠTVA V NEKATERIH EVROPSKIH 
DRŽAVAH 

Avstrija 

Zakon o rejništvu velja od leta 1960, leta 1994 so prvič uvedli 
poklicno rejništvo. Rejništvo (»Pflegekindschaft«) nastane s 
pooblastilom staršev ali na podlagi odločbe mladinskega urada. 
Za sklenitev pogodbe, ki zadeva otroka, ki še ni dopolnil 16 let, je 
potrebno dovoljenje okrajnega mladinskega urada. Rejništvo se 
lahko ustanovi tudi proti volji staršev kot ukrep sodišča za 
zavarovanje otrokove koristi. Otroci v rejništvu so pod posebnim 
nadzorom, ki ga izvaja mladinski urad. 

Rejnika (oziroma rejnik) ima pravico nege in vzgoje otroka. Vlaga 
lahko zahtevke, ki zadevajo osebo otroka, v varuških in rejniških 
postopkih. Upravljanje in zastopanje ostane upravičencem do 
starševske skrbi. Rejnik ne more biti oseba, ki je z varovancem 
v sorodu ali v svaštvu do 3. stopnje sorodstva oziroma svaštva, 
kot tudi ne posvojitelj ali varuh osebe, ki jo je potrebno postaviti 
pod rejništvo. 

Rejniki lahko zahtevajo prenos starševske skrbi (delno ali v celoti). 
Sodišče mora pred odločitvijo o tej zadevi preizkusiti, če med 
naravnimi starši in otrokom obstaja bližnja vez, če ni morda 
rejništvo predvideno samo za krajši čas in če prenos starševske 
skrbi ustreza otrokovi koristi. Če sodišče zahtevi ugodi, ostanejo 
staršem samo tako imenovane minimalne pravice. Sodišče lahko 
kasneje starševsko skrb rejnikom spet odvzame in jo prenese 
na drugo osebo, če to ustreza koristi otroka. 

Švedska 

Rejništvo je na Švedskem izjemno pomembna in razvita oblika 
družbene skrbi za otroke, z najdaljšo tradicijo, saj sega v 18. 
stoletje, kar je kar 100 let pred znanimi ameriškimi »rejniškimi 
vlaki«. Med odraslimi Švedi je kar 5% takih, ki so nekaj časa živeli 
v rejniški družini. V rejništvu je bilo do 1980 leta nameščenih okoli 
75% vseh otrok, ki določeno obdobje niso mogli živeti v svojih 
matičnih družinah. Od 1980 leta dalje odstotek vključenosti pada 
in trenutno znaša 55%. Razlogi so večplastni, bistvena pa sta 
dva: ustanavljanje specializiranih majhnih zasebnih zavodov s 
kapaciteto šest do deset otrok, ki svoje usluge neprestano 
ponujajo, medtem ko je potrebno rejniške družine vedno znova 
iskati in usposabljati, kar za socialne službe pomeni dodatno 
strokovno zahtevno delo. 

S strani države je bilo v vseh obdobjih moč zaznati veliko 
zanimanja za rejništvo. Rejništvo je zato oblika dela, ki se ne šteje 
kot zasebna zadeva, poskuša se zakonsko čim bolje urediti in je 
podvrženo rednemu nadzoru, ki ga izvajajo posebni nadzorniki. 
Rejništvo še vedno šteje kot ena najbolj primernih oblik 
nadomestnega -družinskega varstva. 

Za rejništvo se večinoma odločajo kmečke in delavske družine 
ter družine nižjih uradnikov, ki živijo na podeželju. Večina družin 

vzame v rejništvo več otrok, ker jim to predstavlja tudi vir zaslužka. 
V15% - 20% so rejniške družine sorodniki otrok. Glede ustreznosti 
tovrstnega rejništva so mnenja tudi na Švedskem različna: na eni 
strani so mnenja, da bi morali tovrstno rejništvo še bolj vzpodbujati, 
na drugi strani pa so mnenja, da sorodniki praviloma niso ustrezni 
rejniki, ker prenašajo določeno družinsko (ponavadi neugodno) 
dinamiko na otroke. 

Družine na izvajanje rejniške dejavnosti pripravljajo in jih tudi 
preverjajo. Izvajanje rejniške dejavnosti odobrijo lokalne oblasti, 
potem ko opravijo pripravljalne programe in dostavijo zahtevana 
potrdila (zdravstveno, o nekaznovanju) in ko se ugotovi, da imajo 
materialne, stanovanjske in osebnostne pogoje za izvajanje te 
dejavnosti. Največjo veljavo pri izbiri družine ima ocena, ki jo 
pripravijo strokovni delavci v lokalnih socialnih ustanovah. O tem, 
če je to zares dovolj zanesljiva metoda, nimajo opravljenih 
posebnih raziskav. Standardne in predpisane oblike izobraževanja 
za bodoče rejnike in za aktivne rejniške družine na Švedskem 
nimajo, bolj ali manj je to prepuščeno lokalnim službam. 

Rejniška dejavnost je plačana. Plačilo se deli na plačilo stroškov 
za oskrbo otroka, ki ni obdavčeno, in nagrado, ki jo prejemajo za 
delo in je odvisna od starosti otroka ter je rejnik zavezanec za 
plačilo davka. Višina denarja, ki ga rejnik dobi za otroka je približno 
30% povprečne plače v državi. Kadar so rejniki sorodniki pa jim 
nagrada za delo ne pripada. Omeniti velja, da poznajo še t.i. »start 
pozicijo«. To so zagonski stroški, ki jih družina dobi v primeru, če 
otrok ob namestitvi potrebuje večji nakup obleke, šolskih 
potrebščin ali kakšne druge nujne zadeve. 

Danska 

Če socialni center ugotovi, da otrok ne živi v primernih razmerah 
oz. da družine niso sposobne prevzeti starševske vloge in iz 
različnih razlogov ne morejo skrbeti za otroke, otroka izločijo iz 
družine. Cilj izločitve otroka iz družine je vedno zaščita otroka. 
Trudijo se, da čim več otrok izločijo iz družine v soglasju s starši. 
Poznajo več oblik namestitve otrok, in sicer: ustanove za 
rehabilitacijo, v katere so vključeni otroci narkomanov in duševno 
bolnih, socialno pedagoške centre (kombinacija med zavodom in 
rejniško družino), šole z internatom (za večje otroke in 
mladostnike, ki normalno funkcionirajo), mladinske sobe z drugimi 
mladostniki, ki jim določijo kontaktno osebo, ki sodeluje s socialnim 
centrom in starši, najbolj želena pa je namestitev otrok v rejniško 
družino. Rejniške družine prevzemajo skrb za mlajše otroke, ko 
se oceni, da bo to zanje dolgotrajnejša rešitev. 

Rejniške družine se izbirajo na poseben način. Najbolj so ceniene 
družine, v katerih so starši pedagoško izobraženi, vedno pa od 
rejnikov zahtevajo določeno kvalifikacijo. V rejniške družine tako 
nameščajo največkrat mlajše otroke, ki prihajajo iz zelo težkih 
razmer, zlorabljene otroke, otroke narkomanov, skratka tiste 
otroke, za katere pričakujejo, da bodo potrebovali obravnavo in 
pomoč skozi vse otroštvo in se ne bodo mogli vrniti domov. Rejniški 
družini pomaga center, da se vključi v razne programe, kjer tako 
otrok kot družina prejemajo psihološko pomoč, po potrebi 
zdravljenje, konzultacijo, itd. Otroci imajo prav tako kontaktno 
osebo, če je to potrebno. Tudi na Danskem imajo težave s 
pridobivanjem primernih rejniških družin. Ocenjujejo, da jih ima le 
polovica pedagoško izobrazbo. 

Rejniki so upravičeni do rejnine, ki je različno visoka, odvisna od 
potrebe otroka ter od tega, kakšne kvalifikacije ima družina. Poleg 
rejnine dobijo še dodatek za stanovanje, hrano, obleko, žepnino 
za otroka in druge materialne stroške, kot so obiski v matični 
družini, izvenšolske dejavnosti. Vse to lahko znaša nekajkrat več 
kot je osnovna rejnina. Največ rejniških družin prejema rejnino, ki 
znaša tri do štiri osnovne rejnine. Glede na višino rejnine lahko 
zahtevajo, da mora eden od rejnikov ostati izključno doma in se v 
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celoti posvetiti sprejetemu otroku. Plačnica bivanja otroka v rejniški 
družini je občina. 

Stike otroka z matično družino podpirajo in rejnike vzpodbujajo, 
da imajo tako otrok kot obe družini redne stike, vendar izven 
rejniške in tudi matične družine. Centri in druge ustanove dajejo 
na razpolago prostore za takšna srečanja. Na tak način skušajo 
doseči, da družini ne bi bili konkurenčni napram otroku, pač pa bi 
dosegli neko soglasje, kakršno pač je možno v posamezni situaciji. 
Le izjemoma otroci nimajo stikov s starši, kadar gre za situacijo, 
ko so ti stiki nevarni in škodljivi za otroka. 

V primeru, da se starša ne strinjata z izločitvijo otroka iz družine, 
se spor lahko reši na sestanku občinskega odbora, ki ga sestavlja 
pet članov: mestni sodnik, psiholog in trije člani občine In ti odločijo 
o odvzemu otroka. Odločitev je časovno opredeljena, običajno 
za eno leto. Po preteku tega roka se primer ponovno obravnava. 
V postopku so starši zaščiteni in brezplačno dobijo odvetnika. 
Odbor poleg tega odloča o prepovedi stikov staršev z otrokom, o 
telefonskih pogovorih in o dopisovanju. Po 15. letu obvezno 
upošteva mnenje otroka in ta ima pravico vpogleda v 
dokumentacijo in pravico do pravne pomoči. V starosti 12 do 15 
let ga vprašajo, ali želi soodločati o svoji usodi. Stremijo za tem, 
da njegovo mnenje upoštevajo od tiste starosti dalje, ko je 
sposoben razumeti stvari. Socialni delavec, ki predlaga odvzem 
otroka, ga po odločbi občinskega odbora tudi sam izpelje. Torej je 
v obeh vlogah: v vlogi svetovalca in v vlogi tistega, ki izvede 
ukrep, kar velikokrat slabo vpliva na delo z matično družino. Na 
Danskem pripravljajo nov zakon, po katerem bodo starši, ki jim je 
otrok odvzet, dobili kontaktno osebo, ki bo nevtralna ter jim bo 
pomagala ves čas procesa in bo branila predvsem njihove pravice, 
medtem ko bo socialni center branil predvsem otrokove koristi in 
pravice. 

Češka 

V Češki republiki živi več kot 15% otrok zunaj svojih bioloških 
družin. Rejništvo kot učinkovita oblika varstva otrok, ki ne morejo 
živeti v svojih matičnih družinah, se je postopoma razvijalo in bilo 
dokaj učinkovito v obdobju 1918 - 1929 in v krajšem obdobju po 
II. svetovni vojni. Imelo je svoja teoretična izhodišča v pedagogiki 
in znanosti o otrocih iz tistega časa. Leta 1950 je bilo iz ideoloških 
in političnih razlogov rejništvo odpravljeno. To je povzročilo, da je 
okoli 6500 otrok v trenutku izgubilo družine in velika večina je bila 
nameščena v velike, na hitro zgrajene otroške domove. Ko so ti 
otroci dopolnili 15 do 18 let, so bili prepuščeni sami sebi. Temu 
sistemu so se uprli strokovnjaki, ki so delali na tem področju, in 
sicer pretežno iz zdravstva. V letu 1973 je bil sprejet zakon o 
rejništvu, s katerim se je začelo ponovno uvajanje rejništva. 

V Češki republiki je rejništvo razumljeno kot »manjša posvojitev«, 
kar pomeni, da je vloga bioloških staršev pri rejniških otrocih 
omejena. To pomeni daljše ali celo stalno rejništvo, ne glede na to, 
ali je to posameznik ali skupina otrok. Prva oblika je rejništvo v 
rejniških družinah, druga oblika pa so otroške vasi. Rejništvo 
torej praviloma ne predvideva stikov z biološkimi starši, vendar 
pa so takšni stiki sestavni del delovanja v vaseh SOS. To je 
dogovor, sprejet glede na zahteve konvencije o pravicah otrok. 

V praksi pa se pogosto srečujejo z otroki, za katere ta oblika ni 
primerna rešitev, saj je za otroke pomembno spoštovanje lastnih 
staršev, zato je potrebno uskladiti rejništvo s sodelovanjem in 
udeležbo bioloških staršev, tem bolj pri možnih vrnitvah otroka 
domov. Nujnost razvoja kratkotrajnih namestitev podpira zamisel 
o dogovorjenem plačanem rejništvu, v katerem bi rejniki v 
določenem obdobju poučevali otroka. Ti rejniki bi lahko bili sorodniki 
ali drugi ljudje, dogovore pa bi sklepale oblasti. Žal pa za uvajanje 
tovrstnih oblik še ni zadostne pripravljenosti, tako s strani rejnikov 
(večina jih želi imeti »lastnega« otroka, »za vedno«), kot tudi 

strokovnih delavcih, predvsem tiskih, ki delajo v otroških domovih 
(strah, da bi izgubili zaposlitev zaradi premajhnega števila otrok v 
domovih) in socialnih delavcih (objektivni vzrok nestrinjanja - 
koncept socialnega dela še ni dovolj razvit). 

Rejništvo se kot zakonita socialna plačana oblika nadomestnega 
varstva otrok konča s polnoletnostjo otrok pri starosti 18 let. Pri 
podaljšanju izobraževanja po tej prelomnici sredstva nakazujejo 
neposredno mlademu odraslemu do 26. leta starosti. Odnos 
skrbstvenih teles do slednjega je v tem trenutku zakonsko še 
nejasen, zato praksa temelji na posameznih dejavnikih na obeh 
straneh, torej mlademu odraslemu in rejniški družini. Ni še povsem 
jasno kdaj dejansko preneha rejništvo, še zlasti glede na čustvene 
vezi med rejniškimi starši in rejencem. 

Velika Britanija 

Rejništvo je oblika začasne ali občasne pomoči otrokom in 
mladostnikom, ki začasno ne morejo živeti v matični družini. 
Rejništvo je lahko kratkotrajno ali dolgotrajno. Lahko traja od nekaj 
tednov do več mesecev, to je pač odvisno od potrebnega časa, 
ko socialni delavci skušajo pomagati matični družini, da reši svoje 
težave. Večina otrok, ki so v rejništvu, se vrne v matično družino. 
Rejniško delo običajno vključuje tudi stike z matično družino, ki 
lahko svojega otroka oz. otroke redno obiskuje. 

Rejniki so lahko iz različnih poklicev in lahko živijo v različnih 
okoljih. Lahko imajo svoje še mladoletne otroke, že odrasle otroke 
ali pa so brez otrok. V rejništvu imajo lahko več otrok hkrati, 
nekateri želijo mlajše (npr. 0-5 let), nekateri starejše otroke (npr. 
najstnike). Socialni delavci vedno poskušajo najti najustreznejšo 
rešitev za vsakega otroka posebej. 

