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Predlog zakona o FUNDACIJAH - EPA 733 - PRVA OBRAVNAVA ,odobn 
i, kultu 

"*agati i 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovfe^0!"'5 

določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Di*t0 tu 

nega zbora in delovnih telesih sodelovali: Jnie F 
ivzpoc 

- prof. dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnl ra,zbr 

gijo, 5'eko 
) seve 

- Ciril BAŠKOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za 2^ePr0. 
nost in tehnologijo, daje. - 

remož 
- mag. Verica TRSTENJAK, svetovalka Vlade RepubL _ 
Slovenije v Ministrstvu za znanost in tehnologijo. ",N 

   4tni ci 
gočiti 

 Jamei 

Vlada Republike Slovenije je na 93. seji dne 7. julija 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O FUNDACIJAH, 

ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo in sprejem na 
podlagi 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 

Predlog zakona o fundacijah 
igočiti 
hih si 

"""" Ijavite 
Iv Ev 

Vendar pa so bile ustanove pravno definirane v zakonu 
novah iz leta 1930 (SI. 1. Dravske banovine št. 28 z dne ' 
1930). Po stališču teorije (dr. Finžgar, dr. Štempih«naj j 
Toplak, mag. Trstenjak) je bilo navedeni zakon v Sloveiu0 ^ 
čas po letu 1945 dopustno uporabljati kot pravna pra^zn0 
podlagi 4. člena zakona o razveljavljanju pravnih predug r 
izdanih pred 6. aprilom 1941 in med sovražnikovo okuL_n;. 
(ur. I. FLRJ, št. 86/46). Na podlagi navedenih zakonov s^Q , 
torej tudi te pravne osebe po mnenju teorije ves čas pri|Stnj 
v našem pravnem redu, zaradi nejasnosti in nedorečL. , 
glede izvajanja zakona o ustanovah iz leta 1930 pa v t tr). 
sploh niso obstajale. ^e)0' 

Ker Slovenija tudi danes še nima izgrajenega celovitega10^ 
nega sistema, je glede na številna vprašanja o dopusL^ 
ustanavljanja fundacij oziroma ustanov v novi državi Slof 
takratno ministrstvo za zakonodajo 28. 4. 1992 zavzeli jj( 
lišče, da je zakon o ustanovah iz leta 1930 v Slo£>v ' 
dopustno uporabljati kot pravna pravila. Po mnenju miLzrT 
stva obstoj zasebnih skladov in ustanov v ničemer ne iajLe 
tuje naši novi ustavi iz leta 1991 oz. konkretno dolo<Lr| 
o razpolaganju s premoženjem. 

Na podlagi navedena mnenja naj bi bilo v Sloveniji dopi^'j 
ustanavljati ustanove oziroma fundacije kot pravna 
zasebnega prava. Vendar pa so dejansko po tem zal)0st 
registrirane le tri ustanove oziroma fundacije (stanje,^ 
1994). V praksi so se namreč pojavljali številni probleijj^ 
tolmačenja v zvezi z dopustnostjo ustanavljanja fundacij.L j 
da so se nekateri subjekti, ki so želeli biti fundacije, regist? 
kot društvo po zakonu o društvih. a ( 

Glede na nujnost sprejema novega zakona o ustanovah^ 
fundacijah so poslanci bivšega mandata takratnega naL t 
jega zakonodajnega telesa v letu 1992 predlagali zanil 
o ustanovah v zakonodajni postopek, vendar je bila do iz n 
mandata sprejeta le prva faza, torej predlog za izdajo zak<ia 

Na podlagi navedenega je razvidno, da je sprejem zak'^ 
o fundacijah nujen. Zakon o ustanovah iz leta 1930, ki se s 
lahko uporablja kot pravna pravila, ne rešuje vseh problei 
in ni prilagojen današnjemu pravnemu, političnemu in go^rj 
darskemu sistemu. 

Sprejem zakona so Sloveniji predlagali tudi eksperti s£, 
Evrope leta 1993 na strokovnem posvetovanju o nevladL 
organizacijah. a:( 

'Si 2. Razlogi za Izdajo zakona 

Glede na to, da obstoječi predpisi iz časa Kraljevine Jugof^ 
vije ne ustrezajo današnjim razmeram, je nov zakon nu,1 

potreben. V praksi se namreč že pojavljajo številna vprašaj 
glede možnosti ustanavljanja fundacij, zlasti na podrocj1 

UVOD 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

1. Ocena stanja 

Fundacije (ustanove, v nadaljevanju fundacije) spadajo med 
pravne osebe, ki jih pozna večina držav v Evropi, v nekoliko 
drugačni statusni obliki pa tudi drugod. Fundacija je premo- 
ženje, vezano na določen namen, ki ima status pravne osebe. 
Namen je praviloma trajen ter splošnokoristen ali dobrodelen. 
Glede namena zakonodaje ponekod dopuščajo širše možno- 
sti za ustanavljanje fundacij. Bistveno pri fundaciji je premo- 
ženje in ne člani. Ustanova nima članov in ni združenje. 
Obstajajo pa koristniki, katerim so namenjene »koristi«. Fun- 
dacije so neprofitne in so subjekti filantropičnega pomena, 
zato bi ime fundacija želeli imeti tudi drugi subjekti. 

Omeniti velja, da se v zadnjem času pri nas pogosto uporab- 
ljajo različni izrazi in sicer fundacije, ustanove, fondi, skladi 
ali tudi zavodi. Zavodi so danes že urejeni s posebnim zako- 
nom, ostale izraze pa je treba razmejiti oziroma opredeliti. 
Ustanove so v pravu klasičen pojem, poznan še iz rimskega 
prava, kjer je pravna oseba določeno premoženje (universitas 
rerum, universitas bonorum), vezano na določen namen, ki ga 
določi ustanovitelj. Izraza sklad in fond pa se danes bolj 
uporabljata za subjekte, ki jih ustanovi država (npr. pokojnin- 
ski sklad, pri nas npr. stanovanjski sklad in podobno). Najpo- 
gosteje se pri nas v pogovornem jeziku uporablja izraz funda- 
cija. V preteklosti se je pri nas tako v zakonodaji kot v pravni 
teoriji dosledno uporabljal izraz ustanove, in prav tako tudi še 
danes v pravni teoriji. Predloženi zakon sicer uvaja termin 
fundacije, ki je bil sprejet v postopku priprave zakona na 
podlagi zahtev nekaterih posameznikov oziroma organov. 
Zakon sicer omoča uporabo izraza ustanova, medtem ko bi 
dopuščanje drugih izrazov v našem pravnem sistemu povzro- 
čalo le pravno zmedo, saj mora statusna označba biti jasna, 
tako da je pravni promet varnejši in jasnejši, subjekt pa mora 
imeti ime, katerega statusno obliko ima. 

V Sloveniji fundacije po letu 1945 v praksi niso obstajale, saj 
so bile številne po letu 1945 nacionalizirane, ekspropriirane 
ali so drugače prenehale obstajati. Nove celovite zakonodaje 
na tem področju v Sloveniji, niti v bivši Jugoslaviji, po letu 
1945 ni bilo, bile pa so posamične izjeme v nekaterih zveznih 
zakonih, ki so ustanove (zakoni so namreč uporabljali ta izraz) 
izrecno dopuščali (npr. zvezni zakon o dedovanju, Ur. I. FLRJ, 
št. 20/55 in 42/65; nadalje splošni zakon o fakultetah in univer- 
zah, Ur. I. SFRJ št. 29/60). Določbe teh zakonov pa v Sloveniji 
niso zaživele, saj npr. določbe zveznega zakona o dedovanju 
ob prehodu pristojnosti na republiko v republiškem zakonu 
o dedovanju niso bile prevzete. Spet drugi zakoni pa so bili 
razveljavljeni. Zakon o fundacijah pa so sprejele nekatere 
druge repuulike bivše SFRJ, Srbija npr. že leta 1972. 
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f A kulture, šolstva, socialnega in zdravstvenega var- 
 »odobno. Državljani in tudi nekateri tujci imajo namen 

agati premoženje v profitne dejavnosti, ampak tudi 
Slovjjpkoristne, dobrodelne namene, kar je v svetu častno 

ejah D^'° 'udi prestižno. Država pa mora poskrbeti da bo 
anje premoženja v splošnokoristne in dobrodelne 
i vzpodbujala z ustrezno davčno politiko. V tujini se na 

in tehn/ razbremenjuje financiranje javnih služb iz proračuna, 
Veko fundacij lahko financira velik del javnih služb, 
) seveda od liberalnosti zakonodaje o fundacijah in 

Vu za neprofitnih organizacijah ter zlasti ustreznosti davčne 
daje. Zakonodaja mora biti tudi ustrezno liberalna, saj 
remoženje odteka v druge države. 

o.ePUbll IN TEMELJNA NAČELA ZAKONA 

—■—«tni cilji zakona so: 
gočiti vlaganje premoženja v splošnokoristne in dobro- 
flamnne 
gočiti civilni in državljanski iniciativi razvoj in financira- 
 nih služb. 

Ijavitev pravni oseb, ki obstajajo in uspešno delujejo 
I v Evropi 

ikonu Pdbujanje ljudi k solidarnosti in odgovornosti na 
z dne''h' ki so sP'°^nokor'stna a,i dobrodelna 

3lovei}na' ^ uve'iav'l naslednja načela: 
a DraJ'0 konstitutivnosti glede ustanovitve fundacij 
i nrJ2nos' vpisa v evidenco 

la nadzora države nad ustanavljanjem, delovanjem in 

Blo svobodnega razpolaganja s premoženjem v sploš- 
']stne in dobrodelne namene 

i prec 
3 Okui°,a ,,au*-u,a Ul *-c 

'nov slan'em us,anov 

as prji 
'oavr'0 P|ural'ZTia glede financiranja področij, ki so sploš- istna ali dobrodelna 

telo enakopravnosti pri financiranju področij, ki so 
itegaP°'<or's*na in dobrodelna 

i>Sl'o\l"KAZ NEKATERIH tujih pravnih ureditev 
VZ6lij S, fecije imajo v deželah zahodne Evrope že dolgo tradicijo, 
u ^ ,'Ovo pa so uvedene tudi v nekaterih državah bivšega 
e „ Jlizma (npr. Poljska, DDR). Proučili smo nekatere pravne 
lol™rVe držav s kontinentalnim pravnim sistemom, ki obstaja pri nas. Anglosaksonski sistem fundacije prav tako 

'a, vendar tam v pravnem sistemu obstoje v drugačni 
lopjsni obliki (trust, Corporation), so pa zlasti v ZDA zelo 
|Q jBmbne. Proučili smo zakonodajne ureditve Avstrije, Nem- 

2 . liechtensteina, Švice, Nizozemske, Poljske, DDR, glede 
,n: "ostopnost strokovne literature pa tudi Italije in Francije. 
bleJjvečji meri je predlagana ureditev podobna avstrijski ter 
Cjj "ški. V nadaljevanju uporabljamo za prikaz te pravne 

izraz fundacija. 

akonodajni pristop 
Vflh. »nodajni pristop držav pri pravni regulaciji fundacij ni 
z' <■ Nekatere države imajo fundacije opredeljene v splošnih 

nih zakonikih (npr. Nemčija, Švica, Nizozemska, Italija), 
akc1 n''rn' Pa n0katere dopuščajo sprejem posebnih zakonov % predpisov le za določena vprašanja (npr. nadzor) fede- 
:ak 
bs 
lei 
lo< 

im enotam npr. deželam, kantonom. Tako ureditev imajo 
Nemčija, Švica. 

9e države imajo posebne zakone o fundacijah, npr. 
Irija ima dva na zvezni ravni (»Bundes-Stiftungs- und 
"dsgesetz« ter nov »Privatstiftungsgesetz«), Avstrija prav 

g to dopušča deželam, da sprejmejo še posebne zakone in 
a<?*ni zakon se uporabljajo za fundacije, ki svoj namen izva- 
^ na celem območju Avstrije. Posebne zakone o fundacijah 

aio npr. tudi nemške zvezne dežele, pa tudi nekatere države 
'Sega socializma npr. Poljska, DDR. 

o/'J porabljanje imena 
mL 
a^emškogovorečih državah ( Nemčija, Švica, Avstrija, Liech- 
ifjstein) se uporablja izraz »Stiftung« tako v zakonodaji kot 

°riji, na Nizozemskem pa »stichting«. Nekatere druge 

države sicer razlikujejo posamezne izraze (npr. Avstrija) 
o čemer bo govora v nadaljevanju. Angleški izraz »founda- 
tion«, kot se uprablja v državah anglosaksonskega prava pa ni 
opredelitev pravne statusne oblike, ampak zajema cel spekter 
neprofitnih organizacij. Pravno statusno pa se na tem 
področju v angloameriškem pravu oblikujejo in delujejo »cha- 
ritable trust« ter »charitable corporations«. »Foundations« 
tako ni zakonski pojem za posebno statusno obliko, ampak 
širši pojem, ki ga ne moremo enačiti s pojmom fundacij 
v evropskem kontinentalnem sistemu. 

3. Značilnosti fundacij 
Glede osnovnih značilnosti fundacij v zakonodajah kontinen- 
talnega prava ni bistvenih razlik. V vseh državah gre za dolo- 
čeno premoženje, vezano na določen namen, ki ima status 
pravne osebe. Prav tako so fundacije praviloma povsod 
neprofitne organizacije, kar pomeni da se dohodki ne smejo 
deliti, ampak so namenjeni izvajanju namena. Zakoni, ki ure- 
jajo fundacije, opredeljujejo fundacije kot premoženje, neka- 
teri zakoni pa izrecno navajajo, da fundacija nima članov (npr. 
Nizozemska). 

Razlike pa so glede namena, ki ga nekatere države ne dolo- 
čajo le kot splošnokoristnega ali dobrodelnega, ampak imajo 
precej liberalno ureditev (npr. Liechtenstein, Švica, Nizozem- 
ska). 

Minimalnega ustanovitvenega premoženja zakonodaje veči- 
noma ne določajo. To je določeno v novem avstrijskem 
zakonu - Privatstiftungsgesetz (en milijon avstrijskih šilin- 
gov) za fundacije zlasti s privatnimi nameni. Vendar pa kljub 
temu, če minimalno premoženje ni določeno, obstaja dolo- 
čena praksa glede višine ustanovitvenega premoženja. 
Avstrija v obstoječi zakonodaji v tem smislu celo razlikuje 
med »Fond« in »Stiftung«. Pri fondih je potrebno manjše 
premoženje in namen ni trajen (v praksi manj kot en milijon 
avstrijskih šilingov), pri »Stiftung« pa je potrebno približno 
enkrat višje premoženje (v praksi več kot en milijona avstrij- 
skih šilingov, razmišljajo celo o povišanju), vendar ti zneski 
v zakonu glede ustanov s splošnokoristnimi ali dobrodelnimi 
nameni, niso določeni. Zato pa večina zakonodaj posebej 
varuje ustanovitveno premoženje, ki se lahko zmanjša le izje- 
moma. Vse dejavnosti »Stiftung« se morajo praviloma financi- 
rati iz dohodkov ustanove in ne iz ustanovitvenega premo- 
ženja. 

Razlike so opazne tudi glede pridobitve statusa pravne osebe. 
Nekatere države vežejo pridobitev statusa pravne osebe na 
izdajo soglasja k aktu o ustanovitvi, če je soglasje konstitu- 
tivni element in torej velja konstitutivni sistem glede ustanav- 
ljanja fundacij. Tak primer je npr. v Avstriji, Nemčiji. Nemčija 
je kljub obsežnim razpravam konstitutivni sistem ustanovitve 
fudacij še vedno ohranila. Nekatere druge države pa pridobi- 
tev statusa pravne osebe vežejo na vpis v register, npr. Polj- 
ska, Švica. 

Ker je notarstvo v državah zahodne Evrope že dolgo poznano, 
je pogosto zahtevano, da je ustanovitveni akt v notarski obliki 
(npr. nov avstrijski zakon, Nizozemska), druge države pa zah- 
tevajo, da so listine overovljene (npr. Avstrija, Liechtenstein) 
oziroma dopuščajo obe možnosti. 

Razlike so nadalje glede pristojnosti države, tako glede usta- 
navljanja, nadzora opravljanja dejavnosti in prenehanja. 
Različno so lahko določene pristojnosti glede nadzora oz. 
pristojnosti države v zvezi z ustanovitvijo, delovanjem in sta- 
tusnimi spremembami fundacij. Posebej so določena poobla- 
stila glede nadzora uprave. Omeniti pa je treba, da je ustano- 
vitelj tisti, ki lahko že v aktu o ustanovitvi določi, kdaj je npr. 
možno spremeniti namen, kdaj se lahko zmanjša ustanovi- 
tveno premoženje in podobno. Država tukaj le nadzira ali je 
upoštevana volja ustanovitelja, ki je dal premoženje za finan- 
ciranje namena. Nadzor se ponavadi izvaja v manjši meri nad 
t.i. družinskimi fundacijami, v kolikor so te dopustne in cerk- 
venimi fundacijami (npr. DDR, Švica, Avstrija) ter nad fundaci- 
jami, ki niso ustanovljene v splošnokoristne in dobrodelne 
namene (npr. novi avstrijski zakon). Pristojnosti glede nad- 
zora in svetovanja fundacijam ima lahko vlada oz. deželni 

3 poročevalec, št. 29 



glavar (npr. dežela Štajerska v Avstriji, nekateri švicarski kan- 
toni) oz. pristojna ministrstva glede na namen (npr. Avstrija), 
lahko tudi ministrstvo za notranje zadeve ob predhodnem 
soglasju ministrstva, v katerega delovno področje spada 
namen fundacije (nekatere nemške dežele) ter drugi organi 
(npr. sodišče na Nizozemskem). 

/ i ) * <i Si', i'i 1 : 
Vprašanje, ki je tudi pri nas aktualno, je vprašanje vodenja 
evidence oziroma registra, kjer se fundacija in vse statusne 
spremembe vpisujejo in so tudi na razpolago javnosti. Možno 
je, da register vodi isti organ, ki vodi register podjetij, to je pri 
nas sodišče. To je pogosteje v državah, kjer ustanove ne 
opravljajo le splošnokoristnega in dobrodelnega namena. 
Vpis v t.i. »Handelsregister« se opravlja npr. v Švici, na Polj- 
skem pri sodišču, večinoma pa vodijo registre določena mini- 
strstva, npr. za notranje zadeve (npr. Avstrija), za šolstvo. 
V Nizozemski npr. vodi register gospodarska zbornica. Ome- 
niti pa velja, da ni nujno da je organ, ki vodi register istočasno 
tudi t. i. organ pristojen za nadzor ustanov (»Stiftungsbeho- 
erde«), ampak je to lahko drug organ (npr. v Avstriji so to 
določena ministrstva, glede na namen ustanove oziroma 
v določenih primerih pa tudi deželni glavar). 

4. Davčna ureditev 

Vse države imajo fundacijam prilagojeno davčno ureditev, ki 
vzpodbuja namenjanje premoženja v splošnokoristne in 
dobrodelne namene. Davčnih olajšav morajo biti deležni ne le 
ustanovitelji, ampak tudi donatorji, ki prispevajo v fundacijo 
ter seveda fundacija kot pravna oseba. 

IV. EU - SKLADNOST 

V pravnem sistemu Evropske unije zaenkrat še ne obstajajo 
predpisi, ki bi enotno za vse države članice urejali fundacije. 
Vendar pa so že začete nekatere aktivnosti in pripravljeni 
osnutki predpisov, ki bi naj poenotili pravno ureditev fundacij 
na nivoju Evropske unije. Pravne podlage za poenotenje so 
namreč po mnenju nekaterih pravnih strokovnjakov za evrop- 
sko pravo že v ustanovitveni pogodbi o ustanovitvi Evropske 
skupnosti. 

V. FINANČNE POSLEDICE 

Sprejem in izvajanje zakona ne bo zahtevala bistvenih finanč- 
nih sredstev. Pristojnosti v zvezi z ustanavljanjem, delova- 
njem, prenehanjem fundacij in opravljanje nadzora, so pode- 
ljene že obstoječim ministrstvom, ki bodo morala zagotoviti 
strokovne delavce ter tudi učinkovito vodenje evidence usta- 
nov. Sprejem podzakonskih aktov, ki jih bo moralo pripraviti 
pristojno ministrstvo, bo potekal v okviru rednih delavnosti 
ministrstva. 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(pojem) 

Fundacija (ustanova; v nadaljevanju fundacija) je na določen 
namen vezano premoženje. 

Fundacija je neprofitna pravna oseba. 

člen 
(namen) 

Namen fundacije mora biti trajen in splošnokoristen ali do- 
brodelen. 

Namen fundacije je splošnokoristen, če je fundacija ustanov- 
ljena za namene na področjih znanosti, kulture, športa, vzgoje 
in izobraževanja, zdravstva, otroškega, (varianta: invalid- 
skega) in socialnega varstva, varstva okolja, varstva naravnih 
vrednot in kulturne dediščine in podobno. 

Namen fundacije je dobrodelen, če je fundacija ustanoi 
z namenom pomoči osebam, ki so pomoči potrebne. Pi 
iz drugega in tretjega odstavka tega člena sta izpolnjena, u t 
krog oseb, ki pridejo v poštev kot koristniki, omejen, venu ® ® 
poimensko določen ali omejen le na člane družine. u 

Fundacija lahko opravlja dejavnost, ki je nujna za uresn' za 

namena za katerega je ustanovljena ali je namenjena .sk 
promociji, če z zakonom ni drugače določeno. Q^s, 

(VARIANTA za peti odstavek: B' 'n 

Fundacija lahko opravlja dejavnost, ki je nujna za gospod- 
nje s premoženjem ali, ki je namenjena njeni predstaviiund; 

ranil 
3. člen 

(organ, pristojen za fundacije) 

Ministrstvo, v katerega delovno področje sodi namer\ ^ 
katerega je fundacija ustanovljena (v nadaljevanju: orjj 
pristojen za fundacije) ima v postopku ustanavljanja, del^u" 
nja in prenehanja fundacij pristojnosti, določene v tem 
konu" »če. 
V primeru, ko je fundacija ustanovljena za več namenoL?™ 
pristojno ministrstvo, v katerega pristojnost spada pret ' 
namen fundacije. 

V primeru, ko ni mogoče določiti pristojnega ministrstvi 
pristojno ministrstvo, pristojno za upravo. 

4. člen 
(veljavnost zakona) 

Inov 
0.0C 
taci 

lno< 
rem 

Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za društva, ki d 
jejo kot operativne oz. programske fundacije, če je s |e u 
zakonom tako določeno. ićni 

II. USTANOVITEV 

5. člen 
(ustanovitelji) 

80 l 
tilo 

anc 
ko i 
jim 
j. 

Fundacijo lahko ustanovi domača ali tuja fizična ali pra* 
oseba (v nadaljevanju: ustanovitelj). us1 

6. člen 
(predpostavke za ustanovitev) 

Ustanovitelj lahko ustanovi fundacijo s pravnim poslom rt je 
živimi ali za primer smrti (v nadaljevanju: akt o ustanovitvi 

Fundacija postane pravna oseba, ko organ, pristojen za fi 
dacije, izda soglasje k aktu o ustanovitvi. 

7. člen 
(akt o ustanovitvi) rgs 

al 
Akt o ustanovitvi vsebuje: &n< 
- ime in sedež oz. prebivališče ustanovitelja • ie 
- ime in sedež fundacije ■ i« 
- navedbo ustanovitvenega premoženja in njegove vrednoi u 
- namen fundacije 
- način in postopek za imenovanja članov uprave 
- poimenske člane prve uprave 

Akt o ustanovitvi lahko vsebuje tudi druge določbto) 
pomembne za delovanje fundacije. a 
. jir 
Ce je fundacija ustanovljena s pravnim poslom za prim' 
smrti in v njem ni določeno ime, sedež ter poimenski člafo 
prve uprave fundacije, jih določi organ pristojen za fundacljta 

Če akt iz prvega odstavka ne vsebuje določb o načinu &t 
postopku imenovanja članov uprave, se to določi s pravili. 
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stanoi 
ne. P( 
ijena,, 

8. člen 
(pravni posel med živimi) 

i J ustanovitvi fundacije kot pravni posel med živimi se 
vi v obliki notarskega zapisa. Notar mora notarski zapis 
u 15 dni od njegove sestave predložiti organu, pristoj- 
za fundacije. j resni 

skemu zapisu morajo biti priložena dokazila o dejan- 
obstoju premoženja, namenjenega za ustanovitev fun- 

8, in soglasja članov prve uprave k imenovanju. 

Istavrm sestave notarskega zapisa, ustanovitelj akta o ustano- 'undacije ne more več preklicati in ne razpolagati z usta- lundacije 
jrcnim premoženjem. 

9. člen 
(pravni posel za primer smrti) 

ustanovitvi fundacije kot pravni posel za primer smrti, 
d l' izpolnjevati pogoje obličnosti za eno izmed oporok po 
teir^u 0 dedovanju. 

šče, pred katerim teče zapuščinski postopek, mora akt 
Itanovitvi iz prejšnjega odstavka takoj vročiti organu, 

^pjnemu za fundacije. len 
prel 

rstvi 
10. člen 

(ustanovitveno premoženje) 

inovitveno premoženje fundacije mora znašati najmanj 
0.000 tolarjev, razen za operativne oziroma programske 
iacije. 

»novitveno premoženje so lahko denar, premičnine, 
remičnine in druga premoženjska upravičenja. 

ki d 
1 s |e ustanovitveno premoženje denar mora biti nakazan na 

ićni račun. 

So ustanovitveno premoženje nedenarna sredstva, je treba 
jdložiti uradno cenitev cenilca. 

ianovitelj mora ustanovitveno premoženje izročiti tako, da 
ko organ, pristojen za fundacije, skrbnik oziroma fundacija 
jim prosto razpolaga v skladu z zakonom in drugimi pred- 

)ra' 
ustanovitveno premoženje se vodi ločena evidenca. 

11. člen 
(zaičlta premoženja) 

i nt je po vročitvi akta o ustanovitvi potrebno kaj storiti za 
itvSčito ustanovitvenega premoženja, imenuje organ, pristo- 

1 za fundacije, skrbnika, 
i fi 

12. člen 
(dopustnost ustanovitve fundacije) 

r9an pristojen za fundacije izda soglasje, če: 
akt o ustanovitvi izpolnjuje pogoje, določene s tem ža- 

rnom 
• je namen fundacije splošnokoristen ali dobrodelen 
ie zagotovljeno ustanovitveno premoženje, 

io* ustanovitev ni v nasprotju z javnim redom. 

13. člen 
(soglasje k aktu o ustanovitvi) 

Soglasje k aktu o ustanovitvi fundacije izda organ, pristojen 
a fundacije, v roku 30 dni od prejema akta o ustanovitvi 
undacije. n« 

Soglasje k aktu o ustanovitvi fundacije mora organ, pristojen 
'"a fundacije, objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije. 

broške objave nosi ustanovitelj, v primeru fundacije, usta- 

novljene na podlagi pravnega posla za primer smrti, pa funda- 
cija. 

Z dnem izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi preide premoženje 
na fundacijo, fundacija pa lahko začne izvajati namen, za 
katerega je ustanovljena. 

Soglasje iz 1. odstavka tega člena mora organ, pristojen za 
fundacije, takoj posredovati ministrstvu, pristojnemu za 
upravo (VARIANTA: ministrstvu, prisojnemu za znanost in 
tehnologijo). 

14. člen 
(sprememba ustanovitvenega akta) 

K spremembi akta o ustanovitvi si mora ustanovitelj pridobiti 
soglasje organa pristojnega za fundacije. 

15. člen 
(vpis v evidenco) 

Ministrstvo, pristojno za upravo, (VARIANTA: ministrstvo, pri- 
stojno za znanost in tehnologijo) po prejemu soglasja k aktu 
o ustanovitvi, po uradni dolžnosti vpiše fundacijo v evidenco 
fundacij. 

Evidenca fundacij je javna. 

16. člen 
(podatki, ki se vpisujejo) 

V evidenco se vpiše ustanovitev, statusne spremembe in pre- 
nehanje fundacije ter drugi podatki pomembni za pravni pro- 
met fundacije: 

- ime in sedež oz. prebivališče ustanovitelja 
- ime in sedež fundacije 
- namen fundacije 
- ustanovitveno premoženje 
- datum in številka akta o ustanovitvi 
- imena pooblaščenih oseb za zastopanje 
- statusne spremembe. 

Podrobnejše določbe o vodenju in vsebini evidence fundacij 
predpiše minister, pristojen za upravo (VARIANTA: minister, 
pristojen za znanost in tehnologijo). 

17. člen 
(Ime fundacije) 

Ime fundacije mora vsebovati besedo fundacija ali ustanova. 
Dodana mora biti označba namena, ustanovitelja ali druga 
dodatna označba, ki bo omogočala jasno in nedvoumno razli- 
kovanje fundacij, ki so že vpisane v evidenco. 

V imenu oziroma firmi lahko uporabljajo besedo fundacija oz. 
ustanova le pravne osebe, ki so ustanovljene v skladu s tem 
zakonom. 

Glede možnosti uporabe imena republike, občine ali mesta, 
zgodovinske ali druge osebnosti ter glede varstva imena se 
uporabljajo določbe, ki veljajo za zavode. 

18. člen 
(sedež fundacije) 

Sedež fundacije mora biti v Republiki Sloveniji in ga določi 
ustanovitelj. 

III. SPREMEMBE IMENA, SEDEŽA ALI NAMENA FUNDA- 
CIJE 

19. člen 
(sprememba Imena, sedeža ali namena) 

Ime, sedež ali namen fundacije lahko spremeni uprava 
v skladu z aktom o ustanovitvi. 
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Če akt o ustanovitvi ne vsebuje določb o spremembi imena, 
sedeža ali namena, upošteva uprava pri spremembi voljo in 
namen ustanovitelja ter dolžnost ravnanja s premoženjem 
fundacije s skrbnostjo dobrega gospodarja. 

K spremembi iz 1. in 2. odstavka si mora uprava pridobiti 
soglasje organa, pristojnega za fundacije. 

IV. AKTI FUNDACIJE 

20. člen 
(pravila fundacije) 

Fundacija ima pravila oziroma statut (v nadaljevanju pravila), 
ki jih sprejme ustanovitelj v 30 dneh po izdaji soglasja k aktu 
o ustanovitvi. 

Če ustanovitelj ne sprejme pravil v roku iz prejšnjega 
odstavka, jih sprejme uprava. 

Pravila urejajo zlasti: 
- organizacijo fundacije 
- organe fundacije 
- pravila o imenovanjih (novih) članov uprave 
- pravila o sprejemanju odločitev 
- določbe o upravljanju in zastopanju fundacije 
- način razpolaganja s prihodki. 

Pravila fundacije morajo biti predložena organu, pristojnemu 
za fundacije, v roku treh mesecev po izdaji soglasja k aktu 
o ustanovitvi. 

Če uprava ne predloži pravil v roku iz prejšnjega odstavka, 
lahko organ, pristojen za fundacije, upravo razreši in se ime- 
nuje nova uprava. 

21. člen 
(drugi akti fundacije) 

Fundacija ima lahko tudi druge akte, s katerimi podrobneje 
ureja vprašanja, pomembna za delo fundacije, v skladu s pra- 
vili. 

V. ORGANI FUNDACIJE 

22. člen 
(vrste organov) 

Fundacijo upravlja uprava. 

Fundacija ima lahko tudi druge organe, v skladu z aktom 
o ustanovitvi oziroma pravili. 

Če je ustanoviteljev fundacije več, lahko oblikujejo skupni 
organ ustanoviteljev, ki ne more prevzeti nalog uprave. 

23. člen 
(uprava) 

Upravo sestavljajo najmanj trije člani. 

člani uprave so imenovani za določen čas, če z aktom o usta- 
novitvi oziroma pravili ni določeno drugače. 

Člani uprave ne morejo biti: , 
- osebe, ki niso polnoletne ali ki niao poslovno sposobne 
- beneficiarji (varianta: koristniki) 
- osebe, zaposlene v fundaciji 
- osebe, ki opravljajo nadzor nad fundacijo. 
- (varianta: osebe, ki so dedno nevredne ali ki jih lahko 
ustanovitelj razdedini po določbah zakona o dedovanju). 

Kandidati za člane uprave morajo dati predhodno soglasje 
k članstvu v upravi. 

24. člen 
(razrešitev uprave oziroma članov) 

Če uprava ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonu, a ^ 
o ustanovitvi ali pravilih lahko ustanovitelji ali donatorji, pr ;a, 
lagajo predčasno razrešitev. 

(« 

ivitv< 
Ivide 
ija o 

d sogl 
O predlogu za predčasno razrešitev odloča organ, pristo 
za fundacijo. 

Organ, pristojen za fundacije, lahko v primeru neizpolnje 
nja nalog iz 1. odst. tega člena upravo po uradni dolžne n 
razreši. 

(omc 

lacija 
pri: 

V skladu s 12. in 3. odstavkom tega člena je lahko predčas 
razrešen tudi član uprave, če njegovo delovanje ni v skla 
z interesi fundacije. 

25. člen 
(naloge uprave) 

Nad; 

4 Uprava skrbi za izvajanje namena fundacije, zastopa fundt ( 
cijo in opravlja druge naloge v skladu z zakonom, aktoi 
o ustanovitvi in pravili. 

Uprava ima predsednika uprave, ki ga izvolijo člani izmef"1''1 

sebe tef! 
ido Predsednik uprave predstavlja in zastopa fundacijo v obsegi 

določenem z aktom o ustanovitvi in pravili. 

Uprava je dolžna ravnati s premoženjem fundacije s skr 
nostjo dobrega gospodarja. 

26. člen 
(odločanje uprave) 

Uprava sprejema odločitve z večino glasov članov, če pravil1 

ne določajo drugače. Če je rezultat neodločen, odloči ql® 
predsedujočega. 

war 

rl E!0 
Jim i 

feor 
hni 
ifegi 
noži 

član uprave ne more odločati o zadevah, v katerih so stranM 
oz. so drugače udeleženi njegov zakonec, ali sorodniki d' 
vštetega tretjega kolena. 

»čil« 
t)lai 

27. člen 
(nagrada za člane uprave in stroški poslovanja fundacij«! 

Člani uprave so upravičeni do povrnitve potnih stroško* 
dnevnice in do nagrade, ki jih določi uprava ob upoštevanj1 

zneskov, ki jih določi organ, pristojen za fundacije. 

Stroški, ki se lahko namenjajo za poslovanje fundacije (plač« 
potni stroški ter dnevnice zaposlenih, drugi stroški poslov« 
nja in podobno) ne smejo za več kot 20% presegati višin« 
določene s predpisi za področje državne uprave in javni' 
služb. 

I Pl 

4da 

te 
i 

»dr 
ni 

VI. PREMOŽENJE FUNDACIJE 

28. člen 
(prihodki fundacije) 

Prihodki fundacije se ustvarjajo z gospodarjenjem z ustanov 
tvenim premoženjem, darili, (VARIANTA: drugimi nakloni'' 
tvami), prihodki od opravljanja dejavnosti in na druge način« 

Prihodki fundacije se uporabljajo le za izvajanje namenili 
fundacije in za poslovanje fundacije (plače zaposlenih, stroški 
in nagrade za člane uprave, administrativni stroški in p0, 
dobno). P1 

V fundacijo lahko naklonijo premoženje domače ali tuj^i 
fizične ali pravne osebe (donatorji). 
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u, 
li. pi r!a, 

isto 

i čas 
skia 

'und 
aktoi 

29. člen 
(zmanjšanje ustanovitvenega premoženja) 

'vitveno premoženje fundacije se lahko zmanjša, če je 
ideno v aktu o ustanovitvi ali če tako zaradi izjemnega 

ija odloči uprava. Odločitev uprave je veljavna, ko da 
d soglasje organ, pristojen za fundacije. 

30. (len 
(omejitev glede razpolaganja z nepremičninami) 

Jžnc lacija lahko razpolaga z 
n, pristojen za fundacije. 

nepremičnino, če da soglasje 

Nadzor 

31. člen 
(nadzor nad premoženjem in poslovanjem) 

tacija mora voditi poslovne knjige ter izdelati letna poro- 
i skladu z zakonom o gospodarskih družbah ali drugimi 

zmernimi predpisi. (VARIANTA: ta odstavek se črta). 

segi 

skf 

ivil '■ a 
gl8 

"a fundacije je dolžna organu, pristojnemu za fundacije, 
®do konca marca predložiti poročilo o delu in finančnem 
vanju v preteklem koledarskem letu. 

•čilo o finančnem poslovanju je dolžna predložiti tudi 
Um pristojnim organom. 

tar nad finančnim poslovanjem opravljajo pristojni 
•vni organi oziroma pooblaščene organizacije, v okviru 
tega je potreben poseben nadzor nad ustanovitvenim 
^oženjem, ki se lahko zmanjša, le ob pogojih navedenih 

členu tega zakona. 

anki 
i do 

»čilo o finančnem poslovanju mora biti revidirano s strani 
'blaščenega revizorja. 

ij« 

jj Idacija preneha : 

ač« 
)V3 
ine« 
'nif 

'• PRENEHANJE FUNDACIJE 

32. člen 
(razlogi za prenehanje) 

te premoženje ne zadošča za nadaljnje izpolnjevanja 
*tena fundacije 
^ namen fundacije postane nemogoč 

,vdrugih primerih, ko organ, pristojen za fundacije ugotovi, 
ni pogojev za nadaljnji obstoj fundacije. 

33. člen 
(posledica prenehanja) 

Prenehanju fundacije odloči uprava ali organ, pristojen za 
"Racije, pri čemer upošteva voljo in namen ustanovitelja. 

U'očitev uprave je veljavna, ko da nanjo soglasje organ, 
"'tojen za fundacije. 

>ni*9an, pristojen za fundacije, obvesti sodišče o prenehanju 

m^dišče izvede postopek likvidacije v skladu z zakonom o pri- 
Sjf>i poravnavi, stečaju in likvidaciji. 

P'anek premoženja likvidacijske mase se dodeli drugi funda- 
J|> ki izvaja enak namen. Če taka fundacija ne obstaja, se 

JF®rrioženje dodeli fundaciji, ki izvaja podoben namen. 

IX. POSEBNI ORGANI FUNDACIJE 

34. člen 
(skrbnik) 

Za izvajanje konkretnih nalog v zvezi z delovanjem ali prene- 
hanjem fundacij lahko organ, pristojen za fundacije, imenuje 
skrbnika za fundacije, po potrebi pa tudi skrbnika za posa- 
mezno fundacijo. 

Skrbnik mora biti strokovnjak za navedeno področje in je 
lahko izven sestave organa, pristojnega za fundacije. 

Skrbnik skrbi za premoženje fundacije od dneva predložitve 
akta o ustanovitvi organu, pristojnemu za fundacije, do izdaje 
soglasja ter v primerih, ko še ni imenovana uprava in opravlja 
druge naloge po nalogu pristojnega ministra. 

X. OPERATIVNE IN PROGRAMSKE FUNDACIJE 

35. člen 
(pojem) 

Operativna fundacija je društvo, ki se ustanovi z namenom 
zbiranja sredstev za namen iz 2. člena tega zakona in za 
izvajanje tega namena. 

Programska fundacija je društvo, ki se ustanovi z namenom 
zbiranja sredstev za točno določen program v okviru namena 
iz 2. člena tega zakona in je njeno trajanje vezano na izvedbo 
tega programa. 

36. člen 
(ustanovitev in začetek delovanja) 

Operativne in programske fundacije se ustanovijo v skladu 
z zakonom o društvih, delovati pa lahko začnejo z dnem, ko 
dobijo soglasje organa, pristojnega za fundacije in so vpisane 
v evidenco fundacij iz 15. člena tega zakona. 

Organ, pristojen za fundacije izda soglasje: 

1. če je ustanovljena kot društvo po zakonu o društvih 
2. če je namen fundacije splošnokoristen ali dobrodelen 

Soglasje iz prvega odstavka izda organ, pristojen za fundacije 
v roku 30 dni od prejema vloge. 

Soglasje iz prvega odstavka mora organ, pristojen za funda- 
cije objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Stroške objave nosi predlagatelj. 

Organ, pristojen za fundacije vpiše fundacijo v evidenco 
v skladu s 15., 16. (razen podatka o ustanovitvenem premože- 
nju) in 17. členom tega zakona. 

Ime operativne in programske fundacije mora vsebovati 
besedo društvo. 

37. člen 
(sprememba namena) 

Namen operativne fundacije se lahko spremeni le s soglasjem 
organa, pristojnega za fundacije. 

Namena programske fundacije ni mogoče spremeniti. 

38. člen 
(nadzor) 

Nadzor na delom operativne oziroma programske fundacije 
se opravlja v skladu z 31. členom tega zakona, razen 4. odst. 
31. člena. 

Operativna oziroma programska fundacija je dolžna pristoj- 
nim organom do konca marca predložiti poročilo o finanč- 
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nem poslovanju in o izvajanju namena, za izvajanje katerega 
je ustanovljena, za preteklo koledarsko leto. 

39. člen 
(prenehanje posebne vrste fundacije) 

Operativna oziroma programska fundacija preneha iz razlo- 
gov navedenih v drugi in tretji alineji 32. člena tega zakona ali 
če je prenehala obstajati v skladu s predpisi o društvih. 

40. člen 
(izbris posebne vrste fundacije iz evidence fundacij) 

Ugotovitev o prenehanju operativne oziroma programske fun- 
dacije sprejme najvišji organ fundacije po postopku iz dru- 
gega, tretjega in četrtega odstavka 33. člena tega zakona. 

Fundacija iz 1. odstavka tega člena, ki preneha po tem 
zakonu, se po uradni dolžnosti izbriše iz evidence fundacij in 
iz registra društev. 

XI. KAZENSKE DOLOČBE 

41. člen 
(kazenske določbe) 

Fundacija se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najman 
50.000,00 SIT : 

1. če ne uporablja imena v skladu s 17. členom tega zakona 
2. če opravlja dejavnost v nasprotju s 5. odstavkom 2. člena 
3. če ne deluje v skladu z aktom o ustanovitvi in pravili 
fundacije 
4. če spremeni ime, sedež ali namen fundacije v nasprotju 19. 
členom tega zakona 
5. če ne predloži pravil v roku iz 4. odst. 20. člena tega zakona 
6. če zmanjša ustanoviteljsko premoženje v nasprotju z 29. 
členom tega zakona 
7. če razpolaga z nepremičninami v nasprotju z 30. členom 
tega zakona 
8. če ne predloži poročil iz 31. člena tega zakona 
9. če ne vodi poslovnih knjig v skladu z 1. odstavkom 31. člena 
(VARIANTA: ta točka se črta - odvisno od variante k 31. 

členu) 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se za prekršek iz 1. 
odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorno osebo fundacije. 

Fizična ali pravna oseba, ki deluje kot fundacija brez pride 
tve soglasja k aktu o ustanovitvi v skladu z 2. odstavkom 
člena ali uporablja ime v nasprotju z 2. odstavkom 17. čle 
se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 50.000 S 

tu di 
>e 

men 
Določbe 1., 4. in 8. točke 1. odstavka tega člena se uporablji ?w'€ 

tudi za operativne in programske fundacije. "en2 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

42. člen 
(prilagoditev obstoječih fundacij) 

Obstoječe fondacije, fundacije, fondi, skladi in ustane jat-, 
ustanovljene pred uveljavitvijo tega zakona, morajo usklac >|ec/ 
svoje delovanje s tem zakonom v roku 1 leta od dneva uvel ic,)e 
vitve tega zakona. Druge pravne osebe, organizacijske eno 
ali posamezniki, ki uporabljajo besedo fundacija, fundaci 

jen. 
90 

t So 
ove 
niti 

inje 
ima i 
»ijar 
dobi 

i tve 
take 

ustanova, sklad ali fond, morajo svoje akte in poslovan 
uskladiti 7 dnln^hami tona lol/nm o I ■ no r\mnrtU nii • 

    iiiuiuju kfiv/jv umv lil UUOlUVd 
uskladiti z določbami tega zakona ali pa prenehati uporabi 
ime v roku 1 leta po uveljavitvi tega zakona. 

Določba prejšnjega odstavka ne velja za sklade, ki so ustano ' 
Ijeni v skladu z zakoni. 

o rg< 
o vri 
kon 
irr 

Po izteku roka iz prvega in drugega odstavka mora pristoji 
organ po opravljenem likvidacijskem postopku, po uradi 
dolžnosti, subjekte, ki aktov ne uskladijo s tem zakonofl 
zbrisati iz registrov, v katere so vpisani. 

43. člen 
(podzakonski akti) 

Določbe o vodenju in vsebini evidence iz zadnjega odstavi* 
17. člena tega zakona izda minister, pristojen za uprav 
(VARIANTA: minister, pristojen za znanost in tehnologiji 
v roku 60 dni po uveljavitvi tega zakona. 

44. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 

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

>b rti 
jalc 

OBRAZLOŽITEV 
Predlagani zakon naj bi uredil ustanavljanje, delovanje, nad- 
zor statusne spremembe ter druga vprašanja glede fundacij 
kot splošni zakon. Za posebne vrste fundacij bodo lahko 
sprejeti še posebni zakoni. 

Zakon definira fundacije na način, poznan v drugih državah 
Evrope, s tem da so nekatere države to zakonodajo že precej 
liberalizirale, kar pa bi lahko pri nas zlasti v tem še vedno 
prehodnem obdobju vodilo do številnih nejasnosti, zato je 
predlagana klasična koncepcija fundacij, z izjemo X. poglavja 
o operativnih in programskih fundacijah, ki predstavlja izjemo 
definicijam fundacij v evropskem kontinentalnem pravnem 
sistemu. 

Zakon uporablja za pravno osebo, ki jo definira, izraz funda- 
cija. Ta izraz se je pri nas v zadnjem času uveljavil v pogovor- 
nem jeziku. V naši predvojni in tudi povojni zakonodaji ter 
v pravni teoriji se je dosedaj za ta tip pravne osebe dosledno 
uporabljal izraz ustanova, vendar je bil v postopku priprave 
predloženega zakona nadomeščen z izrazom fundacija. Fondi 
in skladi se ponavadi uporabljajo za državne subjekte, ki so 
pretežno financirani iz proračuna(npr. pokojninski fond, sta- 
novanjski sklad in podobno) oziroma tudi za premoženje brez 
pravne osebnosti. Vsekakor pa je priporočljivo že v zakonu 
natančno določiti kateri izrazi se lahko uporabljajo za ta tip 
pravne osebe in se na ta način izogniti zmedi in nejasnostim. 

Fundacije bodo lahko ustanavljale fizične in pravne, bodt 
domače ali tuje osebe. Poglavitni pogoj za ustanovitev t 
premoženje, ki ga ustanovitelj veže na določen name!. 
Namen je lahko splošnokoristen ali dobrodelen, premožed 
pa mora biti dovolj za trajno financiranje namena. O tem $ 
odločal pristojni organ v konkretnem primeru. Ustanovit4 
ustanovi fundacijo z aktom o ustanovitvi. Akt o ustanovitvi j 
lahko sestavljen kot pravni posel med živimi ali za primi 
smrti. V prvem primeru mora biti sestavljen kot notarski zapij 
v drugem primeru pa mora ustrezati pogojem obličnosti 
izmed oporok. V tem aktu lahko ustanovitelj določi pred 
natančno ne le namen in višino premoženja, ki sta bistveli 
elementa, ampak tudi organizacijo in druge določbe gle<f 
delovanja ustanove. Pristojni državni organ bo v primež 
izpolnjevanja pogojev dal soglasje k takemu aktu in fundacij 
dobi status pravne osebe. Uveljavljen je torej konstitutM 
sistem ustanovitve fundacij. Ustanovo je nato treba vpisi' 
v evidenco fundacij. 

Vprašanje pristojnosti organa, ki bo imel pristojnosti v zv6> 
z fundacijami je eno osrednjih vprašanj in ga bo treba v tel'' 
zakonodajnega postopka še proučiti. Predvideno je ministi 
stvo, v katerega delovno področje sodi namen, za katerega/ 
fundacija ustanovljena. Postopek vpisa oz. vodenje evidenc 
bi bil enotno urejen za vse vrste ustanov z eno evidenco, kil' 
vodi ministrstvo, pristojno za upravo, variantno pa je predi1 
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: prido 
avkom 
7. č 
.000 S 

jrabl 

tanoi 

3n) ludi Ministrstvo za znanost in tehnologijo. O tem bo 
Iel sprejeti odločitev v zakonodajnem postopku. 

fiembnejši organ fundacij bo uprava, ki jo lahko določi 
ivitelj, če je ustanovitelj ne določi, pa jo določi organ, 
jen za fundacije. Uprava mora skrbeti za premoženje kot 
gospodar, skrbeti torej da se denar ekonomično 

s, sama pa lahko dobi le omejeno nagrado. Premoženje 
ove se torej mora nalagati profitno, ne sme pa se profita 
niti med ustanovitelje, niti med upravo, ampak le za 

"Ve namena. Premoženje ustanove se praviloma tudi ne 
tanjšati, saj se namen financira iz dohodkov ustanov 
vijanje raznih dejavnosti, donacije, plodovi premoženja 
dobno). 

iitve so zato določene tudi glede spremembe namena, 
ki i!3*0 Pa tuc*' ,mena al' sedeža. Posebne določbe pa so skla llede prenehanja fundacije, kjer mora organ pristojen za 

^enc,C'*0 komu t3° namenjeno preostalo premoženje. 
Jdaci o, pristojen za fundacije bo imel pomembne pristojnosti 

hn ®'ede nactzora v zvezi z delovanjem fundacije, nadzora I organi, premoženjem in drugim. Ker bo to obsežno in 
ovno delo bo pristojni minister za vodenje splošnih, pa 
konkretnih, zlasti organizacijskih ali nadzornih nalog 
imenoval skrbnike. Tudi glede obstoja tega organa bo 

'bria še nadaljnja strokovna razprava in opredelitev zako- 
ialca. 

stano i 

•istoji 
uradi 
onofl 

V postopku priprave zakona je bilo na zahtevo posameznikov 
in organov naknadno vključeno še poglavje o operativnih in 
programskih fundacijah Glede na to, da so statusno to dru- 
štva, bi bilo smotrno preučiti možnost, da to poglavje morebiti 
sodi v zakon o društvih ali v poseben zakon. 