Vsak, ki želi postati rejnik, se mora obrniti na lokalne oblasti, ki 
ocenijo njihovo primernost, in sicer tako, da upoštevajo vse plati 
življenja potencialnega rejnika. Ta proces običajno traja nekaj 
mesecev. To je intenziven in strog proces, v katerem se proučijo 
vsi razlogi, zakaj nekdo želi postati rejnik. Rejniki so upravičeni 
do rejnine. 

Socialni delavec predstavlja povezavo med otrokovo matično 
družino in otrokom oz. rejniško družino ter skrbi, da ima rejnik 
vse informacije, ki jih potrebuje, da se otrok dobro počuti. Tu so 
mišljene vse podrobnosti glede otrokovega dnevnega ritma, kakšno 
hrano ima rad, glede njegovega zdravstvenega stanja, ipd. 

V Veliki Britaniji poznajo različne oblike rejništva, in sicer t.i. »over- 
night« (torej za zelo kratek čas), rejništvo preko vikenda oz. za 
krajše bivanje in pa t.i. »full-time« (torej »polno« rejništvo), za kar 
se tudi odloča večina rejnikov. Rejniki lahko izrazijo željo, kakšnega 
spola in starosti rejenca bi želeli. Nekateri rejniki se odločijo tudi 
za posebno, specializirano rejništvo - npr. za invalidne otroke, da 
sprejmejo skupaj več bratov in sester, da sprejmejo otroke, ki 
čakajo na posvojitev, ali za mlade, ki so že storili kazniva dejanja. 

Nemčija 

Nemčija je sprejela nov zakon o rejništvu po združitvi obeh Nemčij 
leta 1991. Izobraževanje za rejniške starše organizirajo vladne in 
nevladne organizacije, rejniška oskrba je plačana. 

Slovaška 

ima v rejniških družinah precej otrok. Zakon so sprejeli leta 1973. 
Za rejništvo je odgovorna država oz. ministrstvo za socialne 
zadeve. Nevladne organizacije so tiste, ki si prizadevajo za 
spremembe in za izboljšanje rejništva. Razvili so model, ko dom 
za otroke zaposli rejnice in jim zagotovi plačo vzgojiteljice. Za 
svoje delo z otrokom so rejnice odgovorne domu. 
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Madžarska 

Zakon o rejništvu je sprejela šele leta 1995, čeprav imajo veliko 
otrok v rejništvu. Prizadevajo si, da bi uvedli tudi poklicno rejništvo. 

Poljska 

Veliko otrok je nameščenih v rejništvo oz. oskrbo pri sorodnikih, 
manj v tujih, plačanih rejniških družinah. Za oskrbo otrok skrbijo 
državne institucije. Pri tem sodelujejo nevladne organizacije, npr. 
pri izobraževanju rejnic. 

Bolgarija 

Otroke nameščajo v zavode, tudi v otroško vas. Z rejništvom 
šele začenjajo, pripravili so program za 30 otrok. 

Albanija 

Nimajo otrok v rejništvu, saj je mentaliteta in naravnanost družin 
proti tej dejavnosti. Otroke nameščajo v zavode, domove za 
otroke. 

Romunija 

Veliko otrok imajo v domovih za otroke, prav tako jih je še vedno 
veliko v sirotišnicah. V rejniških družinah imajo malo otrok. Zakon 
so sprejeli šele leta 1997, rejništvo izvajajo nevladne organizacije. 
Veliko pa imajo posvojitev - letno približno 8000 domačih in 4000 
mednarodnih posvojitev. 

II. BESEDILO ČLENOV 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

(1) Ta zakon ureja pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi 
izvajati rejniško dejavnost, postopek pridobitve dovoljenja za 
izvajanje te dejavnosti, način izvajanja rejniške dejavnosti in njeno 
financiranje ter druga vprašanja, povezana z izvajanjem rejniške 
dejavnosti. 

(2) V zakonu uporabljani izrazi rejnik, rejenec, kandidat, sorodnik, 
socialni delavec in drugi izrazi, zapisani v moški spolni slovnični 
obliki, so uporabljani kot nevtralni za moške in ženske. 

2. člen 

(1) Rejništvo je posebna oblika varstva in vzgoje otrok, 
nameščenih v rejniško družino na podlagi zakona, ki ureja 
družinska razmerja ali drugega zakona in je namenjeno otrokom, 
ki začasno ne morejo prebivati v biološki družini. 

(2) Rejniška dejavnost je dejavnost rejniških družin, ki izvajajo 
rejništvo. Izvajanje rejniške dejavnosti je enotno urejeno za vse 
rejnike, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

(3) Rejnik je oseba, ki izvaja rejniško dejavnost pod pogoji, ki jih 
predpisuje ta zakon in v skladu z zakonom, ki ureja družinska 
razmerja. 

(4) Rejniška družina je družina, v kateri se izvaja rejniška 
dejavnost. Sestavljajo jo rejnik in vse osebe, ki živijo z rejnikom. 

(5) Rejenec je otrok, ki se namesti v rejniško družino na podlagi 
odločbe o oddaji otroka v rejništvo, ki jo izda center za socialno 
delo glede na otrokovo stalno ali začasno prebivališče (v 
nadaljnjem besedilu: center otroka). 

(6) V rejnino se šteje povračilo stroškov za oskrbo rejenca (v 
nadaljnjem besedilu: oskrbnina) in nagrada za opravljeno delo 
rejnika (v nadaljnjem besedilu: nagrada). 

3. člen 

(1) Ministrstvo, pristojno za družino (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo) vodi listo kandidatov za imenovanje komisij po tem 
zakonu. Listo sestavljajo vsi strokovni delavci centrov za socialno 
delo v Republiki Sloveniji za področje rejništva, ki so razdeljeni v 
šest podskupin po teritorialnem načelu. Vsaka podskupina na 
svojem območju izbere tudi enega rejnika in eno strokovno 
usposobljeno osebo za delo z otroki, ki se jih vpiše na listo. 

(2) Iz liste iz prejšnjega odstavka se oblikujejo naslednje komisije: 
komisija za izbor kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti, 
komisija za priznanja ter komisije za določitev znižanega normativa 
in zvišanja nagrade. 

(3) Natančnejše kriterije za sestavo komisij, imenovanje članov 
in način dela komisij iz prejšnjega odstavka predpiše minister, 
pristojen za družino (v nadaljnjem besedilu: minister). 

4. člen 

Sredstva za izvajanje rejniške dejavnosti se zagotavljajo v 
proračunu Republike Slovenije. 

II. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI 
ŽELI IZVAJATI REJNIŠKO DEJAVNOST 

5. člen 

(1) Oseba, ki želi izvajati rejniško dejavnost, mora: 
- imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, 
- imeti zaključeno vsaj poklicno oziroma strokovno izobrazbo, 
- biti polnoletna. 

(2) V izjemnih primerih, če se glede na vse okoliščine ugotovi, da 
je to nedvomno v rejenčevo korist, lahko izvaja rejniško dejavnost 
tudi oseba, ki ima nižjo izobrazbo od izobrazbe, kot je določena v 
prejšnjem odstavku. 

6. člen 

Rejnik ne more biti: 
- oseba, ki ji je odvzeta roditeljska pravica, 
- oseba, ki živi skupaj z osebo, kateri je odvzeta roditeljska 

pravica, 
oseba, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost. 

7. člen 

(1) Otrokov sorodnik lahko izvaja rejniško dejavnost, če center 
otroka glede na okoliščine posameznega primera ugotovi, da je 
to v otrokovo korist. 
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(2) Za otrokove sorodnike se po tem zakonu štejejo: stara mati, 
stari oče, stric, teta, brat in sestra. 

III. POSTOPEK PRIDOBITVE DOVOLJENJA ZA 
IZVAJANJE REJNIŠKE DEJAVNOSTI 

8. člen 

(1) Oseba, ki želi izvajati rejniško dejavnost, vloži vlogo za 
izvajanje rejniške dejavnosti z ustreznimi dokazili pri krajevno 
pristojnem centru za socialno delo glede na njeno stalno 
prebivališče (v nadaljnjem besedilu: center rejnika). 

(2) Vlogo iz prejšnjega odstavka vloži kandidat, ki želi izvajati 
rejniško dejavnost, na posebnem obrazcu. 

9. člen 

(1) Center rejnika po prejemu vloge iz prejšnjega člena ugotovi ali 
kandidat izpolnjuje pogoje iz 5. člena tega zakona in ni katerega 
od zadržkov iz 6. člena tega zakona. 

(2) Center rejnika izdela oceno o primernosti kandidata in njegove 
družine za izvajanje rejniške dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: 
ocena) ob upoštevanju kriterijev iz 31. člena tega zakona. 

10. člen 

Ministrstvo vsako leto najkasneje do konca septembra določi, 
glede na potrebe po rejništvu, potrebno število novih rejnikov in o 
tem seznani vse centre za socialno delo. 

14. člen 

(1) Otrokovemu sorodniku iz 7. člena tega zakona ni potrebno 
kandidirati za izvajanje rejniške dejavnosti po določbah tega 
zakona. 

(2) Ministrstvo izda otrokovemu sorodniku dovoljenje le na podlagi 
pisne in obrazložene ugotovitve centra otroka, da je tovrstna 
oblika rejništva v otrokovo korist in ga vpiše v evidenco izdanih 
dovoljenj. 

15. člen 

Ministrstvo vodi evidenco izdanih dovoljenj, ki vsebuje osebne 
podatke rejnikov. 

16. člen 

(1) Dovoljenje preneha, če: 
rejnik odjavi izvajanje rejniške dejavnosti, 
rejnik ne začne izvajati rejniške dejavnosti v treh letih od 
pridobitve dovoljenja, 
rejnik umre. 

(2) Odvzem dovoljenja se opravi, če: 
- center rejnika poda predlog za odvzem dovoljenja, ker rejnik 

izvaja rejniško dejavnost v nasprotju s koristmi otroka, 
se ugotovi, da je nastopil kateri izmed razlogov iz 6. člena 
tega zakona, 
rejnik ne opravi obveznega dopolnilnega usposabljanja v 
skladu z 28. členom tega zakona. 

(3) V primerih iz prejšnjih dveh odstavkov se rejnika izbriše iz 
evidence izdanih dovoljen]? 

11. člen 

Center rejnika pošlje ministrstvu vloge in ocene za posamezne 
kandidate, ki želijo izvajati rejniško dejavnost, najkasneje do konca 
leta. 

17. člen 

Minister predpiše vsebino vloge iz 8. člena tega zakona, vrste 
dokazil, ki jih je potrebno priložiti vlogi ter kriterije za delo komisije 
za izbor kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti. 

12. člen 

(1) Komisija za izbor kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti 
iz 3. člena tega zakona izmed vseh prejetih vlog kandidatov izbere 
določeno število kandidatov, ki ustreza potrebam iz 10. člena 
tega zakona. 

(2) Komisija iz prejšnjega odstavka napoti izbrane kandidate na 
usposabljanje za izvajanje rejništva. 

(3) Vsebino, izvajalca in trajanje usposabljanja predpiše minister. 

(4) Sredstva, potrebna za usposabljanje, se zagotavljajo v 
proračunu Republike Slovenije. 

13. člen 

Na podlagi uspešno zaključenega usposabljanja ministrstvo izda 
kandidatom dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti (v 
nadaljnjem besedilu: dovoljenje) in jih vpiše v evidenco izdanih 
dovoljenj. 

IV. POGOJI IN POSTOPEK ZA IZVAJANJE 
REJNIŠKE DEJAVNOSTI KOT POKLIC 

18. člen 

(1) Rejnik lahko izvaja rejniško dejavnost kot edini poklic (v 
nadaljnjem besedilu: rejniška dejavnost kot poklic), če izpolnjuje 
pogoje, ki jih določa ta zakon, in je vpisan v register iz 19. člena 
tega zakona. 

(2) Rejnik, ki želi izvajati rejniško dejavnost kot poklic, vloži vlogo 
za izvajanje rejniške dejavnosti kot poklic pri centru rejnika. 

(3) Rejnik, ki želi izvajati rejniško dejavnost kot poklic, mora imeti 
dovoljenje in ne sme biti v delovnem razmerju, opravljati druge 
dejavnosti kot edini ali glavni poklic in ne sme opravljati kmetijske 
dejavnosti, na podlagi katere je vključen v obvezno pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje v skladu s predpisi, ki urejajo 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
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19. člen 

(1) Center rejnika pošlje vlogo za izvajanje rejniške dejavnosti 
kot poklic, skupaj s prilogami, ministrstvu. 

(2) Ministrstvo po pregledu vloge in dokazil iz prejšnjega odstavka 
ugotovi ali rejnik izpolnjuje pogoje za izvajanje rejniške dejavnosti 
kot poklic. 

(3) Rejnike, ki izpolnjujejo pogoje, ministrstvo vpiše v register 
izvajanja rejniške dejavnosti kot poklic (v nadaljnjem besedilu: 
register) ter jim izda potrdilo o vpisu. 

20. člen 

Register vodi ministrstvo, vanj pa se vpisujejo osebni podatki 
rejnika, datum začetka izvajanja in datum prenehanja izvajanja 
rejništva kot poklic. 

21. člen 

Izbris iz registra se opravi, če: 
rejnik ne želi več izvajati rejniške dejavnosti kot poklic, 

- se rejnik zaposli, 
rejnik ne izpolnjuje normativov, določenih s tem zakonom, 
rejniku preneha dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti ali 
se mu dovoljenje odvzame. 

22. člen 

Vsebino vloge za izvajanje rejniške dejavnosti kot poklic predpiše 
minister. 

V. NORMATIVI ZA IZVAJANJE REJNIŠKE 
DEJAVNOSTI 

23. člen 

(1) Rejnik ima lahko istočasno nameščene največ tri rejence. 

(2) Izjemoma ima lahko rejnik istočasno nameščene tudi večje 
število rejencev, če gre za namestitev bratov in sester ali če je 
namestitev otroka k določenemu rejniku v otrokovo posebno 
korist. 

24. člen 

(1) Rejnik, ki izvaja rejniško dejavnost kot poklic, mora Imeti 
istočasno nameščene tri rejence. 

(2) Normativ iz prejšnjega odstavka je lahko znižan. Razlog za 
znižani normativ so specifične otrokove potrebe, kot je rejništvo 
za hudo bolnega otroka, otroka z motnjami v telesnem ali 
duševnem razvoju, zlorabljenega, trpinčenega, vedenjsko ali 
osebnostno motenega otroka. 

(3) Znižani normativ in trajanje znižanega normativa določi 
komisija za določitev znižanega normativa in zvišanja nagrade 

na podlagi skupnega pisnega predloga centra otroka in centra 
rejnika. 

VI. DOLŽNOSTI REJNIKA 

25. člen 

Osnovne dolžnosti rejnika so: 
pripraviti sebe in družino na prihod rejenca, 
truditi se za čim hitrejšo prilagoditev rejenca v rejnikovem 
domu in za ustrezno ravnanje vseh članov rejnikove družine 
z rejencem, 
nuditi pomoč rejencu ob prilagajanju na novo okolje, 
rejenca pravilno negovati, vzgajati in mu nuditi primerno 
nastanitev, prehrano, obleko in obutev ter šolske in osebne 
potrebščine, 
nuditi rejencu primerne igrače, osnovne športne pripomočke 
in druge pripomočke manjše vrednosti za različne aktivnosti, 
skrbeti za krepitev in ohranjanje zdravja rejenca ter mu, če je 
to potrebno, preskrbeti ustrezno zdravstveno oskrbo preko 
izbranega osebnega zdravnika, 
skrbeti za rejenčev pravilen odnos do učenja in dela in za 
privzgojitev delovnih navad, 
skrbeti za vključitev rejenca v poklicno usposabljanje ali 
ustrezno zaposlitev, 
skrbeti za izoblikovanje lastne identitete rejenca, 
pripraviti rejenca na odhod iz rejniške družine. 

26. člen 

Rejnik je dolžan omogočati in vzpodbujati stike med rejencem in 
starši, razen v primeru, ko so staršem stiki omejeni ali prepovedani 
na podlagi odločbe pristojnega organa. 

27. člen 

(1) Rejnik mora vsa pomembnejša vprašanja glede rejenčeve 
oskrbe in vzgoje urejati sporazumno z rejenčevimi starši oziroma 
skrbnikom in s centrom otroka. V ta namen mora sodelovati v 
individualni projektni skupini, ki jo center otroka imenuje za 
obravnavo posameznega rejenca. 

(2) Rejnik je dolžan upoštevati navodila centra otroka, centra 
rejnika in dogovore individualne projektne skupine. 

(3) Rejnik se je dolžan vključevati tudi v dejavnosti, ki jih v zvezi 
z izvajanjem rejniške dejavnosti organizira center rejnika. 

28. člen 

(1) Rejnik se mora, dokler izvaja rejniško dejavnost, najmanj 
enkrat v petih letih udeležiti usposabljanj, katerih vsebino, izvajalca 
in trajanje predpiše minister. 

(2) Dolžnost dodatnega usposabljanja iz prejšnjega odstavka 
velja tudi za sorodnika otroka, ki izvaja rejniško dejavnost. 

(3) Sredstva, potrebna za usposabljanje, se zagotavljajo v 
proračunu Republike Slovenije. 
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VII. NALOGE CENTROV ZA SOCIALNO DELO PRI 
IZVAJANJU REJNIŠKE DEJAVNOSTI 

Naloge pri izboru kandidatov za izvajanje rejniške 
dejavnosti 

29. člen 

(1) Pri pridobivanju novih rejniških družin so se centri za socialno 
delo dolžni aktivno vključiti na območju, za katerega so krajevno 
pristojni. 

(2) Vsem zainteresiranim so dolžni predstaviti namen rejništva, 
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati rejniki, postopke pridobitve 
dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti, način dela v rejništvu 
ter pravice in dolžnosti rejnikov. 

30. člen 

(1) Center za socialno delo je dolžan vsem, ki želijo izvajati rejniško 
dejavnost, izročiti obrazec vloge iz 8. člena tega zakona in jih 
seznaniti s postopkom za pridobitev dovoljenja. 

(2) Po prejemu vloge center rejnika postopa v skladu z 11. členom 
tega zakona. 

31. člen 

(1) Pri pripravi ocene iz 9. člena tega zakona center rejnika preveri 
motive kandidata za odločitev za izvajanje rejniške dejavnosti, pri 
čemer upošteva vse dejavnike, ki bi lahko tako pozitivno kot 
negativno vplivali na psihosocialni razvoj rejenca. 

(2) Pri pripravi ocene center rejnika ugotovi primernost bivalnih 
pogojev celotne družine, posebej pa prostorov in opreme, 
namenjene otroku oziroma otrokom, ki bi ga/jih sprejeli v rejništvo. 

(3) Pri pripravi ocene center rejnika poleg lastnih ugotovitev 
upošteva tudi morebitna potrdila ali mnenja oziroma priporočila 
drugih institucij. 

Naloge pri izvajanju rejništva 

32. člen 

(1) Po odločitvi, da se določenega otroka namesti v rejniško 
družino, je naloga centra otroka, da med rejniki, ki imajo dovoljenje, 
izbere rejniško družino, ki ustreza potrebam otroka. 

(2) Če na območju centra otroka trenutno ni moč najti ustreznega 
rejnika ali namestitev otroka na tem območju ne bi bila v korist 
otroka, mora center otroka najti rejnika na širšem območju, pri 
čemer obvezno sodeluje s centrom rejnika. 

33. člen 

Za namestitev otroka v rejniško družino je potrebno pripraviti 
tako otroka in njegove starše kot tudi rejnika in rejniško družino. 

34. člen 

(1) Center otroka je dolžan spremljati razvoj otroka v rejništvu ter 
izpolnjevanje obveznosti, dogovorjenih z rejniško pogodbo. 

(2) Center otroka po potrebi ukrepa tako, da se v vseh primerih 
in na najboljši način uresničuje namen rejništva. 

35. člen 

Center otroka mora po namestitvi otroka v rejniško družino 
sestaviti individualno projektno skupino, v kateri sodeluje socialni 
delavec centra otroka, socialni delavec centra rejnika, rejnik, 
biološka družina in rejenec. Delo individualne projektne skupine 
koordinira socialni delavec centra otroka. Po potrebi se individualna 
projektna skupina lahko razširi. 

36. člen 

(1) Individualna projektna skupina načrtuje in predlaga ustrezno 
ravnanje in strokovno obravnavo rejenca ter neposredno spremlja 
rejenca v rejniški družini. V ta namen pripravi za vsakega rejenca 
individualni načrt (v nadaljnjem besedilu: načrt), ki mora biti 
prilagojen starosti oziroma stopnji razvoja otroka, otrokovim 
potrebam in mora biti zastavljen tako, da zagotavlja celostno 
obravnavo in spremljanje otroka. 

(2) Načrt mora biti v pisni obliki in mora vsebovati razumno 
načrtovane cilje. 

(3) Načrt je potrebno dopolnjevati in po potrebi tudi spreminjati. 

37. člen 

(1) Individualna projektna skupina se sestaja v skladu z načrtom 
in konkretnimi dogovori. 

(2) Individualna projektna skupina mora najmanj enkrat letno 
centru otroka predložiti pisno poročilo, v katerem predlaga nadaljnje 
ukrepe v zvezi z otrokom. 

i 

38. člen 

Poleg dejavnosti v okviru individualne projektne skupine spremlja 
center otroka rejenca z obiski na domu, pogovori na centru, 
obiski v šoli in sodelovanjem z drugimi institucijami. 

39. člen 

Izvajanje rejniške dejavnosti je dolžan spremljati tudi center rejnika. 

40. člen 

Če rejenec po dopolnjenem 18. letu starosti še ostane v rejniški 
družini zaradi nadaljevanja šolanja, je dolžnost centra otroka in 
centra rejnika, da pred podaljšanjem rejniške pogodbe v skladu s 
tem zakonom, skupaj z rejencem in rejnikom ugotovijo, da je 
nadaljnje bivanje rejenca v rejniški družini v korist rejenca. 

41. člen 

Po odločitvi, da se za določenega rejenca rejništvo zaključi, je 
naloga centra otroka, da na odhod pripravi rejenca, rejniško 
družino in biološko družino. 
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Druge naloge pri izvajanju rejniške dejavnosti 

42. člen 

Centri za socialno delo so dolžni na območju, za katerega so 
krajevno pristojni, za vse rejnike najmanj enkrat letno organizirati 
krajše usposabljanje, vzpodbujati in organizirati skupinsko delo z 
udeleženimi v rejništvu in nuditi podporo s skupnostnimi oblikami 
dela. 

43. člen 

Če center rejnika ugotovi, da rejnik izvaja rejništvo v nasprotju s 
koristmi rejenca, mora ministrstvu podati pisni predlog za odvzem 
dovoljenja z ustrezno obrazložitvijo. 

VIII. REJNIŠKA POGODBA 

44. člen 

Rejniška pogodba je pisna pogodba, ki jo po izvršljivosti odločbe 
o oddaji otroka v rejništvo skleneta pristojni center otroka in rejnik 
za posameznega rejenca. 

45. člen 

Rejniška pogodba določa zlasti: 
obseg oskrbe rejenca, 
pravice in obveznosti pogodbenih strank, 
višino in način plačevanja rejnine, 

- način in rok prenehanja rejniške pogodbe, 
morebitne posebnosti rejništva v posameznem primeru. 

46. člen 

Center otroka lahko podaljša veljavnost rejniške pogodbe z 
rejnikom tudi po polnoletnosti rejenca: 
- če otrok zaradi motenj v telesnem in duševnem razvoju ni 

sposoben za samostojno življenje in delo, če otrokov zakoniti 
zastopnik s tem soglaša; 

- če ta ostane v rejniški družini zaradi nadaljevanja šolanja, 
najdalj pa do dopolnjenega 26. leta starosti, če rejenec s tem 
soglaša. 

47. člen 

Rejniška pogodba preneha: 
- če je prenehalo rejništvo, 
- z izbrisom rejnika iz evidence izdanih dovoljenj, 

s potekom časa, če je pogodba sklenjena za določen čas, 
razen če se podaljša, 

- z odpovedjo, 
- z razvezo, 
- s smrtjo rejnika ali rejenca. 

48. člen 

(1) Rejniška pogodba se lahko odpove z odpovednim rokom 
najmanj treh mesecev, če ni v pogodbi drugače določeno. 

(2) Odpoved mora biti pisna ali dana ustno na zapisnik pri centru 
otroka. 

49. člen 

Center otroka razveže rejniško pogodbo, če nastopi kateri od 
razlogov iz 6. člena tega zakona, če se rejnik ne udeleži 
usposabljanj iz 28. člena tega zakona, če rejnik ne izpolnjuje z 
rejniško pogodbo določenih dolžnosti ali če zahteva razvezo rejnik 
In se ugotovi, da ima za to utemeljene razloge. 

IX. REJNINA 

50. člen 

(1) Rejnik je za posameznega rejenca upravičen do mesečne 
rejnine, ki zajema oskrbnino in nagrado. 

(2) Če rejnik izvaja rejniško dejavnosti kot poklic, mu Republika 
Slovenija zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost. 

51. člen 

(1) Oskrbnino sestavljajo sredstva za materialne stroške za 
rejenca in denarni prejemek v znesku otroškega dodatka, kot je 
določen za najnižji dohodkovni razred za prvega otroka, v skladu 
s posebnim predpisom, ki ureja družinske prejemke. 

(2) Materialni stroški za rejenca znašajo 44.853,00 tolarjev. 

(3) Višina oskrbnine je sorazmerna času bivanja rejenca v rejniški 
družini. 

52. člen 

(1) Oskrbnina se zniža, če rejniku ni potrebno kriti stroškov za 
obleko in obutev za rejenca. Oskrbnina se zmanjša za znesek v 
višini 25% materialnih stroškov. 

(2) Znižanje oskrbnine se določi v rejniški pogodbi. 

53. člen 

(1) Nagrada rejniku znaša 22.000,00 tolarjev za rejenca. 

(2) Glede na zahtevnost oskrbe, varstva in vzgoje rejenca 
(rejništvo za hudo bolnega otroka, otroka z motnjami v telesnem 
ali duševnem razvoju, zlorabljenega otroka, trpinčenega otroka, 
vedenjsko ali osebnostno motenega otroka) se lahko nagrada iz 
prejšnjega odstavka začasno zviša za največ 50%. 

(3) Komisija za določitev znižanega normativa in zvišanja nagrade 
iz 3. člena tega zakona na podlagi meril, ki jih določi minister, 
odloči o odstotku zvišanja nagrade in trajanju pravice do povišane 
nagrade. 

(4) Pravica do zvišane nagrade se lahko dodeli za največ eno 
leto. Pravica se lahko podaljšuje toliko časa, kolikor trajajo razlogi 
za zvišanje nagrade. 

(5) Višina nagrade je sorazmerna času bivanja rejenca v rejniški 
družini. 

54. člen 

Nagrada rejniku ne pripada, če za istega otroka prejema 
starševsko nadomestilo po predpisih, ki urejajo starševsko 
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varstvo oziroma starševski dodatek po predpisih, ki urejajo 
družinske prejemke. 

55. člen 

Rejnik, ki je rejenčev sorodnik, ni upravičen do nagrade. 

56. člen 

(1) Rejniku, ki izvaja rejniško dejavnost kot poklic, se zagotovi 
plačilo prispevkov za socialno varnost v skladu s posebnimi 
predpisi, ki urejajo plačevanje prispevkov za socialno varnost. 

(2) Prispevki za socialno varnost se plačujejo od zneska najnižje 
pokojninske osnove, povečane za davke in prispevke, po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

57. člen 

(1) Pravica do rejnine se prizna z dnem namestitve rejenca v 
rejniško družino, določenim v rejniški pogodbi. Pri izračunu se 
upošteva, da ima mesec 30 dni. 

(2) Rejniku, ki izvaja rejniško dejavnost kot poklic, se prizna 
pravica do plačila prispevkov za socialno varnost z dnem začetka 
izvajanja rejniške dejavnosti kot poklic. 

58. člen 

(1) Pravica do rejnine preneha z dnem prenehanja rejniške 
pogodbe. 

(2) Pri odpovedi rejniške pogodbe rejniku pripada pravica do 
nagrade do izteka odpovednega roka, pravica do oskrbnine pa 
mu preneha z dnem, ko rejenec ne prebiva več v rejniški družini. 

(3) V primerih podaljšanja veljavnosti rejniške pogodbe iz 46. člena 
tega zakona se rejniku prizna pravica do rejnine v celoti. 

59. člen 

(1) Če rejnik izvaja rejniško dejavnost kot poklic, pa nima 
nameščenega rejenca in mu do izpolnitve pogojev za uveljavljanje 
pravic iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
manjka največ šest mesecev, se rejniku prizna pravica do nagrade 
in prispevkov za socialno varnost do izpolnitve pogojev za 
uveljavljanje pravic iz naslova pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

(2) Če rejnik izvaja rejniško dejavnost kot poklic, pa so mu 
prenehali pogoji za izvajanje rejniške dejavnosti, vendar ne po 
njegovi krivdi, se rejniku prizna pravica do plačila prispevkov za 
socialno varnost za največ šest mesecev. 

60. člen 

Ministrstvo izplačuje rejnine najkasneje do 15. v mesecu za tekoči 
mesec. 

61. člen 

(1) Rejnine se usklajujejo enkrat letno z indeksom rasti cen 
življenjskih potrebščin. Uskladitev se opravi januarja, pri čemer 
se upošteva kumulativna rast cen življenjskih potrebščin v 
preteklem obdobju. 

(2) Uskladitev velja od prvega dne meseca, v katerem se opravi 
uskladitev. 

(3) Usklajeni zneski se zaokrožijo na desetice. 

(4) Usklajeni zneski se objavijo v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

X. PRIZNANJA 

62. člen 

(1) Republika Slovenija podeljuje rejnikom priznanja za dolgoletno 
in uspešno izvajanje rejniške dejavnosti. 

(2) Minister vsako leto na predlog komisije za priznanja podeli 
največ tri priznanja. 