Prehodne in končne določbe pa vsebujejo tudi določbe glede 
prilagoditve nekaterih pravnih oseb, organizacijskih enot ali 
pravno še neobstoječih pravnih oseb, ki v pravnem prometu 
uporabljajo naziv ustanova, fundacija, fondacija, sklad ali 
fond, ne da bi statusno izpolnjevale pogoje za to, seveda na 
podlagi dosedanjih predpisov. Fundacija namreč mora imeti 
dovolj velik ustanovni kapital, da bo na ta način zagotovljeno 
izvajanje namena, ne pa da bi to omogočile šele naknadne 
morebitne nezagotovljene donacije. Na ta način se povzroča 
le pravna zmeda glede statusa pravnih oseb, kar ima za 
posledico tako obseg odgovornosti, možnost razpolaganja 
s premoženjem, možnost spremembe namena ipd. 

Zaradi usklajenosti bo treba spremeniti še nekatere že obsto- 
ječe zakone. Glede na to, da zakon o fundacijah pravno ureja 
le problematiko fundacij, bo treba v najkrajšem času, še 
priporočljiveje pa je če bi to potekalo istočasno s pripravo in 
sprejemom zakona o fundacijah, spremeniti oziroma prilago- 
diti še nekatere obstoječe predpise. 

stavk 
prav 
ogij< 

i list 
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por Predlog zakona o POROŠTVIH REPUBLIKE SLOVENIJE 

- PRVA OBRAVNAVA 
EPA 745 

Vlada Republike Slovenije je na 94. seji dne 14. julija 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVIH REPUBLIKE SLO- 
VENIJE, 

ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo in sprejem na 
podlagi 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije za sejo zbora v septembru 1994. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 2L. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenj 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Drž; 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

j »tojn 
. izve 
a Publi 

- Mitja GASPARI minister za finance, 
- Božo JAŠOVIC, državni sekretar v Ministrstvu za 
nance, 
- Mitja VIDMAR, svetovalec ministra za finance. 

»ni ri 
isti: 

razlc 
vrste 
obse 
rok i 
sezr 

jPogc 
glas Predlog zakona o poroštvih Republike Slovenije 

i. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Obstoj predlaganega zakona narekuje prvi odstavek 74. člena 
zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 
1994. Omenjena določba pooblašča Vlado Republike Slove- 
nije, da daje državna poroštva za določene obveznosti in do 
višine določene s proračunom, v skladu s pogoji in merili, 
določenimi v posebnem zakonu. Potreba po posebnem 
zakonu je nova, saj je zakon o izvrševanju proračuna in 
o proračunu Republike Slovenije za leto 1993 določal, da 
pogoje in merila za dajanje poroštev določa podzakonski akt, 
sklep vlade. 

Sklep o pogojih in merilih za dajanje poroštev Republike 
Slovenije je bil sprejet v maju leta 1993 in je bil kasneje še 
dvakrat spremenjen in dopolnjen z določili, ki so zaostrovala 
pogoje poroštev in zmanjševala tveganje države. V obdobju 
uporabe zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu 
Republike Slovenije za leto 1993 je bilo z uporabo takrat 
veljavnih meril danih 80 poroštev za kredite v skupni višini 
8.958.449.759,00 SIT. Od tega je do 30. junija 1994 zaradi 
poteka roka veljavnosti ugasnilo 56 poroštev, s čimer so se 
poroštvene obveznosti Republike Slovenije zmanjšale za sku- 
paj 5.095.801.374,00 SIT. Republika Slovenija je morala izpol- 
niti svojo poroštveno obveznost v trinajstih primerih in je iz 
tega naslova upnikov plačala skupaj 1.363.211.289,30 SIT, do 
dolžnikov pa je vzpostavila terjatve v enaki višini in sprožila 
postopke izterjave, v katerih je doslej uspela izterjati 
201.673.442,70 SIT, za 1.161.537.846,60 SIT pa postopki še 
potekajo. 

2. NAČELA ZAKONA 

Zakon poleg pogojev in meril, v skladu s katerimi vlada odloča 
o dajanju poroštev predpisuje tudi postopke, ki morajo biti 
predhodno izvedeni, ter meje pravic in obveznosti poroka, 
dolžnika in upnika. 

Poroštva se lahko dajejo samo na podlagi javnega razpisa, na 
katerega se lahko prijavi vsaka oseba, ki meni, da izpolnjuje 
pogoje iz razpisa. 

Državna poroštva kot instrumenti ekonomske politike učinku- 
jejo na več ravneh, zato določitev razpisnih pogojev ni pre- 
puščena posameznemu ministrstvu, temveč je potrebno 
soglasje vlade. Zakon uvaja načelo, da je pri odločanju, ali bo 
dano poroštvo za obveznosti določenega dolžnika ali ne, 
poleg skladnosti s cilji politike resornega ministrstva odlo- 
čilna tudi boniteta dolžnika. 

Za državo kot poroka je bistvenega pomena vsebina temelj- 
nega posla med dolžnikom in upnikom: ne smao zato, ker je 
obstoj in obseg porokove obveznosti odvisen od obstoja in 
obsega obveznosti dolžnika (akcesornost), temveč tudi zato, 

a; 
njih 

ker se preko izpolnitve temeljnega posla dosega narta,ja 
zaradi katerega je poroštvo dano. Zakon bo zato omog^|a, 
vladi, da predpiše obvezno vsebino poslov, iz katerih izvi 
obveznosti, za katere se dajejo poroštva. j 

risto 
V zakonu je poudarjeno načelo subsidiarnosti poros^, 
upnik lahko zahteva izpolnitev poroštvene obveznosti si 
takrat, kadar se ni mogel v celoti poplačati na noben d 
zakonit način, kar pomeni, da mora porok izpolniti s»Sv( 
obveznost samo v primeru neizterljivosti terjatve. Og0 

Poroštvo ne sme biti edino zavarovanje za obveznost dolž' 
in ga je mogoče dati samo za obveznosti, ki so tudi sice' 
ustrezno zavarovane. oro 

. 'Itev 
Upnikov interes za pridobitev ustreznih drugih zavarovani |stn 
večji zaradi načela delitve tveganja: zakon omejuje poroki an( 
obveznost na navječ 80% obveznosti dolžnika, ki preosM 
po tem, ko je upnik izkoristil vse zakonite načine izterjav^ . 

>bv< 
Zakon bo ustvaril pogoje, da bo država dajala poroštva sa i0sl 
za obveznosti kreditno sposobnih oseb iz poslov, ki bi* 
zaradi svojega predmeta in pogojev prispevali k uresniči 
nju gospodarske politike Vlade Republike Slovenije. 

V 
3. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA L* 
PRORAČUNA IN DRUGE POSLEDICE L0s 

TOs 
Višina, do katere bo država dajala poroštva z uporabo t'' I 
zakona, bo za vsako leto posebej določena s proračurC? 
Zakon o proračunu bo obenem lahko uredil tudi druga vfrf' 
šanja glede državnih poroštev, v katera se ta zakon ne spuSjg ' 
npr. katere osebe lahko pridobijo poroštvo, za katere ob^ 
nosti, višino provizije, in višino obrestnih mer. Brez ustre« 
podlage v zakonu o proračunu, ta zakon sploh ne m 
učinkovati in z njegovim sprejetjem za državni proračun' 
bodo nastajali nobeni dodatni stroški. 

Zaradi strogih pogojev, ki jih zakon vsebuje, je pričakovati, 
bo po njegovi uveljavitvi država kot porok redkeje izpolnjen 
svojo obveznost kot doslej, kar bo pomenilo tudi manj odli" 
iz državnega proračuna. 

Z možnostjo vlade, da vpliva na pogoje poslov, za obvezni 
iz katerih se dajejo poroštvo, bo vlada pridobila še doda' 
vzvod za uravnavanje višine domačih obrestnih mer in 
poenotenje le-teh. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1-člen 

Ta zakon določa postopek in merila za prevzemanje porošfj 
nih obveznosti Republike Slovenije, o katerih lahko p' 
   J 
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loji in do višine, določene z zakonom za posamezno prora- 
sko leto odloča Vlada Republike Slovenije (v nadaljeva- 

: poroštvo), ter njihovo vsebino. 

2. člen 

>6 'tojno ministrstvo predlaga vladi dajanje poroštev na pod- 
li i izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu 

. in 21 
lovenL  a-.  
i Drža Publike Slovenije. 

'ni razpis iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati 

j za 

teti 

razloge za razpis, 
yrste obveznosti, za katere se dajejo poroštva, 
obseg in druge pogoje poroštvene obveznosti države, 
fok prijave 
seznam listin in dokazil, ki morajo biti priložene prijavi. 

JPogojem javnega razpisa iz prvega odstavka tega člena daje 
fllasje vlada. 

i nar 
gtasju ministrstva, pristojnega za finance 

,ed izdajo soglasja iz prejšnjega odstavka lahko ministrstvo, 
j/jstojno za finance zahteva od udeležencev razpisa dodatna 

r° lazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev poroštva, zlasti 
1 njihovi boniteti. 

Itj 5'e vlada za to ne pooblasti druge osebe, sklepa poroštvene 
Zgodbe minister, pristojen za finance. 

dol žt 
sicef 

3. (len 

ada odloča o posamičnih poroštvih po predhodnem 

4. člen 

'jjroštvo se lahko dajejo za denarne obveznosti, katerih izpol- 
je z zastavo ali drugo pravico ustrezno zavarovana, 

'treznost zavarovanja presoja ministrstvo, pristojno za fi- 
" ce. 

>van 
"o* ari 90St 
riaveNa predlog ministrstva, pristojnega za finance, vlada predpiše 

a sak zne vsebinske določbe pogodb, iz katerih izvirajo obvez- (j^sti, za katere se dajejo poroštva. 

k 

5. člen 

o ti 

Poroštveni pogodbi mora biti določeno, da je: 
" trajanje poroštvene obveznosti časovno omejeno; veljav- 
]°st poroštva ne sme poteči kasneje kot 2 delovna dneva po 
dospelosti obveznosti, za katero je bilo dano poroštvo. 

„ " poroštvena obveznost subsidirna; upnik lahko uveljavlja 
un^v°io terjatev do poroka šele potem, ko je izkoristil vse druge 

a v^onite možnosti za njeno poplačilo, 
duST Poroštvena obveznost omejena po višini in znaša največ 
obv °°/o tistega dela obveznosti, ki ga upnik ni mogel izterjati na 
trer°ben drug zakonit način (delitev tveganja), 

m« 
un 6. člen 

G« ministrstvo, pristojno za finance pred potekom roka veljav- 
ati, "°sti poroštva ne prejme upnikovega pisnega obvestila, da 
jevf°°lžnik svoje dospele obveznosti ni izpolnil (v nadaljevanju: 
dliV obvestilo), poroštvena obveznost s potekom tega roka 

u9asne. 

Obvestilu morajo biti priložene listine, iz katerih sta razvidna 
nastanek in dospelost dolžikove obveznosti in listine, ki doka- 
zujejo, da dolžnik ni izpolnil svoje obveznosti, čeprav ga je 
upnik k temu pozval. 

Listine iz prejšnjega odstavka predpiše vlada na predlog mini- 
strstva, pristojnega za finance. 

7. člen 

Če ministrstvo, pristojno za finance na podlagi listin, prilože- 
nih obvestilu ne ugotovi izpolnjevanja pogojev iz drugega 
odstavka 6. člena tega zakona, pozove upnika, da pravočasno 
obvestilo v roku treh dni dopolni z dodatnimi dokazili. 

Če dejstva, na katera se obvestilo nanaša prenehajo, mora 
upnik o tem nemudoma obvestiti ministrstvo, pristojno za 
finance. 

B. člen 

Upnik lahko uveljavlja pravico do plačila poroštvene obvezno- 
sti, če je z obvestilom iz 6. člena tega zakona preprečil 
ugasnitev porokove obveznosti in če je iz dokumentacije, 
priložene zahtevku razvidno, da je izkoristil vse zakonite mož- 
nosti za izterjavo dolga od dolžnika, pa se kljub temu ni uspel 
poplačati. 

Zahtevku za plačilo poroštvene obveznosti morajo biti prilo- 
ženi dokazi o zavarovanjih, ki jih je upnik pridobil za svojo 
terjatev, pravnomočne sodne odločbe, ki dokazujejo neu- 
spešnost izterjave in izračun zahtevanega zneska. 

9. člen 

Upnik naslovi zahtevek iz prvega odstavka 8. člena tega 
zakona na ministrstvo, pristojno za finance. 

Ministrstvo, pristojno za finance prizna zahtevek, če na pod- 
lagi priložene dokumentacije ugotovi, da so izpolnjeni pogoji 
iz prvega odstavka 7. člena tega zakona. 

Če ministrstvo, pristojno za finance ugotovi, da je izračun 
zahtevanega zneska nepravilen, prizna manjši znesek. 

10. člen 

Ministrstvo, pristojno za finance po preizkusu zahtevka plača 
upniku priznani znesek in sproži izterjavo regresne terjatve od 
dolžnika. 

Ministrstvo, pristojno za finance vodi evidenco oseb, za 
katero je izpolnilo poroštveno obveznost. 

11. člen 

Za dejanja iz prvega in drugega odstavka 3. člena ter iz 4., 6., 
7., 9. in 10. člena tega zakona, za katera je s tem zakonom 
pooblaščeno ministrstvo, pristojno za finance, lahko vlada 
pooblasti drugo pravno osebo s sedežem na območju Repu- 
blike Slovenije. ' 

12. člen 

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

Stv 
p' 
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OBRAZLOŽITEV 

Z Zakonom o poroštvih Republike Slovenije bo urejen for- 
malni vidik dajanja poroštev, o katerih lahko na podlagi vsa- 
kokrat veljavnega zakonskega pooblastila, vsebovanega 
v zakonu o proračunu, odloča Vlada Republike Slovenije dolo- 
čeni bodo postopki in merila za prevzemanje poroštvenih 
obveznosti Republike Slovenije ter meje pravic in obveznosti 
strank poroštvenih pogodb, ne pa tudi ekonomski cilji, ki naj 
jih država z dajanjem poroštev dosega. 

Predlagano besedilo v 2. in 3. členu, predpisuje postopek, ki 
bi moral biti izveden pred izdajo poroštva: ministrstvo, ki mu 
zakon o proračunu dodeljuje poroštven potencial, bo 
s soglasjem vlade izvedlo javni razpis in na njegovi podlagi 
vladi predlagalo izdajo posameznih poroštev. Ministrstvo, ki 
bo izvedlo razpis, bo pri izbiri prijav upoštevalo njihovo sklad- 
nost s cilji svojega resorja, ministrstvu, pristojnemu za 
finance pa bo prepuščena presoja bonitete oseb, za obvezno- 
sti katerih se dajejo poroštva (kandidatov). Zato prvi odstavek 
3. člena določa, da vlada odloča o posamičnih poroštvih po 
predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za finance. Za 
ugotovitev bonitete kandidatov bo lahko ministrstvo, pri- 
stojno za finance, zahtevalo od njih dodatna dokazila, ki niso 
bila potrebna ob prijavi na razpis. 

Določba prvega odstavka 4. člena uveljavlja načelo, da se 
državna poroštva lahko dajejo samo kot dodatno zavarovanje 
k že zavarovanim obveznostim, drugi odstavek istega člena 
pa daje vladi možnost, da tudi sicer vpliva na vsebino temelj- 
nega posla: s tema določbama je državi kot poroku dopuščen 
vpliv na vsebino obveznosti, za katero daje poroštvo. 

Peti člen predpisuje obvezno vsebino poroštvenih pogodb: 

poroštvo ugasne najkasneje 2 delovna dneva po dospelo 
obveznosti, za katero je bilo dano, upnik lahko terja izpolnil 
od poroka samo, če dokaže, da je terjatev neizterljiva, pot 
štva se lahko dajejo samo z deljenim tveganjem, tako da 
zavarovan samo del neizterljive terjatve, ki ne sme preseg 
80%. 

Postopek uveljavljanja zahtevka za plačilo poroštvene obvt 
nosti je prilagojen njeni predpisani vsebini in poteka v dv 
fazah: glede na to, da je čas trajanja poroštva zelo omeji 
upnik pa lahko uveljavlja terjatev do poroka šele, ko je izko 
stil vse ostale možnosti, je postopek razdeljen na fazo obv 
stila in fazo zahtevka. 

Z obvestilom iz 6. člena upnik prepreči ugasnitev poroštv 
v 9. členu pa je določena obveznost upnika, da nemudon 
obvesti poroka o prenehanju dejstev, navedenih v obvestili 

Zahtevek za plačilo poroštvene obveznosti iz 8. člena lahlt 
upnik naslovi na poroka šele potem, ko je izkoristil vse zakt 
nite možnosti za svoje poplačilo. Če so izpolnjeni vsi predfh 
sani pogoji, kar se ugotavlja v skladu z 9. členom, ministrstvi 
pristojno za finance izpolni poroštveno obveznosti in pričo 
izterjavo regresne terjatve (10. člen). Podatki o dolžniku, i 
katerega je država izpolnila poroštveno obveznost, se vnesej 
v posebno evidenco, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za 
nance. 

V11. členu je dopuščena možnost, da vlada po zgledu nekatt 
rih tujih držav prenese izvrševanje določenih opravil po tet 
zakonu na drugo pravno osebo s sedežem v Republiki Slove 
niji. 

r 
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Vlada Republike Slovenije je na 94. seji dne 14. julija 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O VARNOSTNO-OBVEŠČEVALNI 
DEJAVNOSTI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
201. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije po hitrem postopku, za sejo zbora 19. julija 1994. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da 
sprejme navedeni zakon po hitrem postopku zaradi izred- 
nih potreb države, ker je nujno čimprej zagotoviti nedvo- 
umno ter še bolj natančno in jasno razmejitev delovnih 
področij posameznih varnostno-obveščevalnih služb, 
koordinacijo njihovega dela in nadzor ter vrste, pogoje in 
način uporabe posebnih operativnih metod in sredstev 
dela. Navedeno je nujen predpogoj za večjo učinkovitost 
dela na tem področju, posredno pa bi se na ta način 
zagotavljala tudi višja stopnja nacionalne varnosti. Na 
problem čimhitrejše zakonske ureditve predmetnega 
področja je opozorila tudi Komisija Državnega zbora za 

nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb 8/ 
7-1994. 

S sprejemom zakona bi tudi odpravili ovire, ki v praksi na 
varnostno-obveščevainem področju nastajajo zaradi 
neusklajenosti zakona o notranjih zadevah in zakona 
o obrambi in zaščiti z ustavo in resolucijo o izhodiščih 
zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 71/93). 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- Jelko KACIN, minister za obrambo, 
- Andrej ŠTER, minister za notranje zadeve, 
- Drago FERŠ, v. d. direktorja Slovenske obveščevalno- 
varnostne agencije, 
- Slavo DEBELAK, podsekretar v Ministrstvu za notranje 
zadeve, 
- Miran BOGATAJ, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za obrambo. 

Predlog zakon o varnostno-obveščevalni dejavnosti 

UVOD 

I- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Z zakonom o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS št. 4/ 
93) je Varnostno-informativna služba (VIS), dotedanja notra- 
nja organizacijska enota Ministrstva za notranje zadeve, 
Postala samostojna vladna služba z delovnim področjem po 
zakonu o notranjih zadevah (Uradni list SRS št. 28/80, 38/88, 
27/89 ter Uradni list RS št. 19/91 in 4/92) in zakonom o organi- 
zaciji in delovnem področju republiške uprave (Uradni list RS 
St. 27/91 in 58/93). S sklepom vlade je bila Varnostno-informa- 
tivna služba 17. 6. 1994 preimenovana v Slovensko obvešče- 
valno-varnostno agencijo (v nadaljevanju: agencija). Predstoj- 
nik agencije ima vse pravice, dolžnosti in pooblastila ministra 
za notranje zadeve po zakonu o notranjih zadevah, ki se 
nanašajo na delo agencije, za delavce agencije pa veljajo do 
sprejema ustreznega zakona določbe zakona o notranjih za- 
devah. 

Delovno področje Varnostnega organa Ministrstva za 
obrambo je urejeno z zakonom o obrambi in zaščiti (Uradni 
list RS št. 15/91) in odlokom o varnostnem organu Ministrstva 
za obrambo in vojaški policiji (Uradni list RS št. 49/92). 

Oba zakona (zakon o notranjih zadevah in zakon o obrambi in 
zaščiti), ki urejata varnostno-obveščevalno področje, sta bila 
sprejeta pred sprejemom ustave leta 1991 in ju je potrebno 
z njo uskladiti. Poleg tega je potrebno v tej zvezi upoštevati 
dejstvo, da je bila decembra 1993 sprejeta resolucija o izho- 
diščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije 
(Uradni list RS št. 71/93), ki med drugim obvravnava var- 
nostno-obveščevalno dejavnost. 

Sedaj so zakoni z varnostno-obveščevalnega področja (zakon 
o javni varnosti, zakon o obrambi in zakon o Slovenski obveš- 
čevalno-varnostni agenciji) v različnih fazah zakonodajnega 
Postopka. 

Poglavitni razlog za izdajo zakona je dejstvo, da na varnostno- 
obveščevainem področju trenutno niso dovolj jasno in nedvo- 

umno razmejene naloge in pristojnosti, zaradi česar prihaja 
do problemov pri medsebojnem sodelovanju in usklajevanju 
dela na tem področju. Zato je potrebno sprejeti zakon, ki bo 
določil organiziranost in medsebojna razmerja na varnostno- 
obveščevainem področju ter z njim uskladiti področne za- 
kone. 

II. CIUI IN NAČELA ZAKONA 

Predlagani zakon temelji na naslednjih načelih in ciljih: 
- določiti naloge na varnostno-obveščevainem področju; 

- določiti državne organe in službe, pristojne za opravljanje 
nalog, ter čimbolj natančno razmejiti delovna področja posa- 
meznih služb: 

- urediti usklajevanje in nadzor nad delom pristojnih držav- 
nih organov in služb; 

- določiti vrsto in način uporabe posebnih operativnih metod 
in sredstev dela. 

III. POGLAVITNE REŠITVE 

Predlagani zakon vsebuje naslednje poglavitne rešitve: 

- razčlenjuje naloge na varnostno-obveščevainem področju, 
ki jih po svoji vsebini deli na naloge s področja varstva 
ustavne ureditve in naloge na obveščevalnem ter varnostnem 
področju; 

- pristojne službe Ministrstva za notranje zadeve opravljajo 
naloge na varnostnem področju na območju Republike Slove- 
nije; 
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- pristojne službe Ministrstva za obrambo opravljajo var- 
nostne naloge v Ministrstvu za obrambo in v obrambnih silah 
ter obveščevalne naloge na obrambnem področju; 

- Slovenska obveščevalno-varnostna agencija opravlja vse 
naloge na varnostno-obveščevalnem področju tako, da zbira, 
dokumentira in analizira podatke in informacije in obvešča 
pristojne organe; 

- določa obveznosti medsebojnega sodelovanja in obvešča- 
nja med pristojnimi državnimi organi in službami; 

- določa pristojnosti Državnega zbora, Vlade in Sveta za 
nacionalno varnost na varnostno-obveščevalnem področju; 

- določa vrste posebnih operativnih metod in sredstev dela 
ter načine in pogoje njihove uporabe. 

Predlagane rešitve naj bi zagotovile natančnejšo razmejitev 
delovnih področij posameznih varnostno-obveščevalnih 
služb ter njihovo koordinacijo dela, kar bo pripomoglo k boljši 
učinkovitosti dela na tem področju, posredno pa bi se na ta 
način zagotavljala tudi višja stopnja nacionalne varnosti. 