(3) Sredstva za priznanja se zagotavljajo v proračunu Republike 
Slovenije. 

63. člen 

Minister predpiše natančnejše pogoje za dodelitev priznanj, 
sestavo komisije iz prejšnjega člena in postopek podeljevanja 
priznanj. 

XI. EVIDENCE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

64. člen 

(1) Za potrebe spremljanja, načrtovanja, razvoja rejništva, za 
znanstveno raziskovalne namene in za statistične namene vodi 
ministrstvo centralno zbirko podatkov. 

(2) Centri za socialno delo vodijo zbirke podatkov o namestitvah 
otrok v rejniške družine. 

65. člen 

(1) Ministrstvo in centri za socialno delo vodijo evidence o: 
rejnikih, 
rejnikih, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic, 
rejniških družinah, 
izdanih dovoljenjih, 
odvzetih dovoljenjih, 
sklenjenih rejniških pogodbah, 
rejencih, 
bioloških družinah rejencev, 

- rejninah, 
plačilu prispevkov za socialno varnost. 

66. člen 

(1) Podatki, ki se zbirajo za namen vodenja evidenc iz prejšnjega 
člena tega zakona, so: 
- ime in priimek, 

rojstni podatki (datum in kraj rojstva), 
enotna matična številka občana, 

- spol, 
podatki o državljanstvu, 
podatki o prebivališču, 
podatki o šolanju, 
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podatki o zdravstvenem stanju, 
podatki o socialnem stanju, 
podatki o nekaznovanju, 
podatki o zaposlitvi, 

- davčna številka. 

(2) Ministrstvo vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirke 
osebnih podatkov. 

67. člen 

(1) Podatki se zbirajo neposredno od posameznika za njega in za 
njegove družinske člane ter iz naslednjih uradnih zbirk, ki jih v 
Republiki Sloveniji vodijo za to pooblaščeni organi in organizacije: 

Ministrstva za notranje zadeve - podatke o številu družinskih 
članov in skupnem gospodinjstvu iz centralnega registra 
prebivalstva (ime in priimek, rojstne podatke, enotno matično 
številko občana, podatke o državljanstvu, podatke o 
prebivališču); 
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in izvajalcev vzgojne 
in izobraževalne dejavnosti - podatke o vključitvi v vzgojni ali 
izobraževalni zavod; 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike 
Slovenije - podatke o zavarovancih, vključenih v pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje; 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije - podatke o 
zavarovancih, vključenih v zdravstveno zavarovanje; 

- izvajalcev zdravstvene dejavnosti - podatke o zdravstvenem 
stanju; 

- Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike 
Slovenije - podatke o izplačanem nadomestilu preživnine; 

- centrov za socialno delo - podatke o izplačanih starševskih 
nadomestilih; 
izvajalcev socialnovarstvene dejavnosti - podatke o vključitvi 
v socialnovarstveni zavod. 

(2) Podatke o zdravstvenem stanju je mogoče pridobivati le ob 
pisni privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo, razen če 
bodo podatki uporabljeni za statistike ali znanstveno raziskovalne 
namene v obliki, ki ne omogoča identifikacije posameznikov. 

(3) Upravljavci zbirk osebnih podatkov iz prvega odstavka 
posredujejo podatke brezplačno. 

68. člen 

(1) Ministrstvo in centri za socialno delo, ki odločajo o pravicah iz 
tega zakona, lahko podatke, ki jih dobijo od zavezancev iz 
prejšnjega člena, uporabijo samo za potrebe postopka odločanja 
po tem zakonu. 

(2) Drugim uporabnikom lahko ministrstvo oziroma centri za 
socialno delo posredujejo podatke samo, če so za njihovo uporabo 
pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve 
osebe, na katero se podatki nanašajo. 

69. člen 

Podatki iz evidenc iz 65. člena tega zakona se hranijo 5 let po 
prenehanju izvajanja rejniške dejavnosti, razen podatkov iz prve, 
druge, četrte, pete in desete alinee, ki se hranijo dokler rejnik ne 
uveljavi pravice iz naslova pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

XII. KAZENSKA DOLOČBA 

70. člen 

Z denarno kaznijo 150.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek 
posameznik, ki izvaja rejniško dejavnost brez dovoljenja. 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

71. člen 

(1) Rejnik, ki že izvaja rejniško dejavnost ali je izvajal rejniško 
dejavnost v zadnjem letu pred uveljavitvijo tega zakona, lahko 
nadaljuje z izvajanjem rejniške dejavnosti tudi če ne izpolnjuje 
pogojev iz 5. člena tega zakona. 

(2) Center rejnika posreduje ministrstvu podatke o rejnikih iz 
prejšnjega odstavka zaradi vpisa v evidenco izdanih dovoljenj. 

(3) Ministrstvo izda rejniku dovoljenje in ga vpiše v evidenco 
izdanih dovoljenj v roku šestih mesecev od dneva prejema 
posamezne vloge. 

72. člen 

(1) Rejnike, ki so pred uveljavitvijo tega zakona že izvajali rejniško 
dejavnost kot edini poklic, ministrstvo vpiše v register, če 
izpolnjujejo normative iz 24. člena tega zakona. 

(2) Komisija za določitev znižanega normativa in zvišanja nagrade 
preveri izpolnjevanje normativov iz prejšnjega odstavka v roku 
šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

73. člen 

Do vpisa v register se rejnikom, ki.že izvajajo rejniško dejavnost 
kot edini poklic, plačujejo prispevki za socialno varnost po 
predpisih, ki veljajo do uveljavitve tega zakona. 

74. člen 

(1) Predloge za zvišanje nagrade iz drugega odstavka 53. člena 
tega zakona za rejnike, ki že izvajajo rejniško dejavnost po 
predpisih, ki veljajo do uveljavitve tega zakona, je komisija za 
določitev znižanega normativa in zvišanja nagrade dolžna 
obravnavati najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega 
zakona. 

(2) Zvišana nagrada pripada rejniku od dneva uveljavitve tega 
zakona. 

75. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi, tretji in 
četrti odstavek 160. člena, 162., 163., 164., 165., 166., 168., 169. 
člen, drugi odstavek 170. člena, 171., 172., 173. in 174. člen 
Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. I. SRS, št. 
14/89 - prečiščeno besedilo, Ur. I. RS, št. 64/01) in zadnja alinea 
98. člena Zakona o socialnerrfvarstvu (Ur. I. RS, št. 54/92, 42/94 
- odločba US, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01). 
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76. člen 77. člen 

Minister izda izvršilne predpise iz 3., 12., 17., 22., 53. in 63. člena Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
tega zakona v roku treh mesecev od uveljavitve tega zakona. Republike Slovenije. 

III. OBRAZLOŽITEV 

S predlogom zakona sistemsko urejamo izvajanje rejniške 
dejavnosti. Ob tem je potrebno poudariti, da predlog zakona 
vsebinsko ne posega v sam institut rejništva kot oblike 
družinskopravnega varstva mladoletnikov. To je urejeno v Zakonu 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Predlog zakona o 
izvajanju rejniške dejavnosti ureja pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
oseba, ki želi izvajati rejniško dejavnost, postopek pridobitve 
dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti, pogoje in postopek za 
izvajanje rejniške dejavnosti kot edini poklic, določa normative za 
izvajanje rejniške dejavnosti, opredeljuje dolžnosti rejnikov in 
naloge centrov za socialno delo pri izvajanju rejniške dejavnosti, 
ureja financiranje rejniške dejavnosti ter druga vprašanja, vezana 
na izvajanje zakona. 

Podani pomeni pojmov v 2. členu zakona so omejeni na nujno 
potrebne pojme za uporabo zakona. Gre za pojme rejništva, 
rejniške dejavnosti, rejnika, rejniške družine, rejenca in rejnine. 

Z namenom učinkovitega in kvalitetnega izvajanja rejniške 
dejavnosti predlog zakona predvideva, da ministrstvo, pristojno 
za družino, vodi listo kandidatov, s katere bodo imenovane 
komisije za odločanje na podlagi tega zakona. Listo kandidatov 
bodo sestavljali vsi socialni delavci za področje rejništva v Sloveniji, 
ki bodo razdeljeni na šest podskupin po teritorialnem načelu 
(omenjenih šest podskupin že danes deluje - to so t.i. strokovne 
koordinacije delavcev s področja rejništva). Vsaka podskupina 
oziroma strokovna koordinacija bo na svojem območju izbrala po 
enega rejnika in eno strokovno usposobljeno osebo za delo z 
otroki, ki jih bo ministrstvo vpisalo na listo kandidatov. Iz omenjene 
liste bodo oblikovane komisije, ki jih predvideva predlog zakona, 
in sicer ena komisija za izbor kandidatov za izvajanje rejniške 
dejavnosti, ena komisija za priznanja ter več komisij za določitev 
znižanega normativa in zvišanja nagrade. Za prvi dve komisiji je 
predvideno, da jih bo sestavljalo po šest članov, in sicer dva 
strokovna delavca za področje rejništva, dva rejnika in dve 
strokovno usposobljeni osebi za delo z otroki. Pri sestavi 
omenjenih komisij se bo upoštevalo teritorialno načelo, torej 
udeležba po enega člana iz vsake podskupine. Komisij za določitev 
znižanega normativa in zvišanja nagrade je predvidenih več, 
sestavljali bi jih samo strokovni delavci za področje rejništva, 
oblikovane pa bi bile po potrebi znotraj vsake podskupine. 

VII. poglavju (5. - 7. člen) predlog zakona določa pogoje, ki jih 
mora izpolnjevati oseba, ki želi izvajati rejniško dejavnost. Pri tem 
gre za fomnalne pogoje: stalno prebivališče, izobrazba, starost, 
vendar predlog zakona dopušča tudi možnost izjeme, če se 
ugotovi, da je to v rejenčevo korist. Določeno je tudi kdo ne more 

biti rejnik, v katerih primerih lahko izvaja rejništvo otrokov sorodnik 
ter katere osebe se po tem predlogu zakona štejejo za otrokovega 
sorodnika. 

Vse osebe, ki želijo postati rejniki, morajo pridobiti dovoljenje za 
izvajanje rejniške dejavnosti in biti vpisane v evidenco izdanih 
dovoljenj pri ministrstvu, pristojnem za družino. Postopek za 
pridobitev dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti je določen v 
III. poglavju predloga zakona (8. - 17. člen). Vse osebe, ki želijo 
izvajati rejniško dejavnost, morajo na krajevno pristojni center za 
socialno delo vložiti vlogo. Center najprej ugotovi ali obstajajo 
pogoji, določeni v členih II. poglavja. V postopku center ugotavlja 
motive za izvajanje rejniške dejavnosti, opravi razgovor z vsemi 
družinskimi člani, pridobi potrebna dokazila, opravi ogled prostorov 
in oceni primernost osebe in njene dnižine za izvajanje rejniške 
dejavnosti. Po zaključenem postopku center izda oceno o 
primernosti kandidata in njegove družine za izvajanje rejništva. 

Ministrstvo, pristojno za družino, vsako leto, najkasneje do 
septembra, določi potrebno število novih rejnic oziroma rejnikov. 
O potrebah obvesti vse centre za socialno delo, ki najkasneje do 
konca leta pošljejo ministrstvu tiste popolne vloge (torej vlogo, 
potrebna dokazila, oceno), ki imajo pozitivno oceno glede 
primernosti za izvajanje rejniške dejavnosti. Iz tega postopka so 
izvzeti otrokovi sorodniki. Otrokovemu sorodniku se izda 
dovoljenje za izvajanje rejništva na podlagi pozitivne ocene cen- 
tra, iz katere izhaja, da je rejništvo pri konkretnemu sorodniku za 
otroka primerno in koristno. 

Komisija za izbor kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti izmed 
vseh vlog izbere predhodno določeno število novih kandidatov, 
ki se jih napoti na usposabljanje za izvajanje rejniške dejavnosti. 
Šele na podlagi uspešno zaključenega usposabljanja ministrstvo 
izda posameznemu kandidatu dovoljenje za izvajanje rejniške 
dejavnosti in ga vpiše v evidenco izdanih dovoljenj. 

V tem poglavju je določeno tudi, v katerih primerih dovoljenje 
preneha in v katerih primerih se opravi odvzem dovoljenja. 

IV. poglavje (18. - 22. člen) določa pogoje in postopek za izvajanje 
rejniške dejavnosti kot poklic. Rejnik, ki želi izvajati rejniško 
dejavnost kot poklic, mora na krajevno pristojni center za socialno 
delo vložiti vlogo za izvajanje rejniške dejavnosti kot poklic, center 
pa po pridobitvi dokazov o izpolnjevanju pogojev, predpisanih s 
tem zakonom, pošlje vlogo na ministrstvo, pristojno za družino. 
Ministrstvo bo po pregledu prijave in dokazil ugotovilo ali rejnik 
izpolnjuje predpisane pogoje iz tega predloga zakona in izvršilnega 
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predpisa, izdanega na podlagi tega zakona, ter bo rejnico oziroma 
rejnika na podlagi izpolnjevanja pogojev vpisalo v register izvajanja 
rejniške dejavnosti kot poklic. 

V istem poglavju je določeno tudi kateri podatki se vpišejo v reg- 
ister izvajanja rejništva kot poklic In v katerih primerih se opravi 
izbris iz registra. 

V V. poglavju (23. - 24. člen) so določeni normativi. Določeno je, 
da ima lahko rejnik istočasno nameščene največ tri rejence, večje 
število pa le izjemoma, in sicer, če gre za namestitev bratov in 
sester ali če je namestitev otroka k določenemu rejniku v posebno 
otrokovo korist (vrnitev v isto rejniško družino, posebna znanja 
in sposobnosti rejnika za otroke s posebnimi potrebami...). 

Tisti rejniki, ki izvajajo rejništvo kot poklic, morajo imeti istočasno 
nameščene tri rejence. Normativ je lahko znižan. O znižanem 
normativu in trajanju znižanega normativa odloči komisija za 
določitev znižanega normativa in zvišanja nagrade na skupni 
predlog centra otroka in centra rejnika. 

VI. poglavje (25. - 28. člen) določa dolžnosti rejnika, in sicer tako 
v odnosu do rejenca, kot tudi v odnosu do rejenčevih staršev 
oziroma skrbnikov in centrov za socialno delo. Rejnik mora 
sodelovati v individualni projektni skupini, ki jo imenuje center 
otroka za obravnavo posameznega rejenca. 

Rejnik je dolžan upoštevati dogovore individualne projektne 
skupine. Predpisano je tudi, da se mora rejnik udeleževati dodatnih 
usposabljanj, in sicer najmanj enkrat na pet let. V dodatna 
usposabljanja se je dolžan vključiti tudi sorodnik otroka, če izvaja 
rejništvo. Rejnik se je poleg tega dolžan vključevati tudi v 
dejavnosti, kijih v zvezi z izvajanjem rejniške dejavnosti organizira 
center rejnika. 

Naloge centrov za socialno delo - VII. poglavje (29. - 43. člen) - 
so razdeljene na tri področja, in sicer na naloge, ki se nanašajo 
na izbor kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti, naloge pri 
samem izvajanju rejništva in druge naloge, ki se tičejo izvajanja 
rejniške dejavnosti. Centri za socialno delo so se dolžni aktivno 
vključevati pri promoviranju rejništva in pri pridobivanju novih 
rejniških družin. Zelo pomembna naloga centrov za socialno delo 
je priprava ocene o primernosti kandidata za izvajanje rejniške 
dejavnosti. V postopku priprave ocene mora center upoštevati 
vse dejavnike, ki bi kakorkoli lahko vplivali na izvajanje skrbi za 
tujega otroka. Natančno mora preveriti motive kandidata in njegove 
družine za odločitev, da želi postati rejnik, ugotoviti objektivne 
pogoje za izvajanje tovrstne dejavnosti, prav tako pa v največji 
možni meri oceniti družino kot celoto (medsebojne odnose, 
porazdelitev vlog v družini, družinska pravila, način vzgoje otrok, 
odprtost družine za različnost, pripravljenost za sodelovanje vseh 
družinskih članov,...). Dolžnost centrov je, da na podlagi 
ugotovljenih dejstev odločijo katere družine bi bile primerne za 
izvajanje rejniške dejavnosti. 

Odločitev o tem, kateri otrok bo nameščen v rejništvo, sprejme 
center v okviru izvajanja javnih pooblastil. Naloga centra je, da za 
otroka izbere najbolj primerno rejniško družino, da po najboljših 
možnostih pripravi na rejništvo otroka, njegove starše in rejnike. 
Takoj po namestitvi otroka v rejniško družino je center otroka 
dolžan sestaviti individualno projektno skupino, v kateri sodeluje 
socialni delavec centra otroka, socialni delavec centra rejnika, 
rejnik, biološka družina in rejenec. Po potrebi se, za rešitev 
posameznega problema, vključi še druge strokovnjake oz. druge 
za otroka pomembne ljudi (učitelje, zdravstvene delavce, zaupnika 
otroka,...). Z individualno projektno skupino želimo 
operacionalizirati vsebine dela in naloge glavnih udeležencev v 
rejništvu oziroma vseh glavnih podsistemov. To so: center za 
socialno delo, biološka družina, rejenec in rejniška družina. Izhajali 

smo iz dosedanjih izkušenj in dobrih rešitev, da bi bolj dosledno 
zagotovili socialnodelavsko mrežo, kjer bi vsi udeleženi v problemu 
mogli in morali sodelovati, zato da bi, in to je bistvo institucije 
rejništva, država in stroka zagotovile otroku najboljše možne 
pogoje za zdravo rast in razvoj. Individualna projekta skupina se 
oblikuje za konkretnega rejenca, za vsakega posebej in je mesto 
načrtovanja in dogovarjanja. Z uvedbo individualne projektne 
skupine se operacionalizira tudi delo z biološko družino, kar je 
osnova, da se rejništvo izvaja v skladu z definicijo začasnega 
ukrepa. Poteg tega je z uvedbo individualne projektne skupine 
zagotovljeno sodelovanje centra otroka in centra rejnika, v 
primerih, če je otrok nameščen na območju drugega centra za 
socialno delo. Krajevno pristojni center rejnika je rejniku dolžan 
nuditi podporo s skupinskimi in skupnostnimi oblikami dela v skladu 
z doktrino socialnega dela. 

VIII. poglavje (44. - 49. člen) določa kaj je rejniška pogodba in 
kdo jo sklene, predpisuje obvezne določbe rejniške pogodbe, 
določa v katerih primerih se lahko rejniška pogodba podaljša, 
kdaj rejniška pogodba preneha, določa odpovedni rok v primeru 
odpovedi rejniške pogodbe ter v katerih primerih se rejniška 
pogodba razveže. 

Rejnici oziroma rejniku za vsakega rejenca pripada rejnina, ki jo 
določa IX. poglavje (50. - 61. člen). Tistim rejnikom, ki izvajajo 
rejništvo kot poklic, pa se zagotavlja tudi plačilo prispevkov za 
socialno varnost v skladu s predpisi, ki urejajo plačevanje 
prispevkov za socialno varnost. Prispevki za socialno varnost 
se plačujejo od zneska najnižje pokojninske osnove, povečane 
za davke in prispevke, po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, krijejo pa se iz proračuna Republike Slovenije. 

Rejnina zajema oskrbnino in nagrado. Oskrbnino sestavljajo 
sredstva za materialne stroške za rejenca in denarni prejemek. 
Materialni stroški za posameznega rejenca so določeni v višini 
44.853,00 tolarjev. Ta znesek pomeni 40% povprečnih mesečnih 
izdatkov brez nepotrošnih dobrin na odraslo osebo, preračunanih 
na dan 1.1.2002. 

Oskrbnina za otroka v rejniški družini je izračunana na podoben 
način kot znesek zagotovljenega minimalnega dohodka, ki se 
rabi pri določanju višine denarne socialne pomoči po Zakonu o 
socialnem varstvu. Razlika je v tem, da smo tukaj upoštevali 
povprečne življenjske stroške na podlagi ankete o porabi 
gospodinjstev in ne minimalnih stroškov. Poleg tega smo od 
povprečnih izdatkov odšteli izdatke za nepotrošne dobrine (ker ti 
niso v neposredni zvezi z rejencem temveč z gospodinjstvom 
rejniške družine) ter izdatke za obleko in obutev; slednje praviloma 
krijejo starši rejenca. 

Ekonomijo obsega pri porabi v več članskem gospodinjstvu smo 
upoštevali z določitvijo ponderja za rejenca na ravni 40% stroškov 
prve odrasle osebe v gospodinjstvu. Ta ponder je vmes med 
ponderjema, ki ju Zakon o socialnem varstvu določa za otroka 
(0,3) in vsako naslednjo odraslo osebo v gospodinjstvu (0,5) in je 
hkrati vmes med ponderjema, ki ju otroku dodeljujeta dve OECD 
ekvivalenčni lestvici (standardna 0,5, modificirana pa 0,3; prva je 
bolj primerna za revne države, druga pa za bogate, Slovenija pa 
je nekje vmes). 

Denarni prejemek je enak višini otroškega dodatka, kot je določen 
za najnižji dohodkovni razred za prvega otroka, v skladu s 
predpisom, ki ureja družinske prejemke. 

Višina oskrbnine je sorazmerna času bivanja rejenca v rejniški 
družini, kar pomeni, če je otrok nameščen v rejniško družino 
sredi meseca, se temu sorazmerno obračuna višina oskrbnine. 
Pri tem se šteje, da ima mesec 30 dni. 
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Oskrbnina se lahko zniža, kadar rejniku ni potrebno v celoti kriti 
stroškov za obleko in obutev za rejenko oziroma rejenca. V teh 
primerih se oskrbnina zniža za 25% zneska materialnih stroškov. 
Znižanje oskrbnine se določi v rejniški pogodbi. 

Drugi del rejnine predstavlja nagrada rejniku, ki znaša mesečno 
22.000,00 tolarjev. Pri določitvi višine nagrade za rejnika je bilo 
kot izhodišče upoštevano, da rejniku, ki ima v rejništvu tri otroke, 
pripada nagrada v višini minimalne plače, zmanjšane za davke in 
prispevke, kar znese v letu 2002 okoli 22.000,00 SIT. 

Tudi višina nagrade je sorazmerna času bivanja rejenca v rejniški 
družini. Če rejništvo izvaja otrokov sorodnik, nima pravice do 
nagrade. Za rejništvo za hudo bolnega otroka, otroka z motnjami 
v telesnem ali duševnem razvoju, za zlorabljenega, trpinčenega, 
vedenjsko in osebnostno motenega otroci se lahko višina nagrade 
rejniku za največ 50%. O zvišanju nagrade in trajanju izplačevanja 
zvišane nagrade odloči komisija za določitev znižanega normativa 
in zvišanja nagrade, na predlog centra otroka. 

To poglavje ureja tudi prenehanja pravice do rejnine in določa 
izjeme za izplačevanje rejnine in prispevkov za socialno varnost. 
V istem poglavju je določen tudi način usklajevanja in izplačevanja 
rejnin. 

Rejnikom se za dolgoletno in uspešno izvajanje rejništva vsako 
leto podelijo največ tri priznanja, ki jih podeli minister, pristojen na 
družino - X. poglavje (62. ■ 63. člen). 

XI. poglavje (64. - 69. člen) določa kdo vodi in s kakšnim namenom 
se vodijo zbirke podatkov in evidence, katere podatke vsebujejo 
evidence, iz katerih obstoječih zbirk osebnih podatkov se lahko 
pridobivajo osebni podatki, za kakšen namen se lahko podatki 

uporabljajo, komu se lahko posredujejo in čas hrambe posameznih 
podatkov. Pri tem je potrebno poudariti, da bodo ministrstvo in 
centri lahko pridobili podatke o zdravstvenem stanju 
posameznikov iz zbirke podatkov, ki jo vodi Zavod za zdravstveno 
zavarovanje, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov le 
ob pisni privolitvi posameznika, razen če bodo podatki uporabljeni 
za statistične ali znanstveno raziskovalne namene v obliki, ki ne 
omogoča identifikacije posameznikov. 

V XII. poglavje (70. člen) predlog zakona predvideva denarno 
kazen za primer izvajanja rejništva brez dovoljenja. 

V XIII. poglavju (71. - 77. člen) je določen način in postopek 
prehoda dosedanjega rejništva na izvajanje rejništva po predlogu 
zakona. Glede na dejstvo, da v Sloveniji predstavlja rejniška 
dejavnost pomembno obliko varstva, v okviru katere je 
nameščenih največ otrok, ki začasno ne bivajo v bioloških družinah, 
želimo dosedanjim rejnikom omogočiti, da nadaljujejo s svojim 
delom. Iz tega razloga je v predlogu zakona določba, ki dosedanjim 
rejnikom omogoča nadaljevanje dela, ne glede na v zakonu 
predpisane pogoje, seveda ob oceni krajevno pristojnega centra 
za socialno delo, da rejnik dobro opravlja svoje delo. Dosedanji 
rejniki pa morajo ■ prav tako kot kandidati, ki šele želijo postati 
rejniki - pridobiti dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti, ki ga 
uvaja ta predlog zakona. 

S sprejetjem tega zakona bi prenehale veljati nekatere določbe v 
Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in Zakonu o 
socialnem varstvu. Določen je tudi rok za izdajo izvršilnih 
predpisov, s katerimi bodo natančno predpisane v predlogu zakona 
sprejete rešitve. Zakon bo začel veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem listu. 

.i i\0 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 
SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 
PREDLOG ZAKONA O IZVAJANJU REJNIŠKE DEJAVNOSTI 
- prva obravnava EVA 2002-2611-0003 

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

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 akta s predpisi ES 

a) Predpisi ES ne urejajo Instituta rejništva 

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

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

6) Ali |e predlog akta preveden In v kateri lezlk? 

NE 

7) Sodelovanle neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

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

/ 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaoral 
navedenimi pravnimi viri e$ (leto) 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 
Ljubica Šalinger, l.r. 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

dr. Vlado DIMOVSKI, l.r. 

/ 
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Predlog zakona o 

VOLITVAH POSLANCEV V EVROPSKI 

PARLAMENT IZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

(ZVPEP) 

- prva obravnava - EPA 519 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-1711-0009 
Številka: 013-08/2002-1 
Ljubljana, 18.04.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 71. redni seji dne 18.4.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O VOLITVAH POSLANCEV V 
EVROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE SLOVENIJE - EU, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Rado BOHINC, minister za notranje zadeve, 
- dr. Grega VIRANT, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

1. Pridruževanje Slovenije Evropski uniji (v nadaljevanju: EU) terja 
tudi ustrezno prilagoditev institucionalni strukturi in delovanju EU. 
Zadnje volitve v Evropski parlament so bile leta 1999, naslednje 
bodo leta 2004. Slovenija naj bi predvidoma do takrat postala 
polnopravna članica Evropske unije, možno pa je tudi, da bo 
imela pravico voliti svoje poslance v Evropski parlament, tudi če 
tedaj še ne bo članica EU. Volitve v Evropski parlament so seveda 
izredno pomembne, saj pomenijo enega najpomembnejših načinov 
vključevanja države v institucije Evropske unije tako z evropskega 
političnega vidika kot tudi z notranjepolitičnega vidika. Evropski 
parlament sam po sebi postaja vse pomembnejša institucija EU, 
ki vse bolj sodeluje pri sprejemanju odločitev znotraj institucionalne 
zgradbe EU. Na drugi strani je edina institucija EU, ki jo neposredno 
volijo državljani članic EU in v kateri na evropski ravni povezano 

delujejo različne politične stranke istih političnih usmeritev. Hkrati 
pomenijo te volitve tudi tekmovanje političnih strank za pomemben 
delež oblasti, ne sicer neposredne, znotraj države, temveč 
posredne, ki se izraža z določenim vplivom na odločanje v 
evropske parlamentu, seveda znotraj okvira, ki ga predstavlja 
predvideno število poslancev, ki naj bi pripadlo Sloveniji. 

Politični pomen Evropskega parlamenta je v tem, da je parlament 
izraz politične volje državljanov unije in da je pomembna institucija 
pri nadaljnjem razvoju združene Evrope, vendar pa so funkcije 
parlamenta (če ga primerjamo s parlamentom v okviru nacionalne 
države, kjer ima zakonodajno funkcijo) precej skromne. Kljub 
temu je glavni pomen evropskega parlamenta v tem, da naj bi 
izvoljeno predstavniško telo znotraj Unije izražalo temeljni 
demokratični princip, po katerem imajo ljudje pravico sodelovati 
pri izvajanju oblasti in s tem vplivati na odločanje parlamenta, 
posredno pa tudi na odločanje drugih političnih organov Unije. V 
procesu krepitve povezovanja evropskih držav v EU je imel sicer 
Evropski parlament na začetku dokaj nepomembno vlogo, v 
zadnjem času pa sta se njegova vloga in pomen močno povečala. 
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Tako je bila na podlagi rimske pogodbe vloga parlamenta predvsem 
posvetovalna, medtem ko sedaj na področju zakonodajne funkcije 
v veliki meri soodloča s Svetom ministrov, pridobil pa je pomembna 
pooblastila tudi na področju politično nadzorstvene funkcije in tudi 
glede sprejemanja proračuna. Tako sedaj parlament potrjuje 
imenovanje komisarjev, lahko tudi zavrne proračun in predloži 
svoj predlog proračuna. 