IV. PRIMERJALNI PREGLED UREDITVE V DRUGIH 
DRŽAVAH 

Glede položaja varnostno-obveščevalnih služb v političnem 
sistemu obstajajo različne rešitve. Znotraj podobnih političnih 
sistemov rešitve niso enotne, vendar obstajajo njihove šte- 
vilne skupne značilnosti oziroma podobnosti (npr. glede 
usmerjanja, nadzora, zakonskih osnov ipd.). Položaj var- 
nostno-obveščevalnih služb je tesno povezan z vrsto politič- 
nega sistema, ki pomembno vpliva ne le na njihov položaj, 
temveč tudi na ustroj, vsebino in metode dela. Razlike v polo- 
žaju varnostno-obveščevalnih služb v političnih sistemih so 
posledica različne vloge institucij sistema in različnih pred- 
nostnih nalog, odvisne pa so tudi od varnostno-političnega 
položaja države, od stopnje ogrožanja varnosti in ustavne 
ureditve ter drugih vidikov. 

Iz'primerjalnega pregleda varnostno-obveščevalnih sistemov 
posameznih držav, ustrezne strokovne literature in drugih 
spoznanj lahko ugotovimo predvsem naslednje splošne zna- 
čilnosati glede vsebine dela in načina organiziranja var- 
nostno-obveščevalnih služb: 

- varnostno-obveščevalni sistem praviloma sestavlja več med 
seboj sorodnih in povezanih služb, ki se večinoma delijo na 
obveščevalne službe in službe za varstvo ustavne ureditve; 

- obveščevalni sistem oziroma obveščelvalno skupnost pra- 
viloma sestavlja več med seboj sorodnih in povezanih obveš- 
čevalnih služb (civilnih in vojaških), ki zbirajo podatke in 
informacije, pomembne za politične, varnostne, obrambne, 
gospodarske in druge ključne interese posameznih držav. 
V več državah obstaja osrednja obveščevalna služba, ki je 
zadolžena za usklajevanje obveščevalne dejavnosti vseh 
služb oziroma obveščevalne skupnosti (npr. CIA v ZDA in BND 
v Nemčiji). Razpršitev obveščevalne dejavnosti na večje šte- 
vilo služb, ki so organizirane v različnih upravnih resorjih, je 
posledica specializacije pri opravljanju določene dejavnosti 
ter težnje po omejevanju koncentracije moči in večjega nad- 
zora nad delom posameznih služb; 

- ne glede na položaj civilnih obveščevalnih služb pa lahko 
ugotovimo, da je v večini držav izpeljana delitev med civilnimi 
in vojaškimi službami. Slednje so praviloma organizirane zno- 
traj obrambnega resorja (npr. v Franciji, Italiji, Veliki Britaniji); 

- civilne službe se v nekaterih državah delijo na obveščevalne 
službe in službe za varstvo ustavne ureditve. Razmejitev med 
njihovimi delovnimi področji ponekod ni povsem jasna, pravi- 
loma pa so povsem ločene - tako vsebinsko, organizacijsko, 
kadrovsko kot tudi prostorsko; 

- delavci obveščevalnih služb praviloma niso pooblaščeni za 
uporabo klasičnih »policijskih pooblastil« (legitimiranje oseb, 

L 
prijetje, privedba, preiskave ipd.), temveč jih zanje izf, 
policijski organi; 

lejavn 
ki s( 

)ubliV 
stne, 

- službe za zaščito ustavne ureditve v državah parlamen ave; 
demokracije praviloma predstavljajo del varnostnega sis 
delujejo predvsem znotraj države ter so praviloma org lejavi 
rane v ministrstvih za notranje zadeve (pr. v Veliki Brit ni ali 
Franciji, Nemčiji, Italiji, na Nizozemskem in drugod). Oustav 
specializirane službe, katerih delo je vezano na odkrifave; 
tajne in organizirane dejavnosti proti ustavni ureditvi; sti or 

ogro - obveščevalne službe za varstvo ustavne ureditve so 
blaščene za uporabo posebih operativih sredstev in rt v,~ ot 
dela, s katerimi se odstopa od ustavno zajamčenih prav lavni 
svoboščin državljana. Nadzor nad zakonitostjo uporab >redp 
izvajajo parlamenti preko posebnih teles; 

•stoji 
- oblike organiziranja obveščevalnih sistemov so razli alizii 
Nekatere izkušnje kažejo, da pristojnemu organu, ki sprej rnos 
strateške odločitve, bolj ustreza centralizirani obveščei se di 
sistem, medtem ko decentralizirani obveščevalni sisten 
vključuje obstoj ločenih resornih obveščevalnih služb bri 
s premajhnim usmerjanjem iz enega centra, bolj ustreza 
vsem tem resorjem. Obstajajo prednosti in slabosti obeh 
organiziranja obveščevalnih sistemov. Pri decnetralizir 
- če ni ustreznega usmerjanja in koordinacije iz enega ci 
- prihaja do podvajanja, še posebej pri zbiranju podatkovl 
drugi strani pa se včasih pojavljajo praznine pri zadovoljr 
nju potreb najvišjega državnega vodstva. Centralizi 
obveščevalni sistem ima osrednjo varnostno-obveščevAQ^'. 
službo, ki predvsem deluje za potrebe najvišjega drža vrl ' .' 
vodstva 

j Org 

log 

Sl< 

Ker povsem idealne rešitve ni, se iščejo rešitve v smeri zdrit 
vanja pozitivnih rešitev obeh glavnih principov. Gre za inte) 
rani sistem, ki združuje dejavnosti vseh obveščevalnih sl»' 
in sredstev držav, katerega cilj je čim učinkovitejše zadovoj 
vanje potreb ustreznih organov odločanja. Veliko raz 
držav je problem integracije rešilo z ustanovitvijo osredl 
službe, ob tem pa so obdržali resorne službe. V teh siste|{ 
osrednja služba deluje predvsem za potrebe najvišjega dr; 
neg» vodstva in ima usmerjevalno in povezovalno vlo 
resorne službe pa imajo v glavnem manj pristojnosti. 

Splošnega vzorca za organizacijo varnostno-obveščevalnfj 
sistema, ki bi ustrezal vsaki državi, ni, niti ga ne more ' 
Vsaka država se namreč organizira v skladu z lastnimi pos< 
nostmi, pri čemer upošteva predvsem: mednarodni, politi^ 
in geostrateški položaj in stanje (mirnodobno ali vojno), ( 
tično ureditev, zunanjo politiko, obseg in značaj nalog, trS1 

cijo, znanstveno-tehnološke, materialne in kadrovske moži* 
sti ter druge konkretne pogoje. 

Pri 
V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ?b 

let 
Uveljavitev zakona s predlaganim konceptom razmejitve pj 
stojnosti varnostno-obveščevalnih služb ne bo zahtev? 
dodatnih finančnih sredstev. Predlagane rešitve za koordirfPr 
cijo in usklajevanje dela bodo povečale učinkovistost in ra* de 
onalnost dela služb. d< 

BESEDILO ČLENOV 

I. Splošne določbe 

1. člen 

S tem zakonom se določajo naloge na varnostno-obveščevi 
nem področju, državni organi in službe, pristojne za opravlj 
nje teh nalog, njihova medsebojna razmerja, usklajevanja 
nadzor ter posebne operativne metode in sredstva dela. 

2. člen 

Na varnostno-obveščevalnem področju pristojni drža^ 
organi in službe odkrivajo, preprečujejo in preiskujejo: 

   J 
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3. člen 

lejavnosti tujih organov, organizaciji, skupin in posamezni- 
Je , ki so usmerjene proti obstoju, varnosti in ustavni ureditvi 

>ublike Slovenije (v nadaljevnaju: države) ali ogrožajo var- 
itne, obrambne, politične, gospodarske in druge interese 

imen ave; 
a sis 
org lejavnosti organizaciji, skupin in posameznikov, ki z nasil- 

1 Bri ii aH drugimi nezakonitimi dejanji ogrožajo obstoj, varnost 

2 iUS,avn0 ureditev države ali poskušajo zlorabiti ozemlje idkrraave za teroristično dejavnost zoper tretje države ter dejav- 
ni; ilsti organiziranih kriminalnih združb; 

! s°f°grožanje varnosti določenih oseb, delovnih mest, orga- ln njv, objektov in območij ter varovanja zaupnih podatkov 
pradavnih organov in drugih zaupnih podatkov, določenih 
arabpredpisi. 

Nojni državni organi in službe zbirajo, dokumentirajo in 
razljalizirajo informacije in podatke o tujini, ki so pomembni za 
prejrnostne, obrambne, politične, gospodarske in druge inte- 
Sče^se države, 
steff 
brej 

eh o Organiziranost in medsebojna razmerja 
zirit 
i ce' 
l^o v) 
/olj''0ge na varnostno-obveščevalnem področju opravljajo: 

'evl S,ovenska obveščevalno-varnostna agencija kot samo- jvJojna vladna služba, 
Pristojne službe Ministrstva za notranje zadeve in 

* Pristojne službe Ministrstva za obrambo. 

ntel!' °Prav'janju nalog iz drugega odstavk 2. člena tega zakona , jif'đelujejo tudi druga ministrstva, organi in službe. 

4. člen 

teJovenska obveščevalno-varnostna agencija opravlja naloge 
člena tega zakona tako, da zbira, dokumentira in analizira 

podatke in informacije ter o svojih ugotovitvah obvešča Vlado 
^ePublike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada). 

F6 Slovenska obveščevalno-varnostna agencija pri svojem 
Pe|u pridobi podatke, ki kažejo na utemeljen sum storitve 
r^nivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni 
Nžnosti, podatke o tem nemudoma odstopi pristojni služ- 
Pjjm Ministrstva za notranje zadeve oziroma Ministrstva za 
Porambo, če gre za zadeve iz njegove pristojnosti. 

5. člen 

^istojne službe Ministrstva za notranje zadeve opravljajo na 
°bmočju države naloge, določene v prvem odstavku 2. člena 
'e9a zakona. 

6. člen 

Aistojne službe Ministrstva za obrambo opravljajo naloge, 
j določene v prvem odstavku 2. člena tega zakona, če gre za 
dejavnosti, ki ogrožajo Ministrstvo za obrambo in obrambne 
®''°, ali če gre za varovanje zaupnih obrambnih podatkov, 
določenih s predpisi. 
pristojne službe Ministrstva za obrambo opravljajo v sodelo- 
vanju s Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo naloge, 
določene v drugem odstavku 2. člena tega zakona, pri zbira- nlu, dokumentiranju in analiziranju podatkov, pomembnih za 
°brambne interese države. 

7. člen 

Pristojne službe ministrstev in Slovenska obveščevalno-var- 
nostna agencija so pri opravljanju nalog iz 2. člena tega 
*akona dolžne med seboj sodelovati, si pomagati in usklaje- 
ni aktivnosti. 

Če pristojne službe ministrstev ali Slovenska obveščevalno- 

varnostna agencija zvedo za podatke, ki sodijo v delovno 
področje drugega ministrstva ali Slovenske obveščevalno- 
varnostne agencije, jih morajo takoj posredovati pristojnim 
službam iz prvega odstavka 3. člena tega zakona. 

Če druga ministrstva, organi in službe pri svojem delu prido- 
bijo podatke ali informacije, ki se nanašajo na opravljanje 
nalog iz 2. člena tega zakona, so jih dolžni takoj posredovati 
pristojnemu ministrstvu ali Slovenski obveščevalno-varnostni 
agenciji. 

Načine in oblike sodelovanja pristojnih služb ministrstev iz 
Slovenske obveščevalno-varnostne agencije določi Vlada. 

III. Usklajevanje In nadzor 

8. člen 

Državni zbor določa politiko na varnostno-obveščevalnem 
področju ter nadzorjuje zakonitost delovanja pristojnih služb 
ministrstev in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. 

9. člen 

Vlada predlaga Državnemu zboru strateške in dolgoročne 
usmeritve na varnostno-obveščevalnem področju, na podlagi 
sprejete politike in usmeritev Državnega zbora pa določa 
prednostne naloge ter usklajuje delovanje na tem področju. 

10. člen 

Svet za nacionalno varnost pri Vladi obravnava temeljna vpra- 
šanja z varnostno-obveščevalnega področja ter politiko in 
strategijo delovanja državnih organov in služb na tem 
področju, usmerja in usklajuje njihovo delo ter spremlja izva- 
janje usmeritev. 

Svet za nacionalno varnost ima varnostno-obveščevalno 
koordinacijo kot svoje stalno delovno telo, ki skrbi za tekoče 
usklajevanje nalog iz 2. člena tega zakona in ki jo sestavljajo 
predstojniki pristojnih služb Ministrstva za notranje zadeve in 
Ministrstva za obrambo ter predstojnik Slovenske obvešče- 
valno-varnostne agencije. 

11. člen 

Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za obrambo ter 
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija so dolžni o vseh 
pomembnih ugotovitvah z varnostno-obveščevalnega 
področja obveščati predsednika Vlade, na podlagi njegove 
odločitve pa tudi druge organe, organizacije in posameznike. 

Minostrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za obrambo ter 
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija so dolžni Svet za 
nacionalno varnost obveščati o zadevah iz njegove pristojno- 
sti, najmanj enkrat letno pa celovito poročati o ugotovitvah 
s svojega delovnega področja. 

Vlada najmanj enkrat letno poroča Državnemu zboru o stanju 
in ugotovitvah na varnostno-obveščevalnem področju. 

IV. Posebne operative metode in sredstva dela 

12. člen 

Pooblaščeni delavci pristojnih služb Ministrstva za notranje 
zadeve in Ministrstva za obrambo ter Slovenske obvešče- 
valno-varnostne agencije lahko za tajno zbiranje podatkov 
v zvezi z opravljanjem nalog iz 2. člena tega zakona in 
v skladu s tem zakonom uporabljajo posebne operativne 
metode in sredstva dela. 

Posebne operativne metode in sredstva dela so: 

- tajno sodelovanje, tajno opazovanje in odkup predmetov; 
- kontrola telefona in drugih komunikacijskih sredstev in 
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občil, kontrola pisem in drugih pošiljk; 
- uporaba listin s prirejenimi identifikacijskimi podatki in 
uporaba prirejenih identifikacijskih oznak; 
- nadzor s tehničnimi napravami; 
- tajno odkrivanje in spremljanje sistemov zvez organizacij 
ali skupin iz 2. člena tega zakona. 

Posebnih operativnih metod in sredstev dela ni dovoljeno 
uporabiti proti drugemu državnemu organu ali službi. O upo- 
rabi posebnih operativnih metod in sredstev dela zoper 
delavca ministrstva oziroma druge pristojne službe iz prvega 
odstavka 3. člena tega zakona je potrebno predhodno obve- 
stiti pristojnega ministra oziroma predstojnika Slovenske 
obveščevalno-varnostne agencije. 

13. člen 

Uporaba posebnih operativnih metod in sredstev dela se 
dovoli izjemoma in za vsak primer posebej. 

Uporaba posebnih operativnih metod in sredstev dela je 
dovoljena, ko z drugimi metodami in sredstvi dela ni mogoče 
doseči željenega cilja ali je uporaba drugih metod in sredstev 
dela nesorazmerna glede na pričakovane razultate. 

Kadar je mogoče enak cilj doseči z različnimi posebnimi 
operativnimi metodami in sredstvi dela, je treba uporabiti 
tista, s katerimi bodo najmanj prizadete pravice posameznika. 

Z uporabo posebne operativne metode in sredstva dela je 
treba prenehati takoj, ko je dosežen namen uporabe ali če se 
izkaže, da ga ne bo mogoče doseči. 

Če se pri uporabi posebnih operativnih metod in sredstev dela 
izve za podatek, ki ni v zvezi z nameravanim posegom, se ne 
sme uporabiti niti posredovati drugim, razen če gre za 
podatke o kaznivem dejanju, za katero se storilec preganja po 
uradni dolžnosti. 

Podatki, informacije in ugotovitve, pridobljene s tajnim opa- 
zovanjem, kontrolo telefona in drugih komunikacijskih sred- 
stev in občil, kontrolo pisem in drugih pošiljk ter z nadzorom 
s tehničnimi napravami, morajo biti zapisani v izvorni obliki in 
se hranijo pri pristojni službi iz prvega odstavka 3. člena tega 
zakona, ki je uporabo tega ukrepa predlagala. 

Način in čas hranjenja podatkov iz prejšnjega odstavka določi 
Vlada. 

14. člen 
Kontrolo telefona in drugih komunikacijskih sredstev in občil, 
kontrolo pisem in drugih pošiljk ter nadzor s tehničnimi 
napravami dovoli Vrhovno sodišče Republike Slovenije na 
predlog pristojnega ministra oziroma predstojnika Slovenske 
obveščevalno-varnostne agencije. 

Uporabo drugih posebnih operativnih metod in sredstev dela 
iz 12. člena tega zakona dovoli pristojni minister oziroma 
predstojnik agencije. 

15. člen 

Oseba, ki tajno sodeluje s pooblaščenimi delavci pristojnih 
služb Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za 
obrambo ter Slovenske obveščevalno-varnostne agencije ima 
pravico do nadomestila stroškov in denarne nagrade za delo 
ter v primeru poškodbe ali smrti pravice, kot jih imajo delavci 
pristojnih služb Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva 
za obrambo ter Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. 

Če osnova za odmero pravic iz prejšnjega odstavka ni predpi- 
sana, jo določi Vlada. 

16. člen 

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija na podlagi 
odločbe sodišča omogoča tehnično izvrševanje nadzora tele- 

fona in drugih komunikacijskih sredstev in občil, 
pisem in drugih pošiljk. 

Pristojne službe iz prvega odstavka 3. člena tega 
pooblastijo svoje delavce za skupno tehnično 
posebne operativne metode iz prejšnjega odstavka. 

arinsk 
'ožja, 
rugih 
talno-' 

17. člen 

Pristojne službe Ministrstva za notranje zadeve in Mini 
za obrambo ter Slovenske obveščevalno-varnostne ai 
samostojno in v sodelovanju opravljajo raziskovalne 
vojne naloge ter proizvodnjo posebnih operativno-teh 
sredstev. 

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija opravlja 
raziskave in proizvodnjo posebnih tehničnih sredstev il 
janje nalog iz 14. člena tega člena. 

18. člen 

Predi 
<j4ega 

'/a njć 
mezr 
teva i 
(ŽR 
Ceih 

Vpr 
vam 

Vsi podatki in informacije o uporabi posebnih opera 
metod in sredstev, podatki in informacije, ki bi lahko o< 
čili sklepanje o identiteti virov ali uporabljenih posebni pr/ 
rativnih metodah in sredstvih, ter podatki in inforfl 
o nabavi, financiranju, proizvodnji, evidentiranju, pro< 
prepustitvi v uporabo ter lokacijah posebnih operativni 
ničnih sredstev so državna skrivnost. 

PriSi 
stva 
drui 
Pog 

obs 
rep 
age 
zzl 

J pri< 
Z odločitvijo državnega ali sodnega organa ni mogoče« 
vati ali dovoliti vpogleda, razkritja ali posredovanja poetf y f 
ki bi omogočali razkritje identitete oseb, ki tajno sode« lf) 
s pristojnimi službami iz 3. člena tega zakona. : jlrr 

Delavci pristojnih služb Ministrstva za notranje zade^ 
Ministrstva za obrambo ter Slovenske obveščevalno' 
nostne agencije se, kadar sodelujejo v sodnih in upf* 
postopkih v svojstvu stranke, priče ali izvedenca v | £ 
z opravljanjem nalog iz delovnega področja organa ali si' ta 

j, identificirajo samo z imenom in priimko' 
Pi 
ni 
"j 
& 
n 
o 

V 
i< 
2 

po tem zakonu, 
službeno izkaznico. 

V. Prehodne in končne določbe 

19. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona se za Ministrstvo za obraj 
in Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo pren* 
uporabljati določbe 19. a člena zakona o notranjih zad^ 
(Uradni list SRS št. 28/80, 38/88, 27/89 in Uradni list RS 51 

91, 4/92 in 58/93). 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določb 
in 19. b člena zakona o notranjih zadevah in določbe 39. ' 
zakona o Vladi Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 4/93). 
Do izdaje ustreznega predpisa Slovenska obveščevalno' 
nostna agencija vodi evidence iz 19. c, 19. č, 19. d, 19. e i' 
f člena zakona o notranjih zadevah. 

Za delavce Slovenske obveščevalno-varnostne age' 
veljajo glede pooblastil, delovnih razmerij, socialnega zav 
vanja in varstva pri delu odločbe zakona o notranjih zadtf 

Pristojnosti, ki jih ima po Zakonu o notranjih zadevah mini 
za notranje zadeve, izvršuje glede njenih delavcev predsto 
Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. 

, 20. člen 

Predpisi, ki veljajo za organe za notranje zadeve na podr<* 
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čil, 

ega 
no 
<a. 

finskih, davčnih in drugih dajatev, obrambnih zadev, 
Nžja, telekomunkacij, sistemov zvez, poštnih storitev in na 
?fugih področjih, se uporabljajo tudi za Slovensko obvešče- 
jlno-varnostno agencijo. 

21. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Mini 
e 
Ine 

ac 

Ija 
sv z 

)era 
3 oi 
anil 
'o m 
iroi 
i v nt 

Predlog zakona je pripravljen na podlagi povzemanja obstoje- 
ma stanja na področju varovanja ustavne ureditve ter oprav- 
Na obveščevalne dejavnosti. Ob oblikovanju besedila posa- 

-teHmeznih členov so upoštevane ne rešitve za delovanje obveš- 
čevalnih in varnostnih služb v nekaterih evropskih državah 

JZR Nemčija, Francija, Italija, Velika Britanija, Nizozemska, 
1 Češka, Slovaška). 

V prvem poglavju je določena vsebina zakona in naloge na 
v8rnostno-obveščevalnem področju. 

Pristojne službe in razmejitev nalog pristojnih služb Minist- 
ra za notranje zadeve in Ministrstva za obrambo, agencije in 
drugih državnih organov in služb je urejeno v drugem 
Poglavju predloga zakona. 

it 
pri opisu delovnega področja agencije v 4. členu je ohranjen 

l(j obstoječ informativno-raziskovalni značaj dela agencije, brez 
r*presivnih nalog in pooblastil. Osnovno delovno področje 
Agencije je tako opravljanje nalog iz 2. člena tega zakona 
^ zbiranjem, dokumentiranjem, analiziranjem in obveščanjem 
Pristojnih organov. 

C razmerju do pristojnih služb Ministrstva za notranje zadeve 
'!) Ministrstva za obrambo je predvidena posebna rešitev, da 
iirn agencija nemudoma odstopi podatke, ki kažejo na uteme- 
'ien sum storitve kaznivega dejanja, za katerega se storilec 

inCi Preganja po uradni dolžnosti. 

Agencija s svojim delovanjem zagotavlja Vladi informacije in 
I J »cene s svojega delovnega področja, ki so potrebne pri zago- 
ni Ovijanju nacionalne varnosti RS. 

predlog zakona ureja tudi razmerja pristojnih državnih orga- 
nov in služb do drugih subjektov, predvsem glede posredova- 
la in odstopanja podatkov in informacij, obveščanje in poro- 
čanje. Osnovni namen predlaganih rešitev je zagotavljanje 
neoviranega pretoka podatkov in informacij med pristojnimi 
organi. 

V tretjem poglavju predloga zakona se ureja nadzor in uskla- 
jevanje dela ter pristojnosti Državnega zbora, Vlade in Sveta 

nacionalno varnost in njegovega stalnega koordinacij- 
skega telesa. 

Četrto poglavje določa vrste posebnih operativnih metod in 
sredstev dela ter način in pogoje njihove uporabe. Število 
posebnih operativnih metod in sredstev dela je glede na 
veljavno zakonodajo zmanjšano. Navedene metode dela so 
neogibno potrebne za kakovostno in strokovno delo pristoj- 
nih organov. 

Tehnično izvrševanje odločb sodišča, ki se nanašajo na 
odstop od ustavno zagotovljenega varstva tajnosti pisem in 
drugih občil je poverjeno agenciji. S tem se ne posega v pri- 
stojnosti drugih organov, temveč gre samo za tehnično izvrši- 
tev, ko agencija deluje kot strokovni tehnični servis za ostale 
uporabnike. Takšna rešitev je nujna s stališča zagotavljanja 
enotnosti uporabe posebnih sredstev, tajnosti in varnosti 
uporabe teh sredstev in tudi iz razlogov smotrnosti zaradi 
finančnih, organizacijskih in kadrovskih zahtev pri razvoju, 
proizvodnji in vzdrževanju teh sredstev. Predlagana rešitev 
izvira tudi iz sposobnosti agencije, da že v tem trenutku lahko 
opravlja te naloge tudi za druge naročnike. 

Glede na določbe zakona o sodiščih in osnutkov zakonov 
o kazenskem postopku je predlagana rešitev, da o odstopu od 
tajnosti občil po tem zakonu za potrebe pristojnih organov 
odloča Vrhovno sodišče Republike Slovenije. 

Novost predstavlja tudi obveznost pristojnega organa, da 
podatke, ki jih je pridobil z uporabo nekaterih posebnih ope- 
rativnih metod in sredstev dela, zapiše v izvorni obliki in te 
zapise ustrezno hrani in arhivira. Hranjenje tako zapisanih 
podatkov omogoča tudi kasnejšo preverjanje upravičenosti in 
zakonitosti uporabe posebnih operativnih metod in sredstev 
dela. 

Opredeljeni so tudi podatki in informacije, ki predstavljajo 
državno skrivnost. Zaradi posebnega interesa varovanja iden- 
titete oseb, s katerimi pristojne službe tajno sodelujejo, je 
določeno, da z odločitvijo državnega ali sodnega organa ni 
mogoče razkriti identitete teh oseb. 

V prehodnih in končnih določbah se natančneje urejajo posa- 
mezna vprašanja v zvezi z razveljavitvijo določb drugih zako- 
nov in natančneje urejajo vprašanja v zvezi z delovanjem 
Slovenske obveščevalno-varnostne agencije kot samostojne 
vladne službe. 
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Predlog zakona o IZDELKIH IZ PLEMENITIH KOVIN - EPA 740 

- PRVA OBRAVNAVA 

IV. Fll 

ar adi 
kžavr 
i kon 

—————————    - »eski 
Maj 

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 2« !°8?9 
člena poslovnika Državnega zbora republike Slovenl ®v,n' 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Dri J?0*1 

nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- prof. dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnol' 
gijo. 

Vlada Republike Slovenije je na 94. seji dne 14. julija 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O IZDELKIH IZ PLEMENITIH 
KOVIN, 

ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo in sprejem na 
podlagi 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

- dr. Rado GENORIO, državni sekretar v Ministrstvu 
znanost in tehnologijo. 
- Peter PALMA, dipl. ing., direktor Urada Republike SI® 
venije za standardizacijo in meroslovje. 

»bav 
kvari 
lili se 
tiožn 
tora. 
;ov 

in 

> 
 (red 

6 z Predlog zakona o izdelkih iz plemenitih kovin 

i. UVOD 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

V Republiki Sloveniji se na področju kontrole izdelkov iz 
plemenitih kovin na podlagi 4. člena Ustavnega zakona za 
izvedbo Temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1) smiselno kot 
republiški predpis uporablja Zakon o kontroli predmetov iz 
plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, št. 59/81, 59/86, 20/89, 9/ 
90). Kontrolo predmetov (predlagani zakon uporablja izraz 
»izdelkov«) je kot organ zvezne državne uprave izvrševal 
Zvezni zavod za mere in plemenite kovine. Z dnem uveljavitve 
zgoraj navedenega ustavnega zakona je v Sloveniji začel 
z delom Urad Republike Slovenije za standardizacijo in mero- 
slovje kot organ v sestavi Ministrstva za znanost in tehnolo- 
gijo. Zakon o organizaciji in delovnem področju republiške 
uprave (Uradni list RS, št. 27/91) pa je v njegovo delovno 
področje uvrstil tudi kontrolo plemenitih kovin. 

Tudi na področju izdelkov iz plemenitih kovin je potrebno 
sprejeti nov zakon, ki bo upošteval rešitve, uveljavljene 
v evropskem gospodarskem prostoru. Te so usmerjene pred- 
vsem v odpravo tehničnih ovir za prosto gibanje izdelkov in 
storitev. Sprejeti je treba zakon, ki bo po eni strani ustrezno 
zaščitil potrošnike na tem področju, po drugi strani pa z upo- 
rabo načela predpisovanja zgolj bistveih zahtev, katerim 
morajo ustrezati izdelki iz plemenitih kovin, odpravil tehnične 
ovire za trgovanje z drugimi državami. 

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Cilj zakona je ustrezno urediti promet z izdelki iz plemenitih 
kovin, zavarovati pravice potrošnikov na tem področju in 
zagotoviti okvir za izvajanje svobodne gospodarske pobude 
ob upoštevanju pravil poštenega poslovanja. Zakon predpi- 
suje le bistvene zahteve, s katerimi morajo biti skladni izdelki 
iz plemenitih kovin. Obseg državnega vmešavanja v promet 
izdelkov iz plemenitih kovin se krči, saj se na izdelovalce, 
njihove zastopnike in uvoznike (dobavitelje) prenaša večja 
odgovornost za zagotavljanje skladnosti izdelkov iz plemeni- 
tih kovin s predlaganim zakonom. Za razliko od sedanje 
ureditve se opušča načelo obveznega žigosanja izdelkov iz 
plemenitih kovin z državnim žigom. Dobaviteljem bo zakon 
omogočil, da sami zgolj z vtiskom oznake čistine zagotavljajo 
skladnost izdelka iz plemenitih kovin. Označitev izdelkov 
z državnim žigom ne bo več nujna. Seveda bodo dobavitelji 
oproščeni obvezne označitve izdelka z državnim žigom le ob 
izpolnjevanju določenih temeljnih pogojev, ki bodo omogočili 
državni nadzor nad njihovim delovanjem. 

Uveljavlja se torej načelo dereguliranja trga, ker država le 
z občasnim izvajanjem nadzora varuje pravila poštenega 

-istii 
Wa 

poslovanja, sicer pa se umika iz postopka obveznega d'"les 
nega zagotavljanja skladnosti izdelkov. Še vedno pa U tor: 
dobavitelji možnost od državnega organa (Urada RS zasHen 
dardizacijo in meroslovje) zahtevati ugotavljanje skladi K). ' 
izdelkov iz plemenitih kovin in njihovo označitev z držav lake 
žigom. To možnost bodo izkoristili v primeru, ko bo la! 4ire 
izvajanje postopka ugotavljanja skladnosti izdelkov zahttf »na 
več sredstev kot državno označevanje. 

III. POGLAVITNE REŠITVE 

Izdelki iz plemenitih kovin smejo v promet samo, če po sto 

Izd 

Pr< 

be 
..   - • nudil OHIDjU V piUllIOl Sdlliu, tO pu 
Čistine ustrezajo zahtevam, predpisanim z zakonom, in č*i e 
preskušem in označeni v skladu z zakonom. Vsak izd< 
mora biti opremljen z znakom dobavitelja, znakom čistin1 

državnim žigom. Prvi znak omogoča nedvoumno identifi 
ctjo izdelovalca oziroma tistega, ki je izdelek dal v prof 
drugi znak označuje nominalno stopnjo čistine izdelW 
plemenitih kovin, državni žig pa predstavlja zagotovilo drž! 

da je izdelek v prometu skladen z zahtevami predpisov. 

Dobavitelj opremi izdelek z znakom dobavitelja in znal* 
čistine. Ob izpolnjevanju določenih pogojev pa bo od Llf' > 
RS za standardizacijo in meroslovje lahko pridobil odi o' f, 
o oprostitvi označitve izdelka z državnim žigom. Predpis L( 

pogoji bodo omogočali ustrezen nadzor urada nad posle pa 

njem dobavitelja. Če pa bo dobavitelj ugotovil, da je zanj D 
smotrno, da izvede preskus skladnosti izdelka s postavljen' 
zahtevami in nato označitev izdelka z državnim žigom u" 
bo to dosegel z vložitvijo ustrezne zahteve. Dobavitelji 
torej imeli na voljo več možnosti za dosego zahtev zakon' 

če bodo torej izdelki iz plemenitih kovin predloženi v pres^ „ 
šanje uradu, bo ta na izdelke vtisnil državni žig. 

V prodajalnah morajo biti izdelki iz plemenitih kovin oznafl . 
kot taki izdelki ter ločeni od drugega blaga. Interesenti 4 

nakup, popravilo ali predelavo izdelkov morajo dobiti na 
gled slike oznak za označevanje izdelkov ter povečeval ] 
stekla in druge pripomočke, s katerimi je mogoče zna £ 
dobaviteljev in oznake stopnje čistine jasno videti in razlo' ; 
vati. S ; 
Promet izdelkov iz plemenitih kovin nadzoruje tržna inšp* J 
cija, skladnost in označitev izdelkov pa urad. če delavci ura1 . 
ugotovijo neskladnost izdelka oziroma nepravilno označit' 
izdajo odločbo o začasni prepovedi njegove prodaje in od1 

dijo, da je treba izdelek predložiti v preskus in označitev. P< 
določenimi pogoji urad lahko razveljavi odločbo o dovoli1 

samostojne označitve izdelka z znakom čistine. 

Kršitve zakonskih določb so opredeljene kot prekrški. 
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IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

kradi sprejema predlaganega zakona ne bodo nastali za 
Jttavni proračun nikakršni novi stroški. V skladu z Zakonom 
' kontroli predmetov iz plemenitih kovin je bilo obvezno 
sskušanje in označevanje izdelkov iz plemenitih kovin že do 

Waj naloga države. Predlagani zakon, kot že rečeno, krči 
... J državnega vmešavanja v promet izdelkov iz plemenitih 

oveni saj se na dobavitelje prenaša večja odgovornost za 
Drž# ^flotavljanje skladnosti izdelkov z zakonskimi določili. Tudi 

dobavitelji sami bodo imeli možnost izbire med lastnim ozna- 
«yanjem izdelkov in označevanjem z državnim žigom. Odlo- 
■ili se bodo seveda za cenejšo varianto in s tem jim bo dana 
'ožnost zmanjšanja obremenjenosti s stroški državnega nad- 
ura. Predlagani zakon bo torej prispeval k zmanjšanju stro- 

itvu i |*0v sistema preverjanja skladnosti izdelkov iz plemenitih 
win. 

ce Slo 

'■ PRIMERJALNO PRAVNI PREGLED 

odlago za predlagano ureditev v novem zakonu predstavlja 
'redlog smernice EU o izdelkih iz plemenitih kovin (93/C 318/ 
*z dne 18. 10.1993). Upoštevana so bila določila o stopnjah 
'istine izdelkov iz plemenitih kovin, o načinu njihovega ozna- 
čevanja in zagotavljanja skladnosti z bistvenimi zahtevami, 

ga di lesenimi v zakon. Države članice Evropske unije bodo 
pa i« »orale svoje nacionalne zakonodaje na področju izdelkov iz 
i za »Plemenitih kovin uskladiti z zahtevami direktive najkasneje do 
<lad' 30. 6. 1995, najkasneje s 1. 1. 1996 pa bo njihova usklajena 
iržav tekonodaja stopila v veljavo. Z upoštevanjem zahtev predloga 
>o la! direktive bo torej Slovenija dosegla tudi usklajenost z naci- 
ahtfliOnalnimi zakonodajami držav članic Evropske unije. 

isto 
in 4« 
izd«' 

stim 
mtifi 
jrofl 
lelM 
dril 

Besedilo členov 

!• Splošne določbe 
1-člen 

fedelki iz plemenitih kovin (v nadaljnjem besedilu: izdelki) 
Smejo v promet samo, če po čistini ustrezajo zahtevam, ki so 
Predpisane s tem zakonom, in če so preskušeni in označeni 
iskladu s tem zakonom. 

nak 2. člen 
Url , 

jIot f izdelki po tem zakonu so mišljeni nakit, okraski in drugi 
Ipis lzdelki, izdelani v celoti ali delno iz zlata, srebra, platine ali 
,gl„ Paladija oziroma iz njihovih zlitin. 
nj" 
jeni 
uf I 
bcJ 

o n» 
II. Stopnja čistine izdelkov 

3. člen 

Stopnja čistine zlata, srebra, platine in paladija v izdelkih je 
označena v tisočinkah njihove mase (X/1000). 

iti I Izdelki morajo imeti eno od naslednjih stopenj čistine: 

/al 
na 999 tisočink 
\ol 

1. zlati izdelki: 

990 tisočink 
916 tisočink 
900 tisočink 
840 tisočink 
800 tisočink 
750 tisočink 
585 tisočink 
500 tisočink 
417 tisočink 
375 tisočink 
333 tisočink 

(999/1000) 
(990/1000) 
(916/1000) 
(900/1000) 
(840/1000) 
(800/1000) 
(750/1000) 
(585/1000) 
(500/1000) 
(417/1000) 
(375/1000) 
(333/1000) 

2. srebrni izdelki 
999 tisočink (999/1000) 
925 tisočink (925/1000) 
835 tisočink (835/1000) 
800 tisočink (800/1000) 

3. platinasti izdelki 
999 tisočink (999/1000) 
950 tisočink (950/1000) 
900 tisočink (900/1000) 
850 tisočink (850/1000) 

4. paladijski izdelki 
999 tisočink (999/1000) 
950 tisočink (950/1000) 
500 tisočink (500/1000) 

4. člen 

Če stopnja čistine izdelka presega posamezno v prejšnjem 
členu določeno stopnjo čistine, ne dosega pa naslednje višje 
stopnje, se šteje, da ima čistino nižje stopnje. 

III. Zagotavljanje skladnosti Izdelkov 

5. člen 

Izdelovalec mora izdelek, preden ga da v promet, označiti 
s svojim znakom. Če gre za tujega izdelovalca, mora izdelek 
označiti s svojim znakom izdelovalčev zastopnik s sedežem 
v Republiki Sloveniji oziroma uvoznik. 

Znak izdelovalca, izdelovalčevega zastopnika oziroma uvoz- 
nika (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj) mora biti registriran 
pri Uradu Republike Slovenije za standardizacijo in mero- 
slovje (v nadaljnjem besedilu: urad). 

6. člen 

Preden da izdelek v promet, mora dobavitelj zagotoviti nje- 
govo skladnost z zahtevami tega zakona in na njegovi podlagi 
izdanih predpisov glede stopnje čistine ter označiti izdelek 
z znakom čistine ter ga predložiti uradu zaradi označitve 
izdelka z državnim žigom. 
Dobavitelj, ki izpolnjuje določene pogoje glede opreme in 
vodi predpisano dokumentacijo, ni dolžan izdelka predložiti 
uradu zaradi označitve z državnim žigom. 
Pogoj glede predpisane opreme in vrste dokumentacije, ki jo 
mora voditi dobavitelj, predpiše minister, pristojen za izdelke 
iz plemenitih kovin. 

7. člen 

Dobavitelj vloži zahtevo za oprostitev označitve izdelka 
z državnim žigom pri uradu. 
Če urad ugotovi, da vložnik zahtevka iz prejšnjega odstavka 
izpolnjuje predpisane pogoje, navedene v drugem odstavku 
prejšnjega člena, izda odločbo o oprostitvi označitve izdelka 
z državnim žigom. 

8. člen 

Dobavitelj, ki ne pridobi odločbe o oprostitvi označitve 
izdelka z državnim žigom, vloži pri uradu zahtevo za preskus 
skladnosti izdelka s postavljenimi zahtevami in njegovo ozna- 
čitev z državnim žigom. 

Zahtevi iz prejšnjega odstavka mora dobavitelj priložiti pisno 
prijavo in v njej navesti vrsto izdelkov, njihovo število in maso 
ter stopnjo čistine in sestavo zlitine. 

Namesto prijave, navedene v prejšnjem odstavku, lahko uvoz- 
nik zahtevi priloži carinsko deklaracijo. 

9. člen 

Če urad pri preskusu ugotovi, da ima predloženi izdelek 
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stopnjo čistine, navedeno v prijavi, ga označi z državnim 
žigom. 

Če urad ugotovi, da predloženi izdelek ne dosega v prijavi 
navedene stopnje čistine, zavrne zahtevo za označitev 
z državnim žigom. 

10. člen 

Stroške preskušanja in označitve izdelkov z državnim žigom 
plača predlagatelj. 

Višino in način plačevanja povračila stroškov in pristojbin 
predpiše Vlada Republike Slovenije na predlog urada. 

11. člen 

Preskus in označitev nista obvezna: 

1. za izdelke, ki so namenjeni za izvoz 

2. za aparate in instrumente, ki so namenjeni za raziskave, ter 
za aparate in instrumente, ki se uporabljajo v zdravstvene 
namene 

3. za izdelke, ki so popolnoma prevlečeni z loščem, dragim 
kamenjem, biseri ali z drugimi nekovinskimi prevlekami 
4. za izdelke starejše izdelave, ki imajo znanstveno, umetni- 
ško, zgodovinsko ali kulturno vrednost 
5. za okovje na dragem kamenju, biserih ali drugih izdelkih, 
pri katerih je masa plemenite kovine neznatna 
6. za izdelke, namenjene za zobozdravstvo ali za druge medi- 
cinske namene 
7. za izdelke za znanstvene in tehnične namene 
8. za glasbene instrumente ali dele glasbenih instrumentov, ki 
so izdelani iz plemenitih kovin 
9. za zakonska plačilna sredstva, spominske kovance ali 
medalje, ki so izdelani iz plemenitih kovin 
10. za ingote in zrnca iz plemenitih kovin, ki se uporabljajo 
v bančnem prometu 
11. za izdelke, ki so prevlečeni s plemenitimi kovinami 

12. člen 

Izdelki, ki so predelani, morajo biti znova označeni z znakom 
dobavitelja in z znakom čistine. 

Predpovedano je prenašanje vtisnjenega znaka z enega 
izdelka na drugega. 
Ko je izdelek označen, mu ni več dovoljeno dodajati drugih 
dodatkov, ki jih ni mogoče videti in razločiti. 

13. člen 

Izdelki, ki so sestavljeni iz različnih plemenitih kovin, morajo 
imeti oznako čistine na vsakem sestavnem delu. 

Izdelki, ki so sestavljeni iz delov iz plemenitih kovin in delov iz 
drugih materialov, morajo imeti oznako čistine na delih iz 
plemenitih kovin. Deli izdelkov iz drugih materialov morajo 
biti zlahka razpoznavni. 

Izdelki, ki so prevlečeni z drugimi kovinami, morajo imeti 
oznako čistine plemenite kovine, iz katere so izdelani. Pri 
prodaji takih izdelkov mora biti kupcu izročena listina 
s podatki o vrsti prevleke. 

14. člen 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na označitev izdelkov 
z znakom dobavitelja, znakom čistine in državnim žigom, se 
ne nanašajo na: 

- izdelke, ki so tako majhni ali občutljivi, da je nanje iz 
tehničnih razlogov težko vtisniti ustrezne oznake, 
- polizdelke, 
- tiste dele izdelkov, sestavljenih iz različnih plemenitih 

kovin, na katere je iz tehničnih razlogov težko vtisniti 
oznake. 

ust« i« 
■6 d* 

pra 

Za izdelke iz prejšnjega odstavka mora dobavitelj, ki je p' 
bil odločbo o oprostitvi označitve izdelka z državnim ži9fo 
izdati certifikat o skladnosti. Za izdelke, za katere je v sk yri 
z 8. členom tega zakona vložena zahteva za preskus sklai ^ 
sti s postavljenimi zahtevami in označitev z državnim žir 
izda certifikat urad. 

'ozn 

15. člen 

d< 
iradi 
iuje 

drugi 
urad; 

Minister, pristojen za izdelke iz plemenitih kovin, predi 
obliko znaka dobavitelja, obliko znakov za označev' 
čistine, obliko državnih žigov, obliko in vsebino cer# 
o skladnosti ter način določanja in označevanja stopnji 
stine. 

prito 
izvrš 

doli 
v dr 

IV. Promet z izdelki 

16. člen 

Izdelki iz plemenitih kovin morajo biti v prodajalnah pose 
označeni in ločeni od drugega blaga. 

17. člen 

tvij( 

Mir 
vse 
ura 

VI. 
Izdelovalci, popravljalci, predelovalci in prodajalci izdel 
morajo imeti v svojem poslovnem prostoru na vidnem me 
objavljene slike oznak za označevanje izdelkov in pregledu 
stopenj čistine plemenitih kovin iz 3. člena zakona. V pos! 2 
nem prostoru morajo biti interesentom za nakup, popravilo Pi 
predelavo izdelkov na voljo povečevalna stekla in drugi pri v z 
močki, s katerimi je mogoče znake dobaviteljev in ozrf 
stopenj čistine jasno videti in razločevati. 

Pri 

V. Nadzorstvo 

18. člen 

Promet izdelkov nadzoruje tržna inšpekcija. 

Pri nadzorstvu iz prejšnjega odstavka izvajajo tržni inšpetf1 

ukrepe, za katere so pooblaščeni s tem zakonom in s predi 
o tržni inšpekciji. 

19. člen 

Če tržni inšpektor ugotovi, da izdelek, ki je v prometu 
pravilno označen, izda odločbo, s katero prepove prodajo 
odredi, da je treba izdelek predložiti v označitev. En izvj i 
odločbe pošlje tudi uradu. 

Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži nj* 
izvršitve. 

20. člen 

Skladnost z zahtevami tega zakona in označitev izdel* 
v prometu nadzoruje urad. 

Pri opravljanju nadzorstva imajo delavci urada pravico b< 
predhodnega obvestila ter brez dovoljenja pravne osebe 
posameznika, katerega poslovanje je predmet nadzorsf 
vstopati v prostore, v katerih se izdelki dajejo v promet 
hranijo, pripravljeni za promet. 

Če mora delavec urada pri opravljanju nadzorstva pregled 
posamezne prostore v stanovanju, v katerih se izdelki daj« 
v promet ali hranijo, pripravljeni za promet, pa temu zavet 
nec nasprotuje, se mora za pregled teh prostorov pridol* 
odločba pristojnega sodišča. 
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niti usti i* 

ki je 
'nim 
je v 

us 
nim žij 

sk K 
sklai ,juj 

,e delavci urada ugotovijo neskladnost izdelka oziroma 
'Pravilno označitev, izdajo odločbo o začasni prepovedi 

gegove prodaje in odredijo, da je treba izdelek predložiti 
'^načitev. 

i, predi 
mačevi 
certift 

stopnj® 

* delavci urada ugotovijo, da dobavitelj, ki je bil z odločbo 
'ada oproščen označitve izdelka z državnim žigom, ne izpol- 
'je več predpisanih pogojev, urad razveljavi odločbo iz 
J9ega odstavka 7. člena. To stori tudi v primeru, da delavci 

Jj'ada pri opravljanju nadzorstva najmanj dvakrat ugotovijo, 
^dobavitelj izdelke nepravilno označuje. 

f'itožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži njene 
kršitve. 

21. člen 

h poss 

  za notranje zadeve morajo v okviru svojih pravic in 
dolžnosti sodelovati pri izvajanju ukrepov, ki so določeni 
'drugem in tretjem odstavku prejšnjega člena. 

22. člen 

plavci, ki opravljajo nadzorstvo nad skladnostjo in označi- 
jo izdelkov, imajo uradno izkaznico. 

J*inister, pristojen za izdelke iz plemenitih kovin, predpiše 
"sebino in obliko uradne izkaznice ter način evidence izdanih 
0radnih izkaznic. 

izdel 
im m« 
igledn 
/ posl 
iravilo 
gi pri 

i ozni 

Kazenske določbe 

23. člen 

* denarno kaznijo najmanj 1.000.000,00 SIT se kaznuje za 
^ekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek 
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti 

'■ če ravna v nasprotju s 3. členom 

2. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena, 

3- če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 6. člena, 

4- če prenese vtisnjeni znak z enega izdelka na drugega (drugi 
°dstavek 12. člena), 

Pe^!j ^ če po označitvi doda izdelku druge dodatke, ki jih ni 
jredR rnogoče videti in razločiti (tretji odstavek 12. člena). 

2 denarno kaznijo najmanj 60.000,00 SIT se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega 
Odstavka tega člena. 

letu 
lajo, 24. člen 

i nj# 

) iz* Z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 SIT se kaznuje za 
Prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

Jelk 

ed 
aje 
/ez 
loP 

J 

]■ če znaka dobavitelja ne registrira pri uradu (drugi odstavek 
5. člena); 

2- če predelanih izdelkov ne označi v skladu s prvim odstav- 
kom 12. člena, 
3 če ravna v nasprotju s 13. členom, 

4- če izdelkov iz plemenitih kovin v prodajalni nima posebej 
označenih in ločenih od drugega blaga (16. člen); 

5. če nima v svojem poslovnem prostoru objavljenih slik 
oznak za označevanje izdelkov in preglednice stopenj čistine 
plemenitih kovin ali če nima ali če ne da na voljo sredstev za 
razločevanje oznak na izdelkih (17. člen); 

6. če delavcem urada ne dovoli nadzorstva ali jih pri tem ovira 
(drugi in tretji odstavek 20. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 30.000,00 SIT se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

VII. Prehodne In končne določbe 

25. člen 

Do sprejema predpisov na podlagi tega zakona se uporabljajo 
naslednji predpisi, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom: 

- Odlok o višini in načinu plačevanja stroškov za preizkuša- 
nje in žigosanje predmetov iz plemenitih kovin (Uradni list 
SFRJ, št. 17/91 in 61/91); 

- Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jim morajo glede izdelave 
ustrezati predmeti iz plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, št. 30/ 
82 in 2/88); 

- Pravilnik o načinu preskušanja in žigosanja predmetov iz 
plemenitih kovin (Ur. list SFRJ, št. 30/82 in 2/88); 

- Pravilnik o stopnji čistote zlatih polizdelkov za predmete 
zobne protetike in načinu njihove kontrole (Uradni list SFRJ, 
št. 30/82); 

- Pravilnik o vsebini in obliki uradne izkaznice delavcev, ki 
kontrolirajo brezhibnost ter nadzorujejo brezhibnost in žigo- 
sanje predmetov iz plemenitih kovin v prometu ter o evidenci 
izdanih uradnih izkaznic (Uradni list SFRJ, št. 30/82); 

- Pravilnik o tehničnih pogojih za preskušanje in žigosanje 
predmetov iz plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, št. 23/88); 

- Odredba o načinu označevanja čistote na predmetih iz 
plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, št. 30/82); 

- Odredba o obliki znaka proizvajalca (Uradni list SFRJ, št. 
30/82, 68/82 in 48/91); 

- Odredba o oblikah žigov za označevanje stopnje čistote 
predmetov iz plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, št. 30/82). 