2 enotno evropsko pogodbo in pogodbo o Evropski uniji 
(Maastrichtsko pogodbo) je parlament vstopil na področje 
zakonodaje z dokaj pomembno vlogo, saj soodloča s Svetom 
ministrov na večjem številu področij, pri čemer lahko prisili svet v 
pogajanja, zavrne skupno stališče ali celoten predlog. Vse to 
postavlja parlament v vlogo tretjega organa, ki sodeluje v 
zakonodajnem procesu. Evropski parlament ima torej tri osnovna 
pooblastila in sicer zakonodajno funkcijo, pristojnost pri 
sprejemanju proračuna in pa izvajanje demokratične kontrole nad 
delom evropskih institucij. Po zamislih Maastrichtske pogodbe pa 
naj bi se moč parlamenta v prihodnje še povečala. Z uveljavitvijo 
pogodbe o evropski uniji se je okrepila tudi nadzorna funkcija 
parlamenta, ki ima pravico do izvajanja parlamentarne preiskave 
v primeru suma zlorabe ali kršitve pooblastil. Parlament izvaja 
tudi politično kontrolo nad delom Komisije in tako ima možnost 
postaviti vprašanje nezaupnice, odobri kandidate za člane komisije 
in šele po odobritvi parlamenta vlade držav članic dokončno 
imenujejo predsednika Komisije in njene člane. Parlament ima na 
razpolago pisno in ustno interpelacijo, obravnavanje letnega 
skupnega poročila komisije in nezaupnico komisiji. Možen je tudi 
odpoklic komisije zaradi izvajanja proračuna. 

2. Ker so poslanci Evropskega parlamenta izvoljen iz različnih 
držav, je tudi njihov položaj različen. Evropski parlament se že 
dalj časa zavzema za poenotenje položaja vseh poslancev, tako 
da bi se odpravile tudi finančne in materialne neenakosti med 
njimi. Tako je Amsterdamska pogodba predvidela, da bi Evropski 
parlament uredil položaj in določil splošne pogoje za delovanje 
svojih članov. Leta 1998 je parlament res sprejel osnutek akta o 
pravnem položaju poslancev, ki določa enotno plačo oziroma 
nadomestila, neposredne volitve na podlagi splošne volilne pravice 
za mandat petih let, nezdružljivost mandatov v evropskem in 
nacionalnem parlamentu ter nezdružljivost z določenimi lokalnimi 
funkcijami. 

Po zamisli Evropskega parlamenta kot splošnega političnega 
predstavništva je mandat poslancev v evropskem parlamentu 
reprezentativen in ne imperativen, s čimer naj bi bila zagotovljena 
njihova neodvisnost, zlasti od držav, iz katerih izhajajo. Sodobno 
načelo svobodnega mandata je bilo torej po vzoru nacionalnih 
parlamentov sprejeto tudi v evropskem parlamentu, kar je še 
posebej pomembno zaradi tega, ker je sicer število poslancev 
določeno po državah in ne tako kot v nacionalnih parlamentih. 
Narava poslanskega mandata je določena z Aktom o neposrednih 
volitvah predstavnikov v Skupščini iz leta 1976 (Bruseljski akt), 
po katerem poslanci niso vezani na nobena navodila in njihov 
mandat ni vezan. Akt določa tudi, da poslanci uživajo privilegije in 
imunitete, ki veljajo na podlagi Protokola o privilegijih in imunitetah 
Evropskih skupnosti. Čeprav poslanci izvajajo mandat brez 
kakršnih koli omejitev, pa vendarle obstajajo določene omejitve v 
zvezi z nezdružljivostjo funkcij, glede privilegijev in imunitet ter 
glede nadomestil. 

Poslanci se volijo za čas petih let in so lahko ponovno izvoljeni. 
Potek mandata ureja omenjeni Bruseljski Akt, kjer je v 3. členu 
določeno, da so poslanci izvoljeni za čas petih let in da se to 
petletno obdobje prične s prvo sejo parlamenta. Mandat 
evropskega poslanca se praviloma konča s potekom dobe, za 
katero je bil izvoljen, oziroma ko se izteče mandat parlamentu, 
lahko pa pride tudi do predhodne prekinitve mandata. 

V Bruseljskem aktu je urejena tudi nezdružljivost funkcije 
evropskega poslanca z notranjedržavnimi funkcijami in s funkcijami 
v organih EU. Tako poslanci evropskega parlamenta ne smejo biti 
člani vlade države članice, člani Komisije, člani Evropskega 
sodišča pravice, člani Računskega sodišča in drugih 
pomembnejših organov EU ter funkcionarji oziroma zaposleni v 
evropskih skupnostih in v specializiranih organizmih, povezanih 
s temi skupnostmi Določitev ostalih nezdružljivosti funkcij, ki jih ta 
akt ne omenja, je prepuščena zakonodajam posameznih držav 
članic in se dokaj razlikuje med članicami, kar še posebej velja za 
nezdružljivost funkcije poslanca v Evropskem parlamentu s 
funkcijo poslanca v nacionalnem parlamentu. 

Kršitev načela nezdružljivost funkcij ima seveda ustrezne sankcije. 
S sprejemom funkcije, ki je nekompatibilna z funkcijo evropskega 
poslanca bodisi po predpisih Unije bodisi po nacionalnih predpisih, 
poslancu preneha funkcija poslanca evropskega parlamenta, 
razen če seveda sam prostovoljno odstopi. Poslanci, ki v času 
petletne mandatne dobe nastopijo funkcijo, ki je nezdružljiva s 
funkcijo poslanca v evropskem parlamentu, se nadomestijo v 
skladu s predpisanim postopkom. Do sprejetja enotnega postopka 
vsaka država zase sprejme postopek za nadomestitev poslanca. 
Kadar se poslanski sedež izprazni iz razlogov, navedenih v 
nacionalni zakonodaji, mora država o tem obvestiti evropski 
parlament, v nasprotnem primeru parlament sam ugotovi, da se 
je izpraznil poslanski sedež, in o tem obvesti državo. Glede na to, 
da vse države uporabljajo proporcionalni sistem delitve mandatov, 
v teh primerih pride v poštev splošno pravilo, da mesto zasede 
tisti, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen tisti, ki mu je prenehal 
mandat. 

Evropski parlament je leta 1998 sprejel osnutek statuta o poslancih, 
ki določa dodatna pravila o nezdružljivosti funkcij. V tem osnutku 
je določeno, da je funkcija evropskega poslanca nezdružljiva s 
funkcijo poslanca v nacionalnem parlamentu, poleg tega pa je 
nezdružljiva tudi z funkcijo šefa izvršilne oblasti na lokalni oziroma 
regionalni ravni, kar vključuje tudi funkcijo župana mesta, ki šteje 
več kot 100.000 prebivalcev. Čeprav to še ni obvezujoč pravni 
akt, pa njegova pravila države v veliki meri že upoštevajo v svojem 
notranjem pravu 

Kot glavni argument zoper dvojni mandat se navaja, da je 
poslansko delo v Evropskem parlamentu zelo zahtevno in ne 
more biti združljivo z prav tako zahtevnim delom v nacionalnem 
parlamentu, ne da bi trpela kakovost dela v obeh parlamentih. 
Dodatno se še opozarja, da lahko dvojni mandat pripelje do 
konflikta interesov. Kot glavni argument za dvojni mandat pa se 
navaja, da dvojni mandat omogoča uveljavljenim domačim 
politikom, da kandidirajo in s tem popularizirajo evropski parlament, 
hkrati pa naj bi dvojni marfdat omogočal tesnejšo povezavo in 
sodelovanje med evropskim parlamentom na eni strani in 
nacionalnimi parlamenti na drugi strani. Ob volitvah leta 1999 je 
enajst držav članic unije formalno dovoljevalo hkratno članstvo v 
nacionalnem in evropskem parlamentu, čeprav tudi te države 
poskušajo tako prakso na neformalen način omejiti. Druge države 
dvojni mandat formalno prepovedujejo (Belgija, Portugalska in 
Španija), Grčija pa ga dovoljuje samo v omejenem razponu. Tudi 
v državah, v katerih je dvojni mandat dovoljen, je pogosto, da 
same politične stranke prepovedujejo dvojni mandat, bodisi 
formalno v svojih statutih bodisi neformalno v praksi. 

V pravnih pravilih EU so urejeni tudi drugi vidiki položaja 
evropskega poslanca. Privilegije in imunitete poslancev določa 
Protokol o privilegijih in imunitetah iz leta 1965. V tem protokolu je 
določeno načelo neodgovornosti poslancev za svoja mnenja 
oziroma glasovanje v času opravljanja funkcije, ki zaradi tega ne 
smejo biti podvrženi preiskavi, priprtju in kazenskemu postopku 
zaradi mnenja ali.glasu, ki so ga dali pri izvajanju svoje funkcije. 
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Protokol določa tudi imuniteto poslancev v državah članicah in 
sicer po načelu, da imajo poslanci na svojem nacionalnem ozemlju 
enake Imunitete, kot jih imajo poslanci njihovih nacionalnih 
parlamentov, na ozemlju drugih držav članic pa so izvzeti iz vseh 
ukrepov pridržanja in sodnih postopkov. Poslanci Evropskega 
parlamenta imajo torej v skladu s sodobnimi parlamentarnimi 
standardi tako poklicno (materialno) kot tudi nepoklicno 
(procesno) imuniteto, ki jim zagotavlja enak položaj, kot ga imajo 
praviloma poslanci nacionalnih parlamentov. To pa pomeni, da se 
položaj poslancev po različnih državah članicah unije razlikuje, 
saj se predpisi držav glede poslanske imunitete med seboj precej 
razlikujejo. Podrobneje je postopek v zvezi z imuniteto določen v 
Poslovniku Evropskega parlamenta 

Poleg poslanske imunitete imajo poslanci Evropskega parlamenta 
še nekatere druge pravice, ki so jim potrebne zaradi narave in 
strukture Unije. Zlasti je pomembno, da imajo poslanci pravico 
prostega gibanja, ki jim zagotavlja prosto gibanje po ozemljih držav 
članic in sicer na podlagi posebne dovolilnice, ki jo dobijo ob 
notifikaciji njihove izvolitve za poslanca. 

Glede plač in nadomestil je treba ugotoviti, da ni neke enotne 
ureditve v Uniji, ki bi za poslance Evropskega parlamenta enotno 
urejala stroške in financiranje iz Proračuna Unije.Tako v odsotnosti 
skupnih pravil poslanci dobivajo dve različni kategoriji nadomestil 
in sicer od svojih držav ter od Unije. Tudi nadzor premoženjskega 
stanja ni enotno urejen, tako da so poslanci vezani glede prijave 
premoženja na zakonodajo države članice, kjer so bili izbrani. 

3. Ker naj bi bil Evropski parlament demokratično predstavniško 
telo ljudstev znotraj Evropske unije, ni sestavljen v skladu s 
klasičnim načelom oblikovanja sodobnih parlamentov, po katerem 
se voli določeno število poslancev na določeno število prebivalcev, 
kar je tudi v skladu z načelom enake volilne pravice. Na drugi 
strani pa tudi ne sledi klasičnemu federalnemu načelu, po katerem 
so članice federacije praviloma predstavljene v drugem domu 
zveznega parlamenta paritetno, torej z enakim številom 
predstavnikov, ne glede na velikost federalne enote. Sestava 
Evropskega parlamenta je posledica kompleksne narave 
Evropske unije, ki ni niti federacija niti konfederacija. Vsaka država 
ima torej različno število poslancev, čeprav ne gre za popolnoma 
striktno in dosledno sorazmerje s številom prebivalcev. Gre torej 
za nekakšno kombinacijo med načelom paritete in načelom 
sorazmernosti. Struktura Evropskega parlamenta je bila določena 
že v Rimski pogodbi in se je pomembno spremenila šele z Aktom 
o neposrednih volitvah predstavnikov v Skupščini iz leta 1976. V 
Rimski pogodbi je bilo paritetno načelo dokaj poudarjeno, kasneje 
pa je bilo v večji meri uveljavljeno načelo proporcionalnosti, vendar 
pa ne dosledno, ker so razlike med velikimi in malimi članicami 
prevelike. Taka nedosledno uporaba načela proporcionalnosti in 
njegovo različno kombiniranje z načelom paritete, je bila utrjena 
tudi v Amsterdamski pogodbi (1997), ki določa, da mora biti 
zastopanost narodov (oz.držav članice) v parlamentu 
»primerna«. 

Število poslancev, ki naj bi jih imele posamezne članice EU 
(sedanje in bodoče) je sedaj določeno v Pogodbi iz Niče, ki med 
drugim določa tudi število poslancev, ki naj bi jih imele posamezne 
države kandidatke v Evropskem parlamentu, ko bodo postale 
polnopravne članice Unije. Po tej pogodbi naj bi Sloveniji v 
Evropskem parlamentu pripadlo sedem poslanskih mest, kar 
seveda ni nujno dokončno, gotovo pa je, da bo to število približno 
enako, torej relativno majhno. Tako majhno število poslancev, ki 
jih bo treba izvoliti, seveda do neke mere že vnaprej oži okvire, v 
katerih je možno izbirati med različnimi volilnimi sistemi, ki so na 
voljo. Ob tem je treba povedati, da je izbira volilnega sistema, 
namreč sistema delitve poslanskih mandatov, prepuščena vsaki 
članici. 

Leta 1976 sprejeti Akt o neposrednih in splošnih volitvah 
predstavnikov v skupščino (Bruseljski akt) je določil, da so volitve 
neposredne, kajti dotlej so članice delegirale svoje člane v 
skupščino, ni pa predpisal enotnega volilnega sistema. Določil je 
nekatere skupne elemente volitev, namreč petletno mandatno 
dobo parlamenta, število vseh poslancev in njihovo razporeditev 
po državah, dneve za izvedbo volitev, pravila o (ne)združljivosti 
funkcij ter določil pristojnost parlamenta, da potrjuje poslanske 
mandate in odloča v sporih, ki izvirajo iz uporabe akta. Ureditev 
vseh ostalih elementov volilnega sistema (način delitve mandatov, 
nadomestne volitve, kandidiranje ipd.) pa je prepustil notranji 
zakonodaji držav, čeprav je računal s tem, da bo v prihodnje 
sprejet enoten volilni sistem, kar pa se ni zgodilo. Namesto tega je 
Amsterdamska pogodba določila, da ni potrebno, da so volilni 
sistemi držav popolnoma enotni, temveč zadostuje, da so v skladu 
z načeli, ki so skupna vsem državam članicam. Na tej podlagi je 
Evropski parlament leta 1998 sprejel resolucijo o osnutku volilnega 
sistema, ki je vsebovala samo skupna načela za volitve članov 
Evropskega parlamenta. Poslanci naj bi se volili po sistemu, ki bi 
temeljil na listah in po načelu sorazmernega predstavništva. Države 
pa bi se še naprej lahko same odločale glede ureditve volilnega 
praga, preferenčnega glasovanja in drugih vprašanj volilnega 
sistema. 

Vse do uveljavitve enotnega volilnega sistema so torej države 
članice proste pri izbiri načina volitev, ki ga bodo uporabile za 
volitve v evropski parlament. Kot že rečeno, pa so se države - 
vsaj v grobem - v praksi že dokaj poenotile. Kljub temu, da je na 
začetku neposrednih volitev v evropski parlament nekaj članic 
uporabljalo večinski sistem, so nazadnje vse države članice 
sprejele proporcionalni sistem. Znotraj tega so med državami 
seveda razlike, zlasti glede volilnih enot in uporabe preferenčnega 
glasovanja. Tako npr. v Španiji, Nemčiji, Veliki Britaniji, na 
Portugalskem, Grčiji in Franciji volilec ne more spreminjati 
vrstnega reda na listi kandidatov, medtem ko na drugi strani 
Švedska, Nizozemska, Luksemburg, Italija, Belgija, Danska, 
Avstrija in Finska dopuščajo spremembo vrstnega reda 
kandidatov na listi z možnostjo preferenčnih glasov. 