26. člen 

Izdelkov, ki so bili preskušeni in označeni pred uveljavitvijo 
tega zakona, ni potrebno ponovno preskusiti in označiti. 

27. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati 
Zakon o kontroli predmetov iz plemenitih kovin (Uradni list 
SFRJ, št. 59/81, 59/86, 20/89 in 9/90). 

28. člen 

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

I. Splošni določbi 

Zaradi zagotovitve ustreznega varstva potrošnikov in spošto- 
vanja načel vestnosti in poštenja pri trgovanju z izdelki iz 
plemenitih kovin je določeno, da smejo ti izdelki v promet 
samo, če po stopnji čistine ustrezajo zahtevam, ki so predpi- 
sane z zakonom, in če so skladno z zakonom preskušeni in 
označeni. Z izdelki iz plemenitih kovin po tem zakonu so 
mišljeni nakit, okraski in drugi izdelki iz zlata, srebra, platine 
ali paladija oziroma iz njihovih zlitin. 

II. Stopnja čistine izdelkov 

Stopnja čistine zlata, srebra, platine in paladija v izdelkih je 
označena v tisočinkah njihove mase (XJ1000). Najnižja dovo- 
ljena stopnja čistine pri zlatu je 333/1000, pri srebru 800/1000, 
pri platini 850/1000 ter pri paladiju 500/1000. Če stopnja 
čistine izdelka presega posamezno v zakonu določeno stop- 
njo čistine, ne dosega pa naslednje višje stopnje, se šteje, da 
ima čistino presežene stopnje. 

III. Zagotavljanje skladnosti izdelkov 

Vsak izdelek mora biti opremljen z znakom dobavitelja, zna- 
kom čistine in državnim žigom. Prvi znak omogoča nedvo- 
umno identifikacijo izdelovalca oziroma tistega, ki je izdelek 
dal v promet, drugi znak označuje nominalno stopnjo čistine 
izdelka iz plemenitih kovin, državni žig pa predstavlja zagoto- 
vilo države, da je izdelek v prometu skladen z zahtevami 
predpisov. 

Dobavitelj opremi izdelek z znakom dobavitelja in znakom 
čistine. Ob izpolnjevanju določenih pogojev pa bo od Urada 
RS za standardizacijo in meroslovje lahko pridobil odločbo 
o oprostitvi ozančitve izdelka z državnim žigom. Predpisani 
pogoji bodo omogočali ustrezen nadzor urada nad poslova- 
njem dobavitelja. Če pa bo dobavitelj ugotovil, da je zanj bolj 
smotrno, da izvede preskus skladnosti izdelka s postavljenimi 
zahtevami in nato označitev izdelka z državnim žigom urad, 
bo to dosegel z vložitvijo ustrezne zahteve. Dobavitelji bodo 
torej imeli na voljo več možnosti za dosego zahtev zakona. 

če bodo torej izdelki iz plemenitih kovin predloženi vot 
vanje uradu, bo ta na izdelke vtisnil državni žig. 

V 11. členu zakon opredeljuje izjeme od načela obrt 
preskušanja in označevanja izdelkov. 

IV. Promet z izdelki 

V prodajalnah morajo biti izdelki iz plemenitih kovin (0 
kot taki izdelki ter ločeni od drugega blaga. Interesi 
nakup, popravilo ali predelavo izdelkov morajo dobiti 
gled slike oznak za označevanje izdelkov ter poveti 
stekla in druge pripomočke, s katerimi je mogoče 
dobaviteljev in oznake stopnje čistine jasno videti in 
vati. 

V. Nadzorstvo 
C Promet izdelkov iz plemenitih kovin nadzoruje tržna 'f | 

cija, skladnost in označitev izdelkov pa urad. Če delavcii 
ugotovijo neskladnost izdelka oziroma nepravilno ozni 
izdajo odločbo o začasni prepovedi njegove prodaje in 
dijo, da je treba izdelek predložiti v preskus in označite 
določenimi pogoji urad lahko razveljavi odločbo o do< 
samostojne označitve izdelka z znakom čistine. 

VI. Kazenske določbe 

Kršitve zakonskih določb so opredeljene kot prekrški. 

VII. Prehodne in končne določbe 

Da bi zagotovili kontinuiteto, je treba zakon uveljaviti t ^ 
poma. Nanj je vezano večje število podzakonskih aktov 
ni mogoče pripraviti in uveljaviti takoj. Zato je določeno, v 

vsi predpisi, izdani na temelju zveznega zakona o kO 
predmetov iz plemenitih kovin, uporabljajo do sprejemi v 

pisov, izdanih na temelju tega zakona. Izdelkov, ki 5' 
preskušeni in označeni pred uveljavitvijo zakona, ni poti U 
ponovno preskusiti in označiti. 

P 
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Ved log zakona o DOPOLNITVAH ZAKONA O BANKI SLOVENIJA 

EPA 591 - HITRI POSTOPEK 

Poslanci: 
Franc Lipoglavšek 
Zmago Jelinčič 
Branko Jane 

Na osnovi 201. člena Poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije pošiljamo v obravnavo in sprejem po 
hitrem postopku na 23. seji DZ RS 
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PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O BANKI 
SLOVENIJE. 

Zakon o Banki Slovenije (Uradni list RS 1/91) določa način 
dela, organiziranost, odnos med državo in banko, skrb za 
likvidnost, plačila v tujino, kontrolo bank in hranilnic, 
izdajanje bankovcev in kovancev, ugotavljanje prihodkov 
in odhodkov in drugo. 

V 6. členu je opredeljena dopustnost vključevanja 
v finančne ustanove, ni pa opredeljeno vključevanje (last- 
ninsko) druge nefinančne organizacije, kar predstavlja 
določeno težavo pri povezavi s kvalitetnim domačim proiz- 
vajalcem vrednostnih in zaščitenih papirjev - d. d. 
RADEČE PAPIR. 

V fazi lastninskega preoblikovanja domačega proizvajalca 
vrednostnih in zaščitenih papirjev je izražen velik interes 

tujih proizvajalcev enakih papirjev po večinskem 51% 
odkupu lastnine našega proizvajalca v naši državi, ali pa 
spreminjanja tehnologije v smeri manj zahtevnih tehno- 
logij. 

Zaradi težav, ki so prisotne pri proizvajalcu vrednostnih in 
zaščitenih papirjev po izgubi trgov bivše Jugoslavije, je 
nujno sprejeti odločitev po posegu države Slovenije nad 
njegovo lastnino, da ne bi prišlo do prevladujočega vpliva 
tuje lastnine. 

V iskanju primernih rešitev je bil izražen interes tako 
proizvajalca zaščitenih in vrednostnih papirjev, kot Banke 
Slovenije po zakonski rešitvi tega problema. 

Hitri postopek je potreben za preprečitev velike škode, ki 
bi nastala ob prekinitvi proizvodnje, zaradi zagotavljanja 
pravočasnega lastninskega preoblikovanja podjetij (31. 
12. 1994) in preprečitve nevarnosti prevzema strateško 
pomembne proizvodnje po tujcu (izredne potrebe države). 

Na osnovi 176. člena Poslovnika Državnega zbora bodo pri 
delu delovnih teles in DZ sodelovali predlagatelji zakona: 

Franc LIPOGLAVŠEK, 
Zmago JELINČIČ, l.r. 
Branko JANC, l.r. 

no, 
M 

ma 
d si 

Predlog zakona o dopolnitvah zakona o Banki Slovenija 

joti 0vOD 

*) Ocena stanja 

Zakon o banki Slovenije (UR. list RS št. 1/91) ureja status 
Banke Slovenije, njene funkcije, organizacijo in položaj 
Banke Slovenije, pravice in pristojnosti organov Banke Slove- 
nije, njeno poslovanje, izdajanje bankovcev in kovancev ter 
Prihodke, odhodke in sredstva Banke Slovenije. Ena temelj- 
nih funkcij Banke Slovenije je njena emisijska funkcija, ki je 
Opredeljena v posebnem poglavju zakona. Banka Slovenije je 
Pooblaščena za izdajo bankovcev, ki jih lahko izdelujejo spe- 
cializirane organizacije. Z zakonom ni zagotovljen nikakršen 
Vpliv države na proizvajalce, od katerih je odvisna oskrba 
države z bankovci. 

b) Razlogi za sprejem dopolnitve zakona 

Z dopolnitvijo zakona o Banki Slovenije se zagotavlja vpliv 
države na proizvodne faktorje, ki zagotavljajo, nemoteno 
izdajo bankovcev. V državi je en sam proizvajalec banknotnih 
(vrednostnih in zaščitenih papirjev) in sicer doslej še nelastni- 
njeno podjetje Radeče papir p.o. To podjetje poskušajo last-, 
ninsko prevzeti tuji investitorji in sicer zahtevajo najmanj 51% 
lastninski delež. V primeru prehoda lastnine in upravljanja 
edinega proizvajalca banknotnih papirjev v državi na tujega 
Partnerja, bi postala vprašljiva oskrba države s papirjem za 
bankovce za njene potrebe. 

c) Načela in cilji dopolnitve zakona ter predlagane rešitve 

Dopolnitev zakona zagotavlja prehod večinskega lastnin- 
skega in upravljalskega deleža podjetja na Banko Slovenije, 
v katero pristojnost sodi tudi izdaja bankovcev. Sleherno 
eventuelno tuje vlaganje bo tako možno zgolj do 49%, kar bo 
zagotovilo prevladujoč vpliv države na proizvajalca banknot- 
nih papirjev. Hkrati bo zagotovljen tudi normaln proizvodni in 

poslovni proces v fazi do lastninskega preoblikovanja, saj bi 
lahko na podlagi ekonomskih pritiskov tujih partnerjev bilo 
podjetje postavljeno v položaj, da bi moralo sprejeti 
neugodne odločitve, ki bi ga zavezovalo tudi v postopku 
lastninjenja. Zaradi tega je predvideno, da Banka Slovenije do 
lastninskega preoblikovanja zagotavlja pogoje za nemoteno 
poslovanje proizvajalca banknotnega papirja. 

S predlaganim zakonom bi lahko Banka Slovenije postala 
večinski lastnik edinega proizvajalca vrednostnih in zaščite- 
nih papirjev podjetja Radeče papir p.o., zagotovila trajnost in 
zanesljivost dobave papirja in do lastninskega preoblikovanja 
podjetja zagotovila nemoteno poslovanje. 

t) Finančne in druge posledice 

Sprejetje tega zakona ne bo imelo direktnih finančnih in 
drugih posledic za proračun države. Finančna udeležba 
v podjetju za zagotovitev nemotenega poslovanja bo zajeta 
v finančnem načrtu in letnem obračunu Banke Slovenije, ki ju 
potrdi Državni zbor RS. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Za 99. členom zakona o Banki Slovenije (Ur. list RS št. 1/91) se 
doda novi 99.a člen, ki se glasi: 

»99.a člen 

V postopku lastninskega preoblikovanja podjetja, ki izdeluje 
vrednostne in zaščitene papirje, se 51% družbenega kapitala 
tega podjetja prenese na Banko Slovenije na eneqa izmed 
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načinov, ki jih določa zakon o lastninskem preoblikovanju 
podjetij (Ur. list RS 55/92, 7/93). 

Banka Slovenije subsidiarno zagotavlja do izvedbe lastnin- 
skega preoblikovanja iz svojih prihodkov pogoje za poslova- 
nje podjetja.« 

2. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
RS.« 

te 

M 

OBRAZLOŽITEV 

Status Banke Slovenije, njene funkcije, organizacijo in polo- 
žaj Banke Slovenije ureja zakon o banki Slovenije (Ur. list RS 
št. 1/91). Ena njenih temeljnih funkcij je emisijska funkcija, ki 
je opredeljena v posebnem poglavju zakona. Banka Slovenije 
je pooblaščena za izdajo bankovcev, ki jih lahko izdelujejo 
specializirane organizacije. Z zakonom ni zagotovljen nikakr- 
šen vpliv države na proizvajalce, od katerih je odvisna oskrba 
države z bankovci. 

Z dopolnitvijo zakona o Banki Slovenije bo zagotovljen vpliv 
države na proizvajalca vrednostnih in zaščitenih papirjev. 
V državi je en sam proizvajalec vrednostnih in zaščitenih 
papirjev in sicer še nelastninjeno podjetje Radeče papir p.o., 
ki ga želijo lastninsko prevzeti tuji investitorji in sicer zahte- 
vajo najmanj 51% lastninski delež. V primeru prehoda lastnine 
in upravljanja edinega proizvajalca teh papirjev v državi na 
tujega partnerja, bi postala vprašljiva oskrba države z vred- 
nostnimi in zaščitenimi papirji. 

Dopolnitev zakona zagotavlja prehod večinskega /#' 
skega in upravljalskega deleža podjetja na Banko Slov« 
v katero pristojnost sodi tudi izdaja bankovcev. SleN 
eventuelno tuje vlaganje bo tako možno zgolj do 49%, W u 
zagotovilo prevladujoč vpliv države na proizvajalca vrodfi 
nih m zaščitenih papirjev. Hkrati bo subsidiarno zagoto» l 
tudi normalni proizvodni in poslovni proces v fazi do /as' ^ 
skega preoblikovanja, saj bi lahko na podlagi ekonotf E 
pritiskov tujih partnerjev bilo podjetje postavljeno v poto 
da bi moralo sprejeti neugodne odločitve, ki bi ga zavez® ' 
o u PPstoP^u lastninjenja. Zaradi tega je predvideno, aanka Slovenije do lastninskega preoblikovanja subsidit 
zagotavlja pogoje za nemoteno poslovanje proizvajalca W * 
notnega papirja. S predlaganim zakonom bi Banka Slovi1 

P°stala večinski lastnik edinega proizvajalca vrednosti " 
zaščitenih papirjev podjetja Radeče papir p.o., zagoto 
trajnost in zanesljivost dobave papirja za bankovce in > 
lastninskega preolikovanja podjetja zagotovila nemoteno 
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redlog zakona o SPREMEMBAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH 

ANKCIJ - EPA 738 - HITRI POSTOPEK e o «. 

Poslanci LDS 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur. list RS 48/92) 
J1. odst. 174. člena Poslovnika. Državnega zbora RS (list 
RS 40/93) spodaj podpisani poslanci vlagajo 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O IZVRŠE- 
VANJU KAZENSKIH SANKCIJ 

!đSl 
)Vli ki ga pošiljajo v obravnavo in sprejem na podlagi 3. odst. 
ghi '74. člena Poslovnika Državnega zbora RS. 

"la podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora RS 
to* Predlagamo hitri postopek sprejemanje na julijski seji 
9j/i Državnega zbora RS. Gre za spremembo 145. člena nave- 
,01 danega zakona, po kateri bi bilo možno odškodnino za 
0/0 Neupravičeno zaplenjeno premoženje, ki ga ni mogoče 

'rniti v naravi, povrniti z obveznicami Slovenskega 
Odškodninskega sklada. Občine, pa tudi republika ne 

jjt Korejo plačati odškodnin v denarju, kar je posledica 
b) Jospodarskih zmožnosti naše države in njene ekonomske 

baze. Glede na višino posameznih zahtevkov bi bi bilo 
namreč onemogočeno normalno delovanje občin, ogro- 
žena pa bi bila tudi likvidnost republiškega proračuna. Ker 
se število zahtevkov povečuje, je nujno potrebno, da se 
s predlagano spremembo omogoči plačevanja teh 
odškodnin tudi v obveznicah Slovenskega odškodnin- 
skega sklada. 

Da bi zagotovili z Ustavo RS zajamčeno pravico do rehabi- 
litacije in odškodnine, hkrati pa preprečili blokado nor- 
malnega funkcioniranje države, podpisani poslanci pred- 
lagamo državnemu zboru, da sprejme omenjeni predlog 
zakona po hitrem postopku. 

Hkrati Vam sporočamo, da bomo kot predlagatelji sodelo- 
vali na sejah delovnih teles in Državnega zbora RS. 

Maks Lavrinc, I. r. 
Jože Lenič, I. r. 
Jožef Školč 

/i/K 

sdlog zakona o spremembah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij 

'Od 

^ana stanja In razlogi za sprejem zakona 

'»n o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/ 
TOO in Uradni list RS, št. 12/92 in 58/93) ureja pravico 
tojenca in njegovega dediča do vrnitve premoženja, če je 
'kazen zaplembe premoženja razveljavljena. Če vrnitev 
"enjenega premoženja ali posameznih delov stvarno ali 
vpo ni več mogoča, ima obsojenec oziroma njegov dedič 
*ico do odškodnine v višini dejanske vrednosti tega pre- 
dnja po času izdaje sklepa o vrnitvi in po stanju v času 
'*mbe. Zavezanec za vrnitev premoženja oziroma odškod- 
® je družbenopolitična skupnost, ki je premoženje prev- 

rni primerov Republika in občine z zaplenjenim premo- 
lim ne razpolagajo več, saj so ga bodisi odplačno ali 
""plačno prenesle na gospodarske in druge subjekte, ki pa 
takonu niso zavezanci za vrnitev zaplenjenega premo- 

Jsameznih občinah so bili že vloženi posamezni zahtevki 
•'nitev podržavljenega premoženja, njihovo število pa še 
'Sča. Vrednost teh zahtevkov je izredno velika, obenem pa 
Navijajo tudi zahtevki po plačilu škode, ki je nastala 
«di neuporabe neupravičeno zaplenjenega kapitala. 

C>Ul ZAKONA 

Javki za vrnitev neupravičeno zaplenjenega premoženja 
fraviloma glasijo na plačilo odškodnine, saj v večini prime- 
Premoženja ni mogoče vrniti v naravi. Na izredno višino 
odškodnin kaže več doslej izdanih sodnih odločb, od 
'rih so nekatere že pravnomočne. Niti občine niti Repu- 
9 teh obveznosti ne bodo mogle poravnati. 

Predlagava sprememba zakona o izvrševanju kazenskih sank- 
cij naj bi torej omogočila, da bi te obveznosti poravnala 
Republika, in ne posamezne občine, pri katerih bi plačilo teh 
odškodnin povzročilo blokado proračunov. Glede na 
finančno možnosti pa naj bi Republika obveznosti za plačila 
odškodnine za neupravičeno zaplenjeno premoženje porav- 
nala z obveznicami Slovenskega odškodninskega sklada. 

III. FINANČNE POSLEDICE 

S predlagano spremembo ne bodo nastale nove obveznosti 
za republiški proračun, povečale pa se bodo obveznosti Slo- 
venskega odškodninskega sklada. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 
17/78, 8/90 in Uradni list RS, št. 12/92, 58/93) se drugi odstavek 
145. člena spremeni tako, da se glasi: 

»Če vrnitev zaplenjenega premoženja ali posameznih njego- 
vih delov stvarno ali pravno ni več mogoča, se dejanska 
vrednsot tega premoženja ob času izdaje sklepa o vrnitvi in po 
stanju v času zaplembe povrne v obveznicah Slovenskega 
odškodninskega sklada, izjemoma pa v gotovini, če gre za 
upravičenca, ki nima sredstev za preživljanje.«. 

2. člen 

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

25 poročevalec, št. 29 



OBRAZLOŽITEV 

Zaradi številnih zahtevkov za vrnitev neupravičeno zaplenje- 
nega premoženja so tudi posamezne občine dale pobudo, da 
se spremeni zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni 
list SRS, št. 17/78 in 8/90 ter Uradni list RS, št. 12/92 in 58/93), 
ki v 145. členu določa, da je družbenopolitična skupnost 
dolžna povrniti dejansko vrednost podržavljenega premože- 
nja po stanju v času zaplembe, če vrnitev zaplenjenega pre- 
moženja ali njegovih posameznih delov stvarno ali pravno ni 
več mogoča. 

Glede na obseg zaplenjenega premoženja so zahtevki v neka- 
terih primerih tako veliki (npr,. 46 mio SIT), da jih občine, ki 
glede na sedanjo ureditev in strukturo proračunov za te 
namene nimajo zagotovljenih posebnih sredstev, ne bodo 
mogle poravnati, saj bi bilo onemogočeno tudi njihovo nor- 
malno delovanje. Še večje težave pa bodo nastale, ko se bodo 
sedanje občine razdelile na večje število lokalnih skupnosti. 

Do leta 1958. so sodišča v številnih primerih v kazenskih 
postopkih zoper državljane Slovenije izrekala tudi kazen 
zaplembe premoženja, za obnovo kazenskih postopkov pa je 
bil po zakonu o kazenskem postopku upravičen le javni toži- 
lec Republike Slovenije. Po uveljavitvi ustavnega zakona za 
izvedbo ustavnega amandmaja št. XCVI k ustavi Republike 

Člen, ki se spreminja 

145. člen 

Če je kazen zaplembe premoženja razveljavljena, se zaple- 
njeno premoženje vrne obsojencu oziroma njegovim de- 
dičem. 

Če vrnitev zaplenjenega premoženja ali posameznih njegovih 
delov stvarno ali pravno ni več mogoča, povrne dejansko 

D, 
Slovenije (Uradni list RS, št. 37/90) so bivši obsojenci sam 
neposredno dobili pravno možnost, da z izrednimi pravnih 
sredstvi dosežejo spremembo kazenske sodbe. Precejšnji 
število bivših obsojencev ali njihovih pravnih naslednikov 
že doseglo spremembo ali razveljavitev kazenske sodbe 0& 
roma razveljavitev zaplembe v konkretnih kazenskih zadevt^ 
V številnih primerih pa je tudi javni tožilec Republike Slove- 
nije vložil zahtevo za varstvo zakonitosti, ki ji je sodištt 
ugodilo in razveljavilo sodbo. 

V večini primerov zahtevki za zaplenjeno premoženje sicer i' 
niso ovrednoteni, nikakor pa ne bodo majhni, zato jih 
Republika niti občine ne bodo zmogle plačati. Sedanji 
določba 145. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij P1 

ne omogoča plačila odškodnine za neupravičeno zaplenjen" ~" 
premoženje v obliki obveznic. 

Zato je v spremembi 145. člena zakona predvideno, da s'U 
odškodnina za zaplenjeno premoženje, ki ga ni mogoče vrnil'- 
v naravi, izplača v obliki obveznic Slovenskega odškodnin 
skega sklada. Predvidena pa je tudi možnost, da se tistin 
upravičencem, ki so brez sredstev za preživljanje, zagoto 
plačilo odškodnine v gotovini. 

»te 
toi 
te 
ih< 

vrednost tega premoženja po času izdaje sklepa o vrnitvi in p(uE 
stanju v času zaplembe družbenppolitična skupnost, ki i™ 
premoženje prevzela. 

O vrnitvi zaplenjenega premoženja in o odškodnini odlo4 
sodišče, ki je izvršilo kazen zaplembe premoženja. 

Zoper to odločbo sodišča iz prejšnjega odstavka se lahk, 
pritožijo obsojenec oziroma njegovi dediči in javni pravobr'°l 
nilec. 
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Aedlog zakona o VETERINARSTVU - EPA 744 - PRVA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 94. seji dne 14. julija 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O VETERINARSTVU, 

ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo in sprejem na 
Podlagi 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije za sejo zbora v mesecu septembru 1994. 

W Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
ni nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 

%  

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo in gozdarstvo, 
- dr. Mihael VENGUŠT, direktor Republiške veterinarske 
uprave, 
- Jernej LENIČ, pomočnik direktorja Republiške veteri- 
narske uprave, 
- Martina LIPPAI, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo. 

sh l 
rijT" ,    
vir 

av®D 

ocena 

kom'nars<vo °^se9a ukrepe in dejavnosti, ki jih po veterinar- [.^Mielnski doktrini in ob uporabi veterinarsko-medicin- 
ij. tehnologije opravljajo veterinarski strokovni delavci in 
1 °vi sodelavci, za zaščito zdravja živali pred kužnimi in 

!UtuJK1' boleznimi in zaščito prebivalstva pred zoonozami in i Vi ami z živili živalskega izvora. Veterinarstvo na poseben 
l"posega tudi na področje živinoreje, varstva potrošni- 
J . človekovega okolja in na področje mednarodne trgovine 

O^ ome,a. Neznatne napake ali nepravilnosti pri pravni ure- 
L 1 organizacije in delovanju veterinarstva lahko povzročijo 

T^Posledice ali celo katastrofe pri živalih in ljudeh. Država, 
Jto sodobno urejenega veterinarstva, ni v celoti sposobna br" Pati v mednarodno skupnost. 

'Janja pravna ureditev veterinarstva izhaja iz določb Zakona 
» tetvu živali pred kužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso 
i*, (Uradni list SFRJ, št. 43/86), Zakona o zdravstvenem 
k
s,vu živali (Uradni list SRS, št. 37/85). Na podlagi obeh n°v so bili izdani številni podzakonski predpisi. 

edlog zakona o veterinarstvu 

STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

nj« 

javna zakona nista usklajena z ustavo Republike Slovenije. 

Ikl'6re določbe skoraj deset let starih zakonov niso več ll ajene s predpisi Evropske unije in mednarodnega zoosa- 
l rnega kodeksa. Z osamosvojitvijo je Republika Slovenija 
0(j 

1991 prevzela za državo pomembne obveznosti na 
j r°čju veterinarstva, ki so bile prej v zvezni pristojnosti, kar 
, Ekonom še ni ustrezno urejeno. 

|j.ne bolezni živali lahko povzročajo ne samo negativne 
( 

edice v živinoreji in reji drugih živali, temveč tudi mno- 
j® obolenja ljudi, ki so bili v stiku z obolelo živaljo ali so ali živila, proizvedena iz okuženih živali. Živalske kužne 

Ijl *ni lahko povzročajo veliko gospodarsko škodo v živino- 
i D

v živilski industriji, pri divjadi, v ribogojstvu, čebelarstvu 
,^l'rejcih drugih živali, v preskrbi higiensko neoporečnih 
j žalskega izvora, turizmu in izvozu. 

mednarodni promet vedno bolj ruši tudi meje posa- n'h državnih epizootioloških prostorov in stanje v celi 
! Pi vpliva tudi na stanje kužnih bolezni v Sloveniji. Če 
ini amo vse p0,i mednarodne trgovine je jasno, da tega 
žnig ne moremo več presojati ločeno od epizootioloških 

naj nazorneje kažejo podatki o stanju kužnih bolezni 
h '* seznama A mednarodnega zoosanitarnega kodeksa (v 
•č h T" ^ so posebno nevarne kužne bolezni, ki ogrožajo Qržav ali celo celine). 

, tekale; 
kužnih bolezni iz seznama A v Evropi v letu 1993 je 

Slinavka in parkljevka: Italija, Bolgarija, Rusija 
Vezikularna bolezen prašičev: Belgija, Italija, Španija 
Pljučna kuga goved: Španija 
Afriška prašičja kuga: Portugalska 
Klasična prašičja kuga: Avstrija, Belgija, Hrvaška, Francija, 
Nemčija, Madžarska. Latvija, Poljska, Slovaška, Švica 
Atipična kokošja kuga: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Francija, 
Nemčija, Luksemburg, Nizozemska, Portugalska, Španija. 

V Republiki Sloveniji v letu 1993 ni bilo bolezni s seznama A, 
čeprav so države, ki mejijo na Slovenijo, imele vsaj eno 
bolezen s seznama A. Epizootiološke razmere v naši državi so 
bile z izjemo salmoneloz in stekline (s seznama B) zelo 
ugodne. Iz navedenega lahko sklepamo, da je glede na epizo- 
otiološke razmere v Evropi in v svetu, glede na epizootiološko 
neugoden zemljepisni položaj naše države ter vse živahnejšo 
mednarodno trgovino in turizem, stalna nevarnost za vnos 
kužnih bolezni v našo državo. 

Zato mora nova zakonodaja še večjo pozornost posvetiti 
strogim ukrepom v prometu in prepečevanju kužnih bolezni, 
predvsem pa: 

- preprečevanju kužnih bolezni (epizootiološko poizvedova- 
nje, zgodnje odkrivanje virov okužbe, karantena, veterinarsko 
razsvetljevanje, preprečevanje stika med povzročiteljem 
kužne bolezni in živaljo, nalogam veterinarske preventive 
v javnem zdravstvu ipd.); 

- zatiranju kužnih bolezni (zapiranje oz. ločitev obolelih 
živali, prepoved prometa, razmnoževanja itd. in uničevanje 
vira okužbe, sanacija okužene reje itd.) 

- izkoreninjenje kužnih bolezni (ukrepi za popolno uničenje 
povzročitelja kužne bolezni). 

Posebno pozornost je treba v novi zakonodaji posvetiti epizo- 
otiološki informatiki, to je zbiranju podatkov, na podlagi kate- 
rih bo lahko veterinarska služba analizirala, sintetizirala in 
raziskovala vzroke ter presojala nevarnosti, stanje in potrebne 
ukrepe za zdravstveno varstvo živali. 

Tekoče medsebojno obveščanje veterinarske in zdravstvene 
službe in skupno načrtovanje akcij, ki naj jih usklajuje 
državna komisija za zoonoze, pa morata zagotoviti še boljšo 
učinkovitost obeh služb za varstvo prebivalstva pred zoono- 
zami in nevarnostmi v higieni živil. 

Republika Slovenija je kot članica Mednarodne organizacije 
za živalske kužne bolezni (ki združuje okoli 150 držav), prev- 
zela številne obveznosti, ki izhajajo iz zoosanitarnega 
kodeksa o mednarodnem prometu z živalmi in živili žival- 
skega izvora, in sicer: 

- da telegramsko prijavi Mednarodnemu uradu za kužne 
bolezni v Parizu takoj, najkasneje v 24 urah, živalske kužne 
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bolezni, ki so v seznamu A; 
- da dostavlja Mednarodnemu uradu za kužne bolezni 
v Parizu poročila o živalskih kužnih in parazitarnih boleznih, 
ki so v seznamu B; < m ' • 

- da o pojavu slinavke in parkljevke obvesti tudi komisijo za 
slinavko in parkljevko pri organizaciji združenih narodov za 
hrano in kmetijstvo (FAO); 

- da sodeluje v evropski komisiji za zatiranje stekline in vodi 
srednjeevropsko podkomisijo za zatiranje stekline; 

- da o stanju zoooz obvešča Svetovno zdravstveno organiza- 
cijo; 

Kot članica te organizacije je Slovenija prevzela tudi obvezno- 
sti, da organizira takšno veterinarsko službo in da s predpisi 
uredi to področje tako, da bo sposobna organizirati in izvajati 
temeljna načela politike preventive, zatiranja in izkoreninjenja 
bolezni, ki so začrtana v odredbah mednarodnega zoosanitar- 
nega kodeksa. Dosledno izpolnjevanje teh obveznosti je 
temeljni pogoj za nemoten mednarodni promet in tudi za naš 
izvoz živali ter surovin in živil živalskega izvora. 

Seznam kužnih bolezni, ki jih je treba prijaviti na podlagi 
naših predpisov, ni usklajen s seznama A in B mednarodnega 
kodeksa. Zato mora Slovenija ustrezno urediti tudi prepreče- 
vanje in zatiranje teh bolezni, čeprav v naši državi še niso bile 
ugotovljene. 

Z ustavo Republike Slovenije je v sklopu državne ureditve 
opredeljena uprava kot del izvršilne oblasti, ki opravlja 
upravne naloge iz državne pristojnosti. V primerjavi z doseda- 
njo zakonodajo, po kateri so funkcije državne uprave v veteri- 
narstvu opravljali zvezni, republiški in občinski upravni 
organi, po novi ustavi in zakonih, ki bodo urejali državno 
upravo, opravlja upravne naloge v veterinarstvu Ministrstvo za 
kmetijstvo in gozdarstvo. Dosedanja ureditev državne uprave 
veterinarstvu je zato v nasprotju z ustavo Republike Slovenije. 
Na novo je treba urediti naloge državne uprave, vprašanje 
organizacije dosedanje občinske oziroma medobčinske vete- 
rinarske inšpekcije, naloge in organizacijo obmejne veterinar- 
ske inšpekcije ter pristojnost in naloge v inšpekcijskem nad- 
zorstvu. 

Zakon o upravi bo uredil samo tiste skupne sistemske 
določbe, ki veljajo za vse inšpekcije, zakon o veterinarstvu pa 
bo moral glede na posebnosti v veterinarstvu konkretizirati 
ukrepe, ki jih v posameznih primerih lahko ali mora odrediti 
veterinarski inšpektor. 

Tudi sistem epizootioloških ukrepov (evidenca, prijava in 
odjava kužne bolezni, določanja mej okuženega in ogrože- 
nega območja, nadzor notranjega prometa, ukrepanje itd.) 
temelji na območju dosedanje občine. Ker se na novo ureja 
upravni sistem je nujno, da se na novih temeljih uredita tudi 
organizacija in delovanje veterinarske službe in veterinarske 
inšpekcije. 

Na podlagi dosedanjih zakonov so večino pravnih aktov 
o veterinarstvu izdajali nekdanji zvezni organi. Zato je treba 
novi zakon uskladiti tudi z zakonom o Vladi Republike Slove- 
nije in določiti pravne akte, ki jih izdaja Vlada, ter predpise, ki 
jih mora izdati ministrstvo, pristojno za veterinarstvo. 

Veterinarska služba v Republiki Sloveniji je organizirana v: 

- 9 območnih veterinarskih zavodih (veterinarski, živinorej- 
sko-veterinarski, kmetijsko-veterinarski) 
- 3 veterinarskih postajah (ki še niso verificirane), 
- 19 obratnih veterinarskih ambulantah kmetijskih podjetij in 
osemenjevalnih centrov, 
- 1 univerzitetni veterinarski organizaciji. 

V teh veterinarskih organizacijah so bili v letu 1993 tile veteri- 
narski delavci: 

! 
Veterinarska organizacija Veterinarski delavt 

85 i, Območni veterinarski zavodi in veterinarske postaje 
Obratne veterinarske ambulante 
Osemenjevalni centri 
Veterinarska fakulteta (operativna specialistična dejavnost)? 
Skupaj veterinarskih delavcev in sodelavcev # 

Veterinarska inšpekcija je bila organizirana v 13 občinski ^ 
inšpektoratih, 14 medobčinskih inšpektoratih, 6 mejnih vete' 
narskih postajah in v republiški veterinarski inšpekcP 
Inšpekcijsko nadzorstvo je v letu 1993 opravljalo 92 doktorji*1 

veterinarske medicine. 

Zakon o zdravstvenem varstvu živali iz leta 1985 je v nokata" 
določbah ovira za lastninjenje in za uvedbo zasebne pra^ 
v večini veterinarskih dejavnosti. 

Predlagatelj meni, da lahko opravljanje nekaterih veterina i 
skih storitev z uvedbo zasebne veterinarske dejavno!*! 
dopolni in izboljša obstoječi sistem veterinarske službe. P'e w 

videvamo, da bo uvedba zasebne dejavnosti dala možnost' 
dvig obsega in kakovosti veterinarskih storitev, hitrejši 11 
odziv na potrebe in povpraševanje, omogočena bo pros'K 
izbira veterinarja, kar vse bo izboljšalo obstoječi sistem vel« "J 
narske dejavnosti. 

Zasebna dejavnost bo izboljšala in dopolnila ponudbo vete 
narstva, zlasti v zdravstvenem varstvu nekaterih vrst živali p 
specialistične dejavnosti. Z uveljavitvijo zasebne pobude 
ponudba veterinarske dejavnosti kakovostnejša in celovite]* ^ 

»oj 

II. NAČELA IN CILJI ZAKONA 

Nova pravna ureditev veterinarstva mora upoštevati: 

- da ustavnega načela, po katerem ima vsakdo pravico jar 
zdravstvenega varstva, ni mogoče v celoti zagotavljati, bo 
nista zagotovljeni primarna preventiva pri varstvu pred zoo( ja, 
zami in zdravstvena neoporečnost živil živalskega izvora, I*1 

izvaja veterinarstvo; 
- da ustavne pravice vsakogar do zdravega življenjske |av, 
okolja ni mogoče v celoti zagotoviti, če poleg drugega ne 
zagotovljeno varstvo pred živalskimi kužnimi bolezni'l0r 
V državah, ki nimajo urejene veterinarske dejavnosti. {6|( 
namreč življenjsko okolje okuženo z različnimi povzroči' kun 

Pr< 
0a 

»sr 

nalezljivih bolezni; 
- da so veterinarski ukrepi v glavnem zaščita živali phs 
mučenjem; jZv 
- da v celoti ne bo zagotovljena skrb za ohranjanje nara1 rop 
dediščine, če ne bo službe, ki bo skrbela tudi za ug<" 
zdravstvene razmere avtohtonih živali, ki so del našega na' dan 
nega bogastva. 

Zakon bo temeljil na načelih: 

- zdravstveno varstvo živali je primarna preventiva v zdj 
stvu in obenem temeljni pogoj za razvoj živinoreje in 
drugih živali ter proizvodnje higiensko neoporečne hranefiip, 

0 i 
- določene zadeve veterinarstva so dejavnosti javne vfl' fjve 
narske službe, ki se opravljajo v okviru mreže javne veteri1 Ki0( 
ske službe; !«p0 

- varstvo živali in ljudi pred kužnimi boleznimi živali je d *d|a 
nost države, njenih organov, veterinarskih in drugih orga" !ave 
cij, fizičnih in pravnih oseb imetnikov živali; 'fajc 

, 
- vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva živa' 'o<jc 
dolžnost varovanja zdravja živali kakor tudi zdravja ljudi.f pa 
kužnimi boleznimi, ki se prenašajo med živalmi in ljudmi jVri| 

Ja 
- večina veterinarskih storitev naj se zagotovi z organi 
njem zasebne veterinarske dejavnosti, razen tistih dejav" |iV'i 
ki jih zaradi varstva javnih koristi ni mogoče opra* 0 

v zasebnih organizacijah. 

'»rn 

■Wsi 
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'! zakona so: 

zavarovanje zdravja ljudi pred zoonozami in okužbami ter 
■"rupitvami z živili živalskega izvora; 

.j Preprečevanje in zmanjševanje gospodarske škode, ki jo 
L "ttočajo živalske bolezni, ter zagotavljanje ugodnih epizo- 
90 Soških razmer in higienske ustreznosti živil živalskega 

v°'a, kar je temeljni pogoj za razvoj izvoza, turizma in 
ik>^narodne trgovine ter prometa; 
:e' 
cif uveljavljanje enotne ravni zdravstvenega varstva živali pri 
rj«)Jianju in zagotavljanju predpisanega najmanjšega obsega 

»avstvenega varstva živali v državi; 

e' Ugotoviti tudi na tem področju razmere za varstvo okolja, 
iks 

Ugotoviti učinkovito nadzorstvo v veterinarstvu; 

na1 uveljavitvijo zasebne iniciative narediti ponudbo veteri- 
io! "ske službe kakovostnejšo in celovitejšo ter zagotoviti pra- 
re *0 do proste izbire veterinarskega strokovnega delavca. 
jI ' j 
i I jj spremembe lastništva v veterinarskih organizacijah je 
os fc gospodarjenje v veterinarskih organizacijah (večja kon- 
ite lrenca, boljša organizacija dela, ustrezno upravljanje in 

%ije, uspešno gospodarjenje in finančno poslovanje ipd). 

ite 

g"i Poglavitne rešitve 
0|! naj bi celovito uredil veterinarsko dejavnost in s tem 

Kočil: 

f'eobrazbo sedanje organiziranosti veterinarske službe; 
se ustanovijo javni veterinarski zavodi s podobnim 

J°žajem, kot ga imajo take organizacije v drugih družbenih 
»Slflih; 
"5 se pretežni del sedanje osnovne veterinarske dejavnosti 

? «nizira v raznih oblikah zasebne veterinarske dejavnosti, 
jlf °°na podlagi danih koncesij opravljala določene dejavno- 
3 "vne veterinarske službe. 

k9 naj bi zakon na novih temeljih vzpostavil organizacijo in 
. °vanje veterinarske dejavnosti. |c 

Jj'1 !,0rganizaciji veterinarske dejavnosti naj bi zakon uveljavil 
f®lo treh ravni veterinarskih storitev (primarna ali osnovna, 

" Pndarna ali specialistična in terciarna ali vrhunska veteri- 
na dejavnost). S tem bi sledil usmeritvam v drugih drža- 

" .s sodobno organizirano veterinarsko službo, izkušnjam 
dajanju te dejavnosti pri nas in pogojem, ki jih določa 

07°Pska unija. 
,3' Janji standardi veterinarskih storitev v odnosu do imetni- 

* Šivali, potrošnikov in drugih uporabnikov se naj ne bi 
^jšali, temveč postopoma še povečali in prilagodili potre- 

'n razmeram na posameznih območjih ter normativom 
,dl °Pske unije. 
1' Akcijsko nadzorstvo naj bi bilo organizirano v Veterinar- n "Pravi Republike Slovenije v sestavi Ministrstva za kmetij- 

•1° in gozdarstvo. Veterinarska inšpekcija Veterinarske 
i(^ve Republike Slovenije naj bi imela organizirane 
' ^očne izpostave (za več upravnih enot) in mejne veterinar- 

Postaje. 

j ^agani zakon naj bi uveljavil načelo, ki so ga sprejele 
a *v6 s sodobno urejeno veterinarsko službo, in sicer, da 

No ostati nadzor določenih kužnih bolezni in naloge 
, r'narstva v javnem zdravstvu skrb javnih veterinarskih 

1. °dov in veterinarske inšpekcije, druge veterinarske stori- 
I ;Pa se lahko organizirajo v okviru zasebne veterinarske 
II ros"- Inšpekcijske službe v državni upravi in javni veteri- ni zavodi, ki opravljajo strokovna dela za inšpekcijo, so 
ni Gorstvu celota, ki je lahko učinkovita le, če je tudi 
/n .?v|ianje strokovnih del strokovno samostojno in nevtralno, 
•a* 0 drugačno organiziranje te dejavnosti je lahko 

v nasprotju z interesi postopka inšpekcije in družbenimi inte- 
resi. 

Pri opredelitvi obsega dejavnosti, ki jo opravljajo posamezne 
veterinarske službe, bi morali upoštevati tudi temeljno načelo, 
da nihče ne more nadzirati samega sebe in da nekaterih 
strokovnih del inšpekcijskega nadzorstva ni mogoče z zako- 
nom poveriti neki organizaciji ali posamezniku, če opravljanje 
teh del ni združljivo s položajem, nalogami in interesi take 
organizacije oz. posameznika. 

Zato naj bi zakon zagotovil nadzorovanje po načelih, ki jih je 
že predpisala in uveljavila Evropska unija in tako bi tudi 
dejavnost naše države povezali v enoten nadzorni sistem 
v Evropi. 

IV. MEDNARODNA UREDITEV - PRIMERJALNI PREGLED 

Republika Slovenija ima v veterinarski dejavnosti tudi obvez- 
nosti, ki izhajajo iz mednarodnih konvencij, ki jih je nekdanja 
Jugoslavija ratificirala z 20 državami (Avstrija, Belgija, Bolga- 
rija, Češkoslovaška, Francija, Grčija, Italija, Nemčija, Poljska, 
Romunija, Turčija, Madžarska, Albanija, Nizozemska, Mongo- 
lija, Finska, Urugvaj, Argentina, ZSSR, Kitajska). Pri uvozu, 
izvozu in tranzitu živali, surovin in živil živalskega izvora ter 
predmetov, s katerimi se lahko prenašajo živalske kužne 
bolezni, mora veterinarska služba Slovenije izvajati tudi 
določbe mednarodnih konvencij (dodatek Uradnih listov 
SFRJ, št. 7/56, 51/70. 6/62, 3/88, 7/58, 6/66,15/71, 8/66, 16/52, 2/ 
66, 13/60, 7/60, 2/62, 6/84, 28/70, 41/72, 6/79, 12/80, 17/89, 7/89, 
53/76, 2/81). 

Da smo lahko vključeni v mednarodno trgovino in promet 
z živalmi, surovinami in živili živalskega izvora na trgu drugih 
držav, mora biti veterinarska dejavnost organizirana in delo- 
vati tako, da lahko uresničuje smernice Evropske unije za 
veterinarskinadzor. Te smernice urejajo ukrepe za prepreče- 
vanje in zatiranje živalskih kužnih bolezni, prevoz in promet 
z živalmi, surovinami in živili živalskega izvora, živalskim 
semenom, zarodki in krmil, veterinarski nadzor nad biolo- 
škimi rezidui v živilih živalskega izvora in druge razmere za 
zagotavljanje zdravstvene neoporečnosti živil živalskega 
izvora in krmil (smernice so objavljene v zbirki Veterinary 
controis, Commission of the Evropean communities control). 
(Viri: Evropski dokumentacijski center, Ljubljana 736/V). 

Veterinarsko dejavnost v epizootiologiji in zdravstvenem nad- 
zorstvu nad živili živalskega izvora, ki je bila organizirana 
v veterinarskih delovnih organizacijah, po novem zakonu pa 
bo enako organizirana v območnem in državnem javnem 
zavodu, so v preteklih letih redno nadzirali inšpekcijski organi 
Evropske unije, ZDA in drugih držav. Komisije teh držav so 
presodile, da je ta dejavnost v Republiki Sloveniji usklajena 
s smernicami EU in ZDA in tako organizirana in opremljena, 
da zagotavlja učinkovito zdravstveno varstvo živali in da ni 
nevarnosti za živinorejo in prebivalstvo držav EU, ZDA in 
drugih držav. Na podlagi tega je Slovenija dobila izvozno 
dovoljenje za najzahtevnejše trge (EU, ZDA, Kanada, Avstra- 
lija). Moramo pa urediti nekatere zadeve, ki niso usklajene 
s smernicami EU (npr. zdravstvena spričevala lahko izdaja 
samo veterinarska služba; proizvajalec živil mora o vsaki 
nevarnosti za živali ali za ljudi takoj obvestiti veterinarsko 
službo; zagotovljeno mora biti neovirano delo veterinarske 
inšpekcije EU v naši državi; živali v prometu morajo biti 
oštevilčene; urediti moramo tudi sistem registracije zbiralnic 
mleka in izvoznih mlekarn ipd.) Vse navedene pravne praz- 
nine morajo odpraviti nov zakon o veterinarstvu in novi pod- 
zakonski predpisi na tem področju. 

Predlagatelj je proučil ureditev veterinarske službe v drugih 
državah s posebnim poudarkom na razdelitvi veterinarske 
dejavnosti na državno in zasebno dejavnost v teh državah. 

Pri pripravi predloga organizacije veterinarske službe R Slo- 
venije je predlagatelj upošteval sklepe in predloge Medna- 
rodne organizacije za epizootiologijo, predpise in pogoje 
Evropske unije, ureditev v državah s sodobno urejeno veteri- 
narsko službo, s tem da je predpis prilagodil naši ureditvi in 
razmeram. 
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V sklepih in predlogih Mednarodne organizacije za epizooti- 
ologijo (OIE) je poudarjeno, da nadzor določenih kužnih 
bolezni živali in naloge veterinarstva v javnem zdravstvu 
morajo ostati skrb države, druge veterinarske dejavnosti pa se 
lahko poverijo zasebni praksi. 

Podobno načelo je Slovenija že uzakonila v zdravstvu. Na 
podlagi zakona o zdravstveni dejavnosti lahko higiensko in 
epidemiološko dejavnost opravljajo samo javni zavodi. 

S predloženim zakonom naj bi veterinarsko službo organizi- 
rali podobno kot v nekaterih evropskih državah s sodobno 
urejeno veterinarsko službo. 

Naša država načrtuje svoj razvoj tudi v prihodnosti v izvozu 
živalskih surovin in proizvodov, uvozu nekaterih surovin in 
razvoju turizma. Zato je problematika naše države v veterinar- 
stvu podobna kot npr. v Italiji, Danski in Bavarski. Danska 
izvaža veliko kmetijskih proizvodov, Italija je turistična država, 
ki uvaža nekatere živali in surovine in ima v zvezi s tem stalne 
epidemiološke in epizootiološke probleme. Bavarska je 
dežela s sodobno veterinarsko zakonodajo, ki ima velik vpliv 
pri sprejemanju normativov EU. 

V teh državah opravljajo laboratorijske preiskave zaradi diag- 
nostike določenih kužnih bolezni ter ugotavljanja zdravstvene 
neoporečnosti surovin in živil živalskega izvora, veterinarsko- 
sanitarne preglede in nadzor v živilskih obratih, organizacijo 
preventive ter zatiranja kužnih bolezni ter inšpekcijsko nad- 
zorstvo državne ustanove in državna uprava. 