Vse do volitev leta 1994 je glede volilne pravice pri volitvah v 
Evropski parlament veljalo načelo državljanstva, po katerem so 
volilno pravico v vsaki državi imeli samo njeni državljani. Načelo 
splošne volilne pravice se je pred volitvami leta 1994 praviloma 
nanašalo samo na državljane države in ne tudi na državljane 
drugih držav članic. Ta pristop se je bistveno spremenil z 
Maastrichtsko pogodbo, ki je opredelila Institut državljanstva 
Evropske unije. Po tej določbi je vsak državljan katerekoli države 
članice hkrati tudi državljan Unije. V zvezi z volitvami v Evropski 
parlament je pogodba določila, da ima državljan vsake države 
članice, ki prebiva v drugi državi članici, pravico voliti in pravico 
kandidirati na volitvah v državi svojega prebivališča in to pod 
enakimi pogoji, kot veljajo za državljane te države. 

Maastrichtska pogodba je torej kot podlago volilne pravice opustila 
načelo državljanstva in namesto tega uvedla načelo prebivališča. 
Tako ima vsak državljan Unije pravico izvrševati svojo volilno 
pravico v državi svojega prebivališča, čeprav ni državljan te 
države V pogodbi je bilo tudi določeno, da mora biti najkasneje do 
konca leta 1993 sprejet akt, ki bo natančneje razčlenjeval volilno 
pravico državljanov Unije. Na tej podlagi je Svet Evropske unije 
leta 1993 sprejel direktivo (Direktiva Sveta 93/109/ES z dne 
6.12.1993), s katero je bilo natančno določeno izvrševanje aktivne 
in pasivne volilne pravice državljanov Unije, ki niso hkrati državljani 
države, v kateri prebivajo, kar je pomenilo izpeljavo pogodbe o 
Evropski uniji in omogočilo učinkovito izvrševanje volilne pravice 
državljanov Unije. Na podlagi direktive so bile volitve v Evropski 
parlament prvič izvedene leta 1994. Direktiva torej podrobneje 
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ureja aktivno in pasivno volilno pravico državljanov Unije, ki niso 
državljani države, v kateri bivajo, vendar pa v ničemer ne posega 
v ureditve držav glede aktivne in pasivne volilne pravice svojih 
državljanov, ki živijo v tujini (v Uniji ali v tretjih državah), vendar 
želijo svojo volilno pravico izkoristiti v svoji državi (po pošti ipd.). 

Posamezna država lahko za svoje državljane predpiše tudi, da 
morajo za izvrševanje aktivne ali pasivne volilne pravice določeno 
minimalno dobo prebivati na ozemlju svoje države. V takih primerih 
se šteje, da pogoj izpolnjujejo tudi tisti državljani drugih držav 
članic, ki so enako dolgo obdobje prebivali v kateri drugi državi 
članici, vključno z lastno državo. To določilo pa po 5. členu direktive 
v ničemer ne posega v ureditev posebnih pogojev, ki jih države 
glede dolžine bivanja predpisujejo za posamezne volilne enote 
znotraj države. Med članicami Unije je samo Nemčija za svoje 
državljane predpisala najmanj tri mesece stalnega prebivanja v 
Nemčiji za izvrševanje aktivne volilne pravice. Direktiva je v skladu 
z načelom enake volilne pravice uvedla tudi načelo enkratnega 
glasovanja in načelo enkratnega kandidiranja, kar pomeni, da 
nihče na istih volitvah ne more kandidirati v več kot eni državi. 

Do sedaj je bilo pet (rednih) volitev v Evropski parlament in nekaj 
vmesnih volitev. Prve neposredne volitve v Evropski parlament 
so bile 1979 v devetih državah članicah ter nato 1981 še v Grčiji, 
ki se je takrat pridružila Evropski skupnosti. Naslednje volitve so 
bile leta 1984 v desetih državah članicah ter naknadno v Španiji 
leta 1986 in na Portugalskem 1987. Zatem so bile volitve leta 1989 
ter leta 1994, in končno zadnje volitve leta 1999. 

2. CILJI IN NAMEN ZAKONA 

Temeljni cilj predlaganega zakona je uskladitev pravnega reda 
Slovenije s pravnim redom Evropske unije, kar naj bi na pravni 
ravni zagotovilo možnost Slovenije, da tudi prek volitev v Evropski 
parlament čimprej začne sodelovati v delu in odločanju institucij 
Evropske Unije. Predlagani zakon naj bi v skladu s pravno ureditvijo 
EU volitve v Evropski parlament uredil tako, da bi pod enakimi 
pogoji omogočil volitve tako domačim državljanom kot tudi 
državljanom držav članic EU. Pri tem bo moral zakon upoštevati 
veljavne predpise EU o teh volitvah, obenem pa v skladu s temi 
predpisi posebej urediti vprašanja, ki so v skladu s temi predpisi 
prepuščena v urejanje državam članicam. Ureditev volitev v 
Evropski parlament je zaradi povedanega dokaj zapletena, saj 
mora upoštevati tudi dejstvo, da se volitve odvijajo po državah 
članicah EU, vendar pa usklajeno med njimi, kar postavlja bistveno 
večje zahteve glede volilne organizacije in tehnike kot velja za 
znotrajdržavne volitve. 

Glede na povedano naj bi zakon o volitvah v Evropski parlament 
uredil vse potrebno za izvedbo teh volitev, torej vse elemente 
volilnega sistema (v ožjem in širšem pomenu) ter volilni postopek.. 
Nekateri od teh elementov kot tudi nekateri deli volilnega postopka 
so po svoji naravi podobni kot pri notranje državnih volitvah, 
zlasti pri volitvah v Državni zbor, zato v predlaganem zakonu ni 
potrebno vseh teh vprašanj urejati na novo, temveč je možno to 
ureditev v veliki meri nasloniti na zakonsko ureditev volitev v 
Državni zbor. S pravnotehničnega pogleda to pomeni, da lahko ta 
zakon določi smiselno uporabo Zakona o volitvah v Državni zbor, 
seveda le glede tistih vprašanj, ki v tem zakonu niso posebej 
urejena. Gre predvsem za vprašanja volilne organizacije in tehnike. 
Podobno velja tudi za zakonsko ureditev na nekaterih drugih 
področij, ki so povezane z volitvami in s položajem poslanca. Tudi 
glede volilne kampanje se kaže veljavna zakonska ureditev v 
glavnem ustrezna tudi za potrebe volitev v Evropski parlament, 
zato naj bi se za te volitve smiselno uporabljale določbe zakona o 

volilni kampanji, razen tistih, ki bi se lahko glede teh volitev lahko 
štele za diskriminatorne. 

Nekatera vprašanja glede volitev v evropski parlament so že 
urejena enotno, zlasti v Bruseljskem aktu, in se ta ureditev v 
članicah uporablja neposredno, zato tega ni treba posebej določati 
v zakonu. Le za primer, da bi Slovenija dobila pravico voliti 
poslance v Evropski parlament, preden bi postala polnopravna 
članica EU, bi bilo treba zaradi pravne jasnosti smotrno to izraziti 
tudi v zakonu.Tako naj bi zakon določil, da se v opisanem primeru 
poleg določb tega zakona za volitve v Evropski parlament 
neposredno uporabljajo tudi določbe Akta o volitvah predstavnikov 
v Skupščini s splošnim in neposrednim glasovanjem ter drugi akti 
Evropske Unije, ki enotno urejajo te volitve. Veljavne evropske 
ureditve zato ni potrebno v zakonu ponavljati, čeprav je na 
nekaterih mestih to smotrno storiti zaradi celovitosti in razumljivosti 
zakonskega besedila. 

V zakonu pa je treba posebej urediti vprašanja, ki jih evropski 
predpisi ne urejajo enotno, temveč dopuščajo različno ureditev 
po državah članicah, pri čemer pa velja splošno pravilo, po katerem 
država ne sme predpisovati različnih pogojev za svoje državljane 
in za državljane drugih držav članic EU. Zakon mora torej urediti 
vprašanja, ki so specifična za volitve v Evropski parlament in 
pomenijo izvedbo in prilagoditev omenjenih predpisov za naše 
potrebe in v okviru našega pravnega sistema. Gre predvsem za 
vprašanja (aktivne in pasivne) volilne pravice, nezdružljivosti, 
sistema delitve poslanskih mandatov. 

Poleg nezdružljivosti, ki jih določajo evropski predpisi, je treba 
določiti tudi nezdružljivosti, ki so značilne za našo pravno ureditev. 
Tu se je najbolj smotrno nasloniti na ureditev, ki velja glede 
nezdružljivosti funkcije poslanca. Tako tudi poslanec v Evropskem 
parlamentu ne bi mogel biti član Državnega zbora, poleg tega pa 
tudi ne član izvršilnega organa lokalne skupnosti. Razlog za tako 
ureditev je na eni strani v primerljivosti z ureditvami v državah 
članicah EU, ki opuščajo združljivost funkcij nacionalnega in 
evropskega parlamenta, na drugi strani pa v tem, da je Državni 
zbor številčno tako šibak, da bi lahko zaradi združljivosti teh 
funkcij trpelo njegovo delo. Poslanec tudi ne bi smel opravljati 
funkcij in dejavnosti, ki jih ne sme opravljati član Državnega zbora. 
Glede tega ni potrebe po podrobni zakonski ureditvi v tem zakonu, 
zato bi se lahko smiselno uporabljale ustrezne določbe zakona 
poslancih in zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s 
pridobitno dejavnostjo. 

Volilno pravico naj bi imeli vsi slovenski državljani, ki imajo volilno 
pravico pri volitvah v Državni zbor, kar pomeni pravico voliti in biti 
izvoljen, V skladu z evropskimi predpisi pa naj bi imeli volilno 
pravico pod enakimi pogoji kot slovenski državljani tudi državljani 
držav članic Evropske unije, ki imajo stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji, pod pogojem, da jim ni bila odvzeta volilna pravica in pod 
pogojem, da so vpisani v volilno evidenco. Zaradi bolj zahtevne 
evidence kot pri državnih volitvah je dodan še pogoj, da ima 
volivec stalno prebivališče v Republiki Sloveniji na zadnji dan, ko 
je še možno vlagati kandidature. 

Volilni sistem v večini članic je v skladu s prevladujočimi standardi 
v Evropski uniji proporcionalen s preferenčnim glasovanjem, kar 
se predlaga tudi za volitve poslancev v Evropskem parlamentu iz 
Slovenije. To je tudi v skladu z našo tradicijo in ureditvijo, saj je 
volilni sistem tudi pri državnih volitvah proporcionalen, s posebno 
obliko preferenčnega glasovanja. Podoben sistem pa velja tudi na 
lokalni ravni. Glede na majhno število poslancev, ki jih je treba 
izvoliti, se predlaga, da je za te volitve vsa država ena volilna 
enota. Iz istega razloga tudi ni potrebna določitev posebnega 
volilnega praga. 
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Glede kandidiranja, glasovanja in načina ugotavljanja volilnega 
izida se je mogoče v glavnem opreti na ureditev, kakršna velja za 
volitve Državnega zbora, zato naj bi zakon uredil le tisto, kar je 
specifično za volitve v evropski parlament. Kjer je to potrebno, 
zakon odkazuje tudi na ureditev v drugih ustreznih zakonih. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Uveljavitev zakona bo finančno obremenila državni proračun. 

Po ocenah bo na območju Republike Slovenije volilno pravico 
uresničevalo 1.600.000 volilcev. Sistem organizacije in izvedbe 
volilnih postopkov temelji na izkušnjah izvedbe volitev v nacionalni 
parlament, kar pomeni, da bo strošek na posameznega volivca 
identičen strošku na volivca pri volitvah v državni zbor. Glede na 
določeno časovno odmaknjenost izvedbe prvih volitev 
ocenjujemo, da bo strošek na volivca znašal 3 EUR-e, kar pomeni 
za celotni volilni zbor 4,8 mio EUR oziroma 1.074.480.000,00 SIT 
po stanju sredi meseca marca 2002, kar je moč izraziti tudi kot 
671, 50 SIT na volivca. 

II. BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Poslanke oziroma poslanci (v nadaljnjem besedilu: poslanci) iz 
Republike Slovenije v evropskem parlamentu se volijo neposredno 
na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim glasovanjem 
za dobo petih let. 

2. člen 

Poslanec v evropskem parlamentu (v nadaljnjem besedilu: 
poslanec) ne more biti poslanec v državnem zboru in ne more 
opravljati izvršilne funkcije v lokalni skupnosti. Poslanec tudi ne 
sme opravljati funkcij in dejavnosti, ki jih ne sme opravljati poslanec 
v državnem zboru. 

3. člen 

Volitve v evropski parlament (v nadaljnjem besedilu: volitve) 
razpiše predsednik republike. Za dan glasovanja se določi nedelja 
ali drug dela prost dan v obdobju, ki ga določi pristojni organ 
Evropske unije. 

Akt o razpisu volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Volitve se razpišejo najprej 135 dni in najkasneje 75 dni pred 
dnevom glasovanja. Od dneva razpisa glasovanja do dneva 
glasovanja mora preteči najmanj šestdeset dni. 

Z dnem, ki je v aktu o razpisu volitev določen kot dan razpisa 
volitev, začnejo teči roki za volilna opravila. 

4. člen 

Volitve vodijo in izvajajo volilni organi, imenovani po zakonu o 
volitvah v državni zbor. 

5. člen 

Za odločanje o zakonitosti aktov volilnih organov pri volitvah 
poslancev v evropski parlament v upravnem sporu je pristojno 
Vrhovno sodišče. 

6. člen 

Sredstva za volitve v evropski parlament se zagotavljajo v 
državnem proračunu. 

7. člen 

Glede vprašanj, ki s tem zakonom niso posebej urejena, se 
smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor. 

8. člen 

Glede volilne kampanje pri volitvah v evropski parlament se 
smiselno uporabljajo določbe zakona o volilni kampanji (Uradni 
list RS, št. 62/94 in 17/97), ki veljajo za volilno kampanjo za volitve 
v državni zbor. 

Glede volilne kampanje pri volitvah v evropski parlament se ne 
uporabljata določbi četrtega in petega odstavka 2. člena zakona 
o volilni kampanji. 

9. člen 

Glede položaja poslanca, glede pridobitve in prenehanja man- 
data poslanca, glede nezdružljivosti funkcije poslanca z drugimi 
funkcijami, glede poslanske imunitete ter glede materialnih in drugih 
pogojev za delo poslanca ter glede pravice poslanca po prenehanju 
mandata se smiselno uporabljajo določbe zakona o poslancih in 
določbe drugih zakonov, ki veljajo za poslance državnega zbora. 

Glede omejitev in obveznosti poslanca, vezanih na funkcijo 
poslanca, se smiselno uporabljajo ustrezne določbe zakona o 
nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo. 

II. VOLILNA PRAVICA 

10. člen 

Pravico voliti in biti izvoljen za poslanca v evropskem parlamentu 
ima državljanka oziroma državljan (v nadaljnjem besedilu: 
državljan) Republike Slovenije, ki ima pravico voliti in biti izvoljen 
za poslanca državnega zbora. 

Pravico voliti in biti izvoljen za poslanca v evropskem parlamentu 
ima pod pogoji iz prvega odstavka tudi državljan druge države 
članice Evropske unije, ki ima stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji, pod pogojem, da mu ni bila odvzeta volilna pravica in 
pod pogojem, da je vpisan v evidenco volilne pravice. 

Volivka oziroma volivec (v nadaljnjem besedilu: volivec) lahko na 
Istih volitvah v evropski parlament glasuje samo enkrat in kandidira 
samo na eni kandidatni listi. 

Državljan Republike Slovenije, ki nima stalnega prebivališča v 
Republiki Sloveniji in uresničuje volilno pravico za volitve 
poslancev evropskega parlamenta v drugi državi, ne more 
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uresničevati volilne pravice za volitve poslancev evropskega 
parlamenta iz Slovenije. 

Evidenco volilne pravice in sestavo volilnih imenikov ureja zakon. 

III. VOLILNI SISTEM 

11. člen 

Poslanci se volijo po proporcionalnem načelu. 

Glasuje se o listah kandidatk oziroma kandidatov (v nadaljnjem 
besedilu: kandidatov). 

Območje Republike Slovenije je ena volilna enota. 

12. člen 

Volivec lahko glasuje samo za eno listo kandidatov. Volivec lahko 
na glasovnici označi enega kandidata, ki mu daje prednost pred 
ostalimi kandidati na listi (preferenčni glas). 

13. člen 

Delitev poslanskih mest med liste kandidatov se opravi na ravni 
vse države. 

Poslanska mesta se dodelijo listam kandidatov po zaporedju 
najvišjih količnikov, ki se dobijo tako, da se število glasov za 
vsako listo kandidatov deli z vsemi števili od ena do števila 
poslancev, ki se volijo (d'Hondtov sistem). Z liste kandidatov je 
izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista. 

Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih 
glasov. Preferenčni glasovi za posamezne kandidate se 
upoštevajo, če število preferenčnih glasov posameznega 
kandidata presega količnik, izračunan tako, da se število vseh 
glasov, oddanih za listo, deli z dvakratnikom števila kandidatov 
na listi. Če po tem pravilu ni izvoljenih toliko kandidatov, kolikor 
poslanskih mandatov pripada posamezni listi, so na preostala 
poslanska mesta na tej listi izvoljeni kandidati po vrstnem redu 
kandidatov na listi kandidatov. 

IV. KANDIDIRANJE 

14. člen 

Kandidate za poslance lahko predlagajo politične stranke in volivci. 
Na listi kandidatov je lahko največ toliko kandidatov, kolikor 
poslancev se voli iz Republike Slovenije. 

15. člen 

Politične stranke določajo kandidate po postopku, določenim z 
njihovimi pravili. Lista kandidatov se določi s tajnim glasovanjem. 

Politična stranka lahko vloži listo kandidatov, če je podprta s podpisi 
najmanj štirih poslancev državnega zbora ali najmanj tisoč volivcev. 

Dvoje ali več političnih strank lahko vloži skupno listo kandidatov, 
če je podprta s podpisi najmanj šestih poslancev državnega zbora 
ali najmanj tisoč petsto volivcev. 

16. člen 

Listo kandidatov lahko vložijo volivci, če je podprta s podpisi 
najmanj tri tisoč volivcev. 

17. člen 

Vsak poslanec in vsak volivec lahko da podporo samo eni listi 
kandidatov. 

18. člen 

Lista kandidatov se vloži pri republiški volilni komisiji najkasneje 
trideseti dan pred dnevom glasovanja. 

Če je na listi kandidatov kandidat, ki ni državljan Republike 
Slovenije, je pa državljan države članice Evropske unije, mora biti 
listi priložena tudi izjava kandidata, v kateri je navedeno njegovo 
državljanstvo in naslov njegovega stalnega prebivališča v 
Republiki Sloveniji ter izjava, da ne kandidira na volitvah v evropski 
parlament v nobeni drugi članici Evropske unije. 

Republiška volilna komisija obvesti druge države članice Evropske 
unije o tem, kateri njihovi državljani kandidirajo na volitvah v 
evropski parlament. 

V. GLASOVANJE IN UGOTAVLJANJE IZIDA VOLITEV 

19. člen 

Glede organizacije in dela na voliščih, glasovanja in ugotavljanja 
izida glasovanja se smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah 
v državni zbor, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno. 

20. člen 

Glasovnica vsebuje: 
- oznako volilne enote, 

navodilo o načinu glasovanja, 
zaporedne številke in imena list kandidatov po vrstnem redu 
iz seznama list kandidatov, pri vsaki listi pa tudi zaporedne 
številke ter imena in priimke kandidatov, 

Volivec glasuje tako, da obkroži zaporedno številko liste 
kandidatov, za katero glasuje. Če želi dati posameznemu kandidatu 
z liste preferenčni glas, obkroži zaporedno številko pred imenom 
in priimkom kandidata, ki mu daje preferenčni glas. 

21. člen 

Izid volitev na volišču ugotavlja volilni odbor. 

Ugotavljanje volilnega izida se začne po tem, ko se zaprejo vsa 
volišča v vseh državah članicah Evropske Unije. 

22. člen 

Republiška volilna komisija ugotovi, koliko glasov je dobila 
posamezna lista kandidatov, koliko poslanskih mest je pripadlo 
posamezni listi in kateri kandidati s posameznih list so izvoljeni. 
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23. člen 

Državni zbor potrdi izvolitev poslancev. Proti odločitvi državnega 
zbora je v skladu z zakonom mogoča pritožba na ustavno sodišče. 

Predsednik državnega zbora obvesti predsednika evropskega 
parlamenta o izidu volitev v evropski parlament. 

24. člen 

Predsednik državnega zbora o prenehanju mandata poslanca in 
o tem, kdo je izvoljen za poslanca namesto poslanca, ki mu je 
prenehal mandat, obvesti predsednika evropskega parlamenta. 

VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 

25. člen 

V primeru, da Republika Slovenija pridobi pravico voliti poslance 

v evropski parlament, še preden bo sprejeta v polnopravno 
članstvo Evropske unije, se poleg določb tega zakona glede volitev 
v evropski parlament, pravic oziroma položaja poslancev 
neposredno uporabljajo določbe akta o volitvah predstavnikov v 
skupščini s splošnim in neposrednim glasovanjem ter drugi akti 
Evropske unije, ki enotno urejajo te volitve. 

26. člen 

Ta zakon se začne uporabljati, ko Republika Slovenija pridobi 
pravico voliti poslance v evropski parlament. 

27. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

Predlagatelj je pripravil predlog zakona o volitvah poslancev v 
evropski parlament iz Republike Slovenije, ki ureja volilno pravico 
pri teh volitvah, volilni sistem, kandidiranje ter glasovanje in 
ugotavljanje izida volitev. Predlog zakona ureja tudi nekatera 
vprašanja položaja poslanca v evropskem parlamentu iz 
Republike Slovenije. Predlog zakona je usklajen z Ustavo 
Republike Slovenije in s pravnim redom Evropske unije, ki se 
nanaša na volitve poslancev v evropski parlament. 

V splošnih določbah ureja zakon nekatera načela ureditve volitev 
poslancev v evropski parlament, ki izhajajo tako iz pravne ureditve 
EU kot tudi iz slovenske ustavne ureditve. Tako določa zakon, da 
se poslanci iz Republike Slovenije v evropskem parlamentu volijo 
neposredno na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim 
glasovanjem za dobo petih let. Nadalje je določeno načelo 
nezdružljivosti funkcije poslanca v evropskem parlamentu s 
funkcijo poslanca v Državnem zboru in s funkcijo člana izvršilnega 
organa oziroma individualnega izvršilnega organa lokalne 
skupnosti. Poslanec tudi ne sme opravljati funkcij in dejavnosti, ki 
jih ne sme opravljati poslanec v Državnem zboru. V splošnih 
določbah je urejen tudi razpis volitev v evropski parlament, ki jih 
razpiše predsednik republike, tako kot volitve v Državni zbor. V 
splošnih določbah se vzpostavlja tudi povezava posebne 
zakonske ureditve volitev v evropski parlament z zakonodajo, ki 
ureja državne volitve ali je povezana z volitvami. To sicer ni bilo 
mogoče storiti v celoti, zato so nekatera vprašanja urejena posebej 
za volitve v evropski parlament. Tako se glede volilne kampanje 
pri volitvah v evropski parlament ne uporabljata določbi četrtega 
in petega odstavka 2. člena zakona o volilni kampanji, ki določata, 
da tuje pravne oziroma fizične osebe ne smejo organizirati volilne 
kampanje, in da v Republiki Sloveniji ni dovoljeno izvajati volilne 

kampanje za volitve v drugi državi. Prav tako je določena povezava 
z zakoni, ki urejajo položaj poslanca. Glede položaja poslanca, 
glede pridobitve in prenehanja mandata poslanca, glede 
nezdružljivosti funkcije poslanca z drugimi funkcijami, glede 
poslanske imunitete ter glede materialnih in drugih pogojev za 
delo poslanca ter glede pravice poslanca po prenehanju man- 
data se smiselno uporabljajo določbe zakona o poslancih. Glede 
omejitev in obveznosti poslanca, vezanih na funkcijo poslanca, 
pa se smiselno uporabljajo ustrezne določbe zakona o 
nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo. 

V poglavju o volilni pravici je določena pravica državljanov 
Republike Slovenije voliti in biti izvoljen za poslanca Državnega 
zbora (aktivna in pasivna volilna pravica) kot tudi volilna pravica 
državljanov drugih članic Evropske unije. Državljan druge države 
članice Evropske unije ima volilno pravico pod enakimi pogoji kot 
slovenski državljan (starost, poslovna sposobnost) ter dodatnimi 
pogoji, da ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ima volilno 
pravico v Sloveniji, da mu ni bila odvzeta volilna pravica in, da je 
vpisan v evidenco volilne pravice. 

V poglavju o volilnem sistemu je določeno, da se poslanci v 
evropski parlament iz Republike Slovenije volijo na podlagi 
proporcionalnega načela v eni volilni enoti, s tem da se glasuje o 
listah kandidatov. Enako kot pri državnih volitvah se mandati delijo 
med liste kandidatov po d'Hondtovem sistemu. Tako kot v večini 
članic Evropske unije se uveljavlja tudi preferenčno glasovanje. 

Tudi kandidiranje je urejeno podobno kot pri državnih volitvah, s 
tem, da so pogoji za vlaganje kandidatur nekoliko bolj zahtevni. 
Tako lahko politična stranka vloži listo kandidatov, če je podprta s 
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podpisi najmanj štirih poslancev drža vnega zbora ali najmanj tisoč 
volivcev. Dvoje ali več političnih strank pa lahko vloži skupno listo 
kandidatov, če je podprta s podpisi najmanj šestih poslancev ali 
najmanj tisoč petsto volivcev. Listo kandidatov lahko vložijo tudi 
volivci, če je podprta s podpisi najmanj tri tisoč volivcev. 

Ureditev glasovanja in ugotavljanja izida glasovanja se v veliki 
meri naslanja na ureditev pri volitvah v Državni zbor, pri čemer pa 
upošteva tudi enotno ureditev v Evropski uniji. To velja tudi za 
potrditev mandata poslancev, ki poteka tako znotraj države kot 
tudi v Evropskem parlamentu. Zato najprej potrdi izvolitev 
poslancev Državni zbor, proti njegovi odločitvi pa je mogoča 
pritožba na ustavno sodišče. Predsednik državnega zbora obvesti 
Predsednika evropskega parlamenta o izidu volitev v evropski 
parlament, ki po predpisih Evropske unije še sam verificira man- 
date poslancev. Tudi do prenehanja mandata poslanca lahko pride 
po notranjih predpisih in po predpisih Evropske unije. V skladu s 
tem obvesti predsednik državnega zbora predsednika 
evropskega parlamenta o prenehanju mandata poslanca in o 
tem, kdo je izvoljen za poslanca namesto poslanca, ki mu je 
prenehal mandat. 

Zakon naj bi začel veljati šele, ko bo to potrebno in bodo izpolnjeni 
pogoji za njegovo izvedbo. To se bo zgodilo takrat, ko bo Republika 
Slovenija pridobila pravico voliti poslance v evropski parlament. 

Takrat bo verjetno postala tudi polnopravna članica Evropske 
unije, kar pa ni nujno, ker bi lahko dobila to pravico tudi že pred 
tem. Zato zakon v prehodni določbi določa, da se v primeru, da 
Republika Slovenija pridobi pravico voliti poslance v Evropski 
parlament, še preden bo sprejeta v polnopravno članstvo 
Evropske Unije, poleg določb našega zakona za volitve v evropski 
parlament neposredno tudi uporabljajo določbe Akta o volitvah 
predstavnikov v Skupščini s splošnim in neposrednim 
glasovanjem ter drugi akti Evropske Unije, ki enotno urejajo te 
volitve. 

V primeru, da bo Slovenija postala članica Evropske unije pred 
izvedbo volitev v Evropski parlament v letu 2004 (volitve bodo 
najverjetneje maja), je treba računati na možnost, da bo dobila 
tudi pravico do predstavništva v Evropskem parlamentu. V tem 
primeru bo treba bodisi izvesti izredne volitve ali pa, če bo to 
dopuščala pristopna pogodba (kot v primeru Avstrije, Finske in 
Švedske) bo Državni zbor določil člane začasnega 
predstavništva, ki bodo lahko imeli položaj poslanca Evropskega 
parlamenta. Glede na to, da je težko predvideti, ali bo do tega 
položaja prišlo in kakšne možnosti bo dopuščala pristopna 
pogodba, se je predlagatelj odločil, da tega vprašanja v zakonu 
ne ureja. Če bi takšen položaj nastal, ga bo potrebno rešiti s 
sprejemom interventnega zakona ali dopolnitvijo tega zakona. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA O VOLITVAH POSLANCEV V EVROPSKI PARLAMENT IZ 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

- prva obravnava - EVA - 2002-1711-0009 

1) Naslov predloga akta: 
Zakon o volitvah poslancev v Evropski parlament iz 
Republike Slovenije - EVA - 2002-1711-0009 

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: / 

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? NE 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza...) 
Strokovnjaki Univerze v Ljubljani. 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

Direktiva Sveta EU 93/109/EC z dne 6. decembra 1993 o podrobnih 
pogojih za izvajanje volilne pravice in pravice do kandidiranja na 
volitvah v Evropski parlament za državljane unije, ki prebivajo v 
državi članici, niso pa njeni državljani; v celoti usklajeno. 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost / 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev: 
Po Državnem programu za prevzem pravnega dela EU do konca 
leta 2002 je določeno, da se v okviru področja Prostega pretoka 
oseb, sprejme zakon o volitvah poslancev v evropski parlament 
iz Republike Slovenije najkasneje do 30.06.2002. 

dr. Grega VIRANT 
DRŽAVNI SEKRETAR 

dr. Rado BOHINC 
MINISTER 
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