Zaposlenost veterinarjev v državni oz. zasebni dejavnosti v teh 
državah je razvidna v tabeli: 

Država Državni Državni 
dežela uslužbenci laborator. 

javni inšti- 
tuti 

Zasebna % veterinar- 
praksa jev v zaseb- 

ni praksi 

Bavarska 
Danska 
Italija 

443 
491 

75 

342 
236 
150 

1601 
1134 
342 

66 
60 
61 

V vseh razvitih državah država skrbi za nadzor in za zakonitost 
organiziranja, s tem pa tudi nadzor vseh dejavnosti v veteri- 
narstvu, tudi tistega dela, ki ga opravljajo zasebni veterinarji. 

V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Predlagani zakon neposredno ne bo povzročil novih finanč- 
nih obveznosti, saj sta se predpisani najmanjši obvezni obseg 
varstva pred živalskimi kužnimi boleznimi in diagnostika 
predpisanih kužnih bolezni že zdaj financirala iz proračunov. 
Z razmejitvijo in prenosom pristojnosti z občin na republiko 
pa bo moralo priti do premikov pri financiranju tistih dejavno- 
sti, ki so se do zdaj financirale iz proračunov občin. 

Po predloženem zakonu naj bi se sedanja veterinarska dejav- 
nost reorganizirala tako, da bo delalo v zasebni dejavnosti cca 
70% veterinarjev, v javnih veterinarskih zavodih pa približno 
30% veterinarjev. V državni upravi in v javnih veterinarskih 
zavodih pa bo delalo skupaj približno 40% veterinarjev. 

Reorganizacija veterinarske službe ne bo imela za posledico 
obremenitev republiškega proračuna. Ker bodo območni 
javni zavodi delali v prostorih s sredstvi in delavci dosedanjih 
območnih veterinarskih zavodov, ta reorganizacija sama po 
sebi ne bo zahtevala dodatnih finančnih sredstev, temveč 
prav tako le njihovo prerazporeditev med proračuni. Zagotovo 
pa bo postopno usklajevanje dela te dejavnosti s standardi in 
predpisi Evropske unije in drugih držav uvoznic narekovalo 
tudi določena vlaganja - predvsem za posodobitev laborato- 
rijev. 

Naloge republiškega veterinarskega zavoda bo opravljala 
Veterinarska fakulteta, kar bo preprečilo podvajanje opreme, 
objektov in kadrov za te dejavnosti oziroma zagotovilo raci- 
onalno zagotavljanje dejavnosti. 

Tudi izvajanje primarne veterinarske dejavnosti, ki bo organi' t 
zirana v zasebni veterinarski dejavnosti, ne bo povzroii" 
novih finančnih obveznosti. Na območju republike so na ^ 
lokacijah že verificirane veterinarske postaje za opravljanji 
primarne veterinarske dejavnosti. Ker bodo posamezniki 
skupine veterinarskih strokovnih delavcev delale v prostori*« 
s sredstvi in delavci dosedanjih veterinarskih postaj, ta reoM'i 
ganizacija ne bo zahtevala dodatnih finančnih sredstev usta1 

noviteljev 

Dolgoročno pa lahko glede na vključitev sredstev posamezni* 
fizičnih in pravnih oseb in sprostitev konkurenčnosti pričah 
jemo racionalizacijo na tem področju. 

Vzpostavitev republiške veterinarske inšpekcije ne bo povztf 
čila večjih posledic. Ta bo prevzela naloge veterinarski 
inšpekcije, ki so jih do zdaj opravljale občinske ozirofl" 
medobčinske veterinarske inšpekcije, pa tudi njihove delavc« 
Ker bodo veterinarski inšpektorji praviloma delali v prostori' 
s sredstvi in delavci dosedanjih občinskih in medobčinski* 
veterinarskih inšpekcij, ta reorganizacija sama po sebi ne W 
zahtevala dodatnih finančnih sredstev oziroma se bo to ure- 
jalo po zakonu o upravi. Zaradi boljše organizacije del* 
specializacije in racionalnejšega izkoriščanja opreme naj ""i 
bile izpostave veterjnarske inšpekcije organizirane za ve' 
upravnih enot skupaj, mejna veterinarska inšpekcija pa naj ^ 
bila organizirana v mejnih veterinarskih postajah veterinarski 
uprave. 

Mejna veterinarska inšpekcija je že organizirana v Republik 
veterinarski upravi Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo 
Toda na mejnem prehodu Dolga vas in na osmih mejni' 
prehodih na meji z Republiko Hrvaško niso zagotovljen' 
razmere za strokovno opravljanje nalog mejne veterinarskih 
inšpekcije. Ureditev teh mejnih prehodov bo zahtevala sre^ 
stva iz proračuna Republike Slovenije 

Do zdaj je bil občinski upravni organ, pristojen za veterina'' 
sko inšpekcijo, organ prve stopnje, republiški upravni orga" 
pristojen za veterinarsko inšpekcijo, pa organ druge stopni« 
Ker bodo v novem zakonu vsi veterinarski inšpektorji v smis'! 
upravnega postopka v prvostopnem organu, na drugi stopni 
pa bo p pritožbah odločalo Ministrstvo za kmetijstvo in g o' 
darstvo, bo ta sprememba povzročila dodatno obvezno« 
oddelka za pravne zadeve tega ministrstva. Zato bo potreb^ 
val enega novega delavca. 

isti 
Tudi reorganizacija veterinarske službe ne bo povzročil 
negativnih posledic. Oddelki za diagnostično dejavnost11 

epizootiologijo ter higieno živil sedanjih območnih veterina' 
skih zavodov bodo nadaljevali delo kot javni veterinari 
zavodi. Primarna veterinarska dejavnost, ki je zdaj organi? 
rana v veterinarskih postajah območnih zavodov, se bo lastn 
nila. Veterinarska služba bo tako reorganizirana postoponl^ 
in zato ne bo nobenih negativnih posledic za imetnike živali^ 

Sredstva za izvajanje predpisanega najmanjšega obse!!^ 
zdravstvenega varstva živali, ki naj bi ga zagotavljala državi »jn. 
se bodo zagotavljala s pristojbinami, ki jih je tudi do 
določala Vlada Republike Slovenije. Predvidevamo, naj bi 
v proračunu Republike Slovenije zbralo s pristojbina' ilUJUinu' i''9 

v notranjem prometu in v prometu čez državno mejo pribli^s!! 
800 milijonov tolarjev. hrib. 

VI. PRIHODNJA ORGANIZIRANOST VETERINARSKE 
INŠPEKCIJE ^ 
Pri izvajanju veterinarske preventive in ukrepov za preprei' 
vanje in zatiranje kužnih bolezni ter drugih veterinarskih ukfl 
pov mora celotna veterinarska inšpekcija delovati kot enot« V 
sistem. Zato se za najprimernejšo šteje organizacijska obli' 
enotno organizirane veterinarske inšpekcije za vso državo. 

Sedanje občinske oziroma medobčinske inšpekcije l>y8( 
obmejne veterinarske inšpekcije naj bi bile organizira' 
v Veterinarski upravi Republike Slovenije, ki je organ v sest« <[ 
Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo. S tako organizi' jttej 
nostjo bi zagotovili večjo strokovnost in enotnost ukrepa^ t(rin 
vseh inšpektorjev, delitev dela inšpektorjev glede na po' ^ 
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iri# 'terinarska uprava bo imela tele območne izpostave z dislo- 
!<>'• "snimi enotami: 

nit 
Klf 

"""očna izpostava dislocirana enota 

'"ibor 

:r(f 
sW 

■C« 
»ril1 

ikiX 
bo 

ire- 
g\i 
j t* 
vet 
ijb 
sK« 

išk 
tvo 
ni' 
al* 
sW "bljana 

število veterinarskih 
inšpektorjev 

v enoti v izpostavi 

l5'ojna 

Slovenska Bistrica 1 
Dravograd 2 
Maribor 3 
Lenart 1 
Gornja Radgona 1 
Murska Sobota 2 
Lendava 1 
Ljutomer 1 
Ormož 1 
Ptuj 2 15 

Krško 2 
Mozirje 1 
Žalec 1 
Trbovlje 1 
Laško 1 
Celje 1 
Šentjur 1 
Šmarje pri Jelšah 1 
Slovenske Konjice 1 10 

Novo mesto 2 
Metlika 1 
Kočevje 1 
Ljubljana 10 
Domžale 1 
Kamnik 1 
Litija 1 
Kranj 1 
Škofja Loka 1 
Radovljica 1 
Grosuplje 1 
Vrhnika, Logatec 1 22 

Tolmin 1 
Nova Gorica 1 
Ajdovščina 1 
Postojna 2 
Sežana 1 
Koper 2 
Idrija 1 9 

S; stave 37 enot 56 inšpektorjev 

L 
fcŽ Ž!!? veter'nars^a inšpekcija bo organizirana v 6 mejnih veteri- 1 X**lh postajah, in sicer: 
J veterinarska 
žr !!?|a 
  

Mejni prehodi Število mejnih 
vet. inšpektorjev 

Šentilj, Dolga vas, Središče ob 
Dravi, Gruškovje, Maribor, leta- 
lišče Maribor, Petišovci, Dobo- 
vec, Lendava 

15 

Letališče Brnik, Obrežje, Dobo- 
va, Metlika, Ljubljana 
Sežana. Fernetiči, Jelšane, Ilir- 
ska Bistrica, Rakitovec 
Dragonja, Škofije, Koper 

orica Nova Gorica, Vrtojba 
Jesenice, Predor Karavanke 

"arske postaje: 
26 mejnih prehodov 34 mejnih in- 

špektorjev 

Iz navedenih tabel je razvidno, da naj bi delalo v veterinarski 
inšpekciji skupaj 96 veterinarskih inšpektorjev (trenutno sta- 
nje: 92 veterinarskih inšpektorjev). Vsi inšpektorji izpolnjujejo 
predpisane pogoje, vsi so najmanj dr.vet.med. in imajo oprav- 
ljen strokovni izpit, približno 10% inšpektorjev pa nima pred- 
pisanih 5 let delovnih izkušenj. 

VII. PRIHODNJA ORGANIZIRANOST JAVNIH 
VETERINARSKIH ZAVODOV 

Naloge javnih veterinarskih zavodov bo opravljalo 5 območ- 
nih veterinarskih zavodov in 1 državni veterinarski zavod 
v Veterinarski fakulteti in sicer: 
Javni veterinarski zavod Območje zavoda 
Celje 

Grosuplje 

Maribor 
Murska Sobota 
Nova Gorica 
Ptuj 
Ljubljana - Državni 
veterinarski zavod 

celjsko, zasavsko in posavsko 
območje 
ljubljansko, gorenjsko in 
dolenjsko območje 
mariborsko in koroško območje 
pomursko območje 
primorsko in obalno območje 
ptujsko-ormoško območje 
območje Republike Slovenije 

V začetku izvajanja zakona bodo zasebni veterinarski delavci 
(organizirani kot družbe ali samostojni veterinarji) opravljali 
veterinarske storitve primarne veterinarske dejavnosti v 64 
veterinarskih objektih (sedanje veterinarske postaje in 
obratne veterinarske ambulante). 

Veterinarski delavci prihodnje organizacije veterinarske 
službe 

Veterinarska organizacija Veterinarski delavci 
in sodelavci 

Zasebna veterinarska dejavnost 
Območni javni veterinarski zavodi 
Državni veterinarski zavod 
Veterinarske fakultete 

605 
230 

70 

Skupaj 905 

VIII. STROKOVNE IN DRUGE INSTITUCIJE, 
KI SO SODELOVALE PRI PRIPRAVI ZAKONA 

Pri pripravi zakona so sodelovali strokovnjaki z Veterinarske 
fakultete v Ljubljani, Poslovne skupnosti za veterinarstvo, 
Veterinarske zbornice v ustanavljanju, Slovenske veterinarske 
zveze, Društva živilskih higienikov Slovenije, Zavoda za zdrav- 
stveno varstvo in veterinarskih zavodov. 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon določa živalske kužne bolezni, predpisuje ukrepe za 
njihovo preprečevanje, zatiranje in izkoreninjenje ter veteri- 
narsko sanitarno preventivo, določa najmanjši obvezni obseg 
varstva živali pred kužnimi boleznimi in način njegovega 
financiranja, ureja veterinarsko službo, njeno organizacijo, 
zagotavljanje in izvajanje, pravice in obveznosti državnih 
organov ter inšpekcijsko nadzorstvo, ki ga opravlja veterinar- 
ska inšpekcija. 

2. člen 
(namen veterinarstva) 

Veterinarstvo je namenjeno: 
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- varovanju in izboljševanju zdravja živali; 
- zaščiti zdravja živali pred kužnimi in drugimi boleznimi; 
- ugotavljanju, diagnosticiranju in zdravljenju bolnih živali; 
- zagotavljanju ukrepov za varstvo prebivalstva pred zoono- 
zami s preprečevanjem in zatiranjem teh bolezni pri živalih in 
preprečevanjem prenašanja teh bolezni na ljudi; 
- zagotavljanju higienske ustreznosti surovin in živil žival- 
skega izvora ter skrbi za higiensko ustreznost krmil in vode za 
napajanje živali, ki ni pod nadzorstvom zdravstvene službe (v 
nadaljnjem besedilu: voda za napajanje); 
- zagotavljanju nemotene reprodukcije živali z vidika zdrav- 
stvenega varstva živali; 
- varstvu in izboljševanju okolja in higienskih razmer ter 
ugotavljanju ustreznosti živalskega okolja z vidika zdravstve- 
nega varstva živali; 
- veterinarski prosveti in vzgoji imetnikov živali in prebival- 
stva; 
- zaščiti živali pred mučenjem in skrbi za dobro počutje 
živali. 

3. člen 
(pravice in dolžnosti imetnikov živali) 

(1) Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva živali. 

(2) Vsakdo ima dolžnost varovanja zdravja živali kakor tudi 
zdravja ljudi pred kužnimi boleznimi, ki se prenašajo med 
živalmi in ljudmi. 

(3) Fizične in pravne osebe morajo omogočiti opravljanje 
veterinarskosanitarnega pregleda in nadzorstva kakor tudi 
odvzem potrebnega materiala za preiskave in izvajanje drugih 
ukrepov za varstvo pred kužnimi boleznimi živali, določenimi 
s tem zakonom. 

(4) Fizične in pravne osebe morajo obvestiti pristojno veteri- 
narsko organizacijo ali veterinarsko inšpekcijo, če ugotovijo, 
da obstaja nevarnost za zdravje živali ali v zvezi s tem nevar- 
nost za ljudi, dajati tem službam v določenem roku in brez- 
plačno podatke o zdravstvenem varstvu živali in o izvajanju 
ukrepov ter jim omogočiti, da se prepričajo o danih podatkih. 

(5) Imetnik živali ima pravico do proste izbire veterinarskega 
strokovnega delavca, razen v zadevah, ki se nanašajo na 
izvajanje obveznega najmanjšega obsega varstva živali pred 
kužnimi boleznimi, do pouka o izbrani metodi in stroških 
zdravljenja ter možnih posledicah. 

4. člen 
(varstvo pred kužnimi boleznimi) 

(1) Varstvo pred živalskimi kužnimi boleznimi je po tem 
zakonu dolžnost države, njenih organov, veterinarskih in dru- 
gih organizacij, fizičnih in pravnih oseb, ki so imetniki živali, 
živil, surovin in odpadkov, proizvajalci, imetniki objektov za 
rejo in trženje živali, proizvodnjo, predelavo, obdelavo, trženje 
ali skladiščenje živil, surovin, odpadkov ter krmil. 

(2) Naloge Republike Slovenije v veterinarstvu opravlja mini- 
strstvo, pristojno za veterinarstvo (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo), državni upravni organ, pristojen za veterinarstvo 
in veterinarsko inšpekcijo (v nadaljnjem besedilu: veterinar- 
ska uprava), javni veterinarski zavodi in zasebne veterinarske 
organizacije (v nadaljnjem besedilu: veterinarske organiza- 
cije). 

(3) Veterinarske organizacije in veterinarske inšpekcije vodijo 
predpisano evidenco in pošiljajo predpisane podatke veteri- 
narski upravi. 

(4) Veterinarske organizacije, veterinarska uprava in veteri- 
narska zbornica vodijo registre, ki jih določa ta zakon. 

5. člen 
(izvajalci veterinarskih dejavnosti) 

(1) Veterinarske dejavnosti lahko na podlagi dovoljenja pri- 
stojnega organa opravljajo samo domače pravne osebe in 

fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije, če izpo' 
njujejo z zakonom določene pogoje. Za 

iko 
dar (2) Veterinarske dejavnosti javne veterinarske službe # 

opravljajo v okviru mreže javne veterinarske službe v javni 
veterinarskih zavodih in na podlagi koncesije v zasebrt6 

veterinarskih organizacijah. 
dliftti (3) Veterinarske dejavnosti morajo biti organizirane tako 

so vsem imetnikom živali v Republiki Sloveniji zagotovijo 
trajen in nemoten dostop do veterinarskih storitev in preskrb j 
z nujnimi zdravili, ki se uporabljajo v veterinarski medicini, 
pravica do predpisanega najmanjšega obveznega obsega var 
stva pred kužnimi boleznimi živali, ki ga mora zagotov" e 

država. 

2 
in. 

6. člen 
(mednarodne pogodbe) 

fer 

Mednarodne obveznosti do preprečevanja in zatiranja živa' 
skih kužnih bolezni in mednarodnega prometa z živalnjj y 
surovinami, živili in odpadki živalskega izvora ter predmejjt,, 
s katerimi se lahko prenese kužna bolezen, določajo zakon' 
mednarodne konvencije ter druge mednarodne pogodbe. 

7. člen 
(pomen izrazov) 

V tem zakonu uporabljeni izrazi pomenijo: 

1. Živali so kopitarji (konji, mezgi, osli in mule), parkljaL 
(goveda, bivoli, ovce, koze in prašiči), perutnina (koko! 
purani, race in druga domača perutnina, noji ter golobi), P$lJn 
mačke, kunci, okrasne in eksotične živali, male živali, čebe^j, 
ribe, školjke, raki, želve, polži, žabe, divjad, divje živali, v oW 
rah vzrejena divjad, zookulture in poskusne živali. Hi 

• a ^ 2. Imetniki živali so fizične in pravne osebe, ki so lastniki živ»te^ 
oziroma se ukvarjajo z varstvom, uporabo, gojitvijo, gosp%j 
darjenjem, šolanjem, prevozom ali prodajo živali. I'1 

3. Živila živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu: živila)5 ^ 
sestavni deli živalskega telesa v surovem, polpredelanem ^ 
predelanem stanju in mleko, jajca, mesni, ribji, mlečni ^ 
jajčni izdelki, ikre, med in drugi čebelji pridelki ter izdelki)^ 
rakov, školjk, polžev in žab, ki so namenjeni za prehrano Ijifl l{! 

Jii 
4. Surovine živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu: su'1^ 
vine) so sestavni deli živalskega telesa ter mleko, jajca in 
v nepredelanem stanju ne glede na njihov namen. 

5. Odpadki živalskega izvora (v nadaljnjem besedilu: odpad*' 
so sestavni deli živalskega telesa, ki niso namenjeni za PrlKy 
hrano ljudi. 

6. Odplake so odpadne vode, ki nastajajo v objektih za <e\ 
živali, klavnicah in drugih objektih za obdelavo, predelavo' 
zbiranje surovin, živil in odpadkov in zahtevajo posebno te' 
nologijo odvajanja in čiščenja. 

,VK 

Ku 

7. Posamezna krmila, krmne mešanice in dodatki (v 
njem besedilu: krma) so vsak material, ki se uporablja 
krmljenje živali. 

8. Iztrebki in izločki so: gnoj, gnojevka, urin, slina. 

9. Zoonoze so kužne bolezni, ki se posredno ali neposred' 
prenašajo z živali na ljudi in obratno. 

10. Z epizootijo (epidemijo) kužne bolezni so mišljeni štev 

nejši primeri kužne bolezni, ki glede na pogostnost primer' 
čas, kraj in prizadete vrste živali presegajo pričakovano s' 
vilo primerov. Za epizootijo kužne bolezni se štejejo W 
številnejša obolevanja ali pogini živali,katerih povzročitelj 
znan. 

11. Za okuženo območje se šteje območje, na katerem 
ugotovljen en ali več virov okužbe In na katerem so ds1 

možnosti za širjenje okužbe. 
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:pci 
h ogroženo območje se šteje območje, na katero se 

"o prenese bolezen z okuženega območja in na katerem 
tone možnosti za širjenje okužbe. 

iir Veterinarske organizacije so organizacijske oblike javnih 
"'narskih zavodov in zasebne veterinarske dejavnosti, J|erih veterinarski strokovni delavci opravljajo veterinarske 

danosti, za katere so registrirane. 

^terinarskosanitarni pregledi in nadzor so pregledi in 
živali, surovin, živil, krme in odpadkov zaradi varstva 
živali pred kužnimi boleznimi živali in preprečevanja 

,vit ,rneta s surovinami, živili in krmo, ki higiensko niso re*ni, ter nadzor objektov ali blaga, ki so lahko vir kužnih 
!!"i živali. 

Osebno nevarne kužne bolezni so kužne bolezni iz sez- 
"aA mednarodnega zoosanitarnega kodeksa. 

'•astna domača poraba živil živalskega izvora je poraba za 
'8be lastne družine imetnika živali. Vsak drug način 

ali prometa - tudi na turistični kmetiji, v gostilni, 
?'iji odprtih vrat, prireditvah itd. - se šteje za javno po- 
tojo. 

klanjem živali v sili je mišljeno klanje brez poprejšnjega 
^narskosanitarnega pregleda živali pred klanjem, to pa je 
"leno samo v določenih primerih. 

.j klanjem bolnih živali je mišljeno klanje živali, obolelih za 
lihimi, zaradi katerih klanje ni prepovedano. Bolna žival 
"'ko pošlje v zakol v klavnico le s predpisano napotnico 
"larja. 

jj'&v z nepreverjenimi ali sumljivimi epizootiološkimi raz- 
ivaari11 je hlev imetnika živali, v katerem se ne opravljajo 
;p0'Matične preiskave živali ali imetnika živali, ki se ukvarja 

dovoljenim in nenadzorovanim prometom z živalmi in 
' Odločbo o tem izda pristojni veterinarski inšpektor. 

javila za uporabo v veterinarski medicini (v nadaljnjem 
zdravila) so izdelki, za katere je po znanstveni poti in 
pku, ki ga določijo predpisi o zdravilih za uporabo 

ud j?.6r'narski medicini, ugotovljeno, da jih je v določenih 
'"lah in na določen način dovoljeno uporabljati na živalih, se odkrile, preprečile, zatrle ali zdravile bolezni oziroma 
budile, obnovile, spremenile ali popravile živalske 

Jne funkcije ali dosegli drugi veterinarskomedicinski 
Neni cilji. 

tfis 

ne bolezni živali 

id* 
P'KUi, 

VrSTE kužnih bolezni živali 

te' 8. člen 

J^žne bolezni živali, zaradi katerih se izvajajo splošni in 
j/^ii ukrepi, ki jih določa ta zakon, so: 

'Jfiška prašičja kuga - Pestis africana suum 
^Jriška smrkavost - Lymphangioitis epizootica 
"jfofični rinitis prašičev - Rhinitis atrophicans suum, 
'"Pična kokošja kuga - Morbus Nevvcastle (Nevvcastle 
*e) 
?0|ezen Aujeszkega - Morbus Aujeszky 
?°lezen Gumboro - Morbus Gumboro 

L 
0|ezen modrikastega jezika - Febris catarrhalis ovium 

>ngue) 
. °iezen rdečih ust - Enteric redmouth disease (Jersiny- *j 

tU L 
°ruceloza - Brucellosis 
jsticerkoza - Cysticercosis 
"inokokoza - Echinococcosis 

„ JJ?ootska goveja levkoza - Leucosis enzootica bovum 
J Pidemični tremor - Encephalomyelitis avium 

,r|trodermatitis pri krapih - Erythrodermatitis cyprini 
Urunkuloza pri postrvih - Furunculosis salmonis 8arje pri kopitarjih in prežvekovalcih - Scabies: Sarcopto 

sis equorum, bovum et rupicaprarum, Chorioptiasis ovium, 
Psoroptosis 
17. goveja genitalna kampilobakterioza - Campylobacteri- 
osis genitalis bovum 
18. goveja kuga - Pestis bovina (Rinderpest) 
19. goveja spongiformna encetalopatija - Encephalopathia 
spongi formis bovum 
20. goveja trihomonijaza - Trichomoniasis bovum 
21. goveja virusna diareja - mukozna bolezen - Diarrhoe 
viralis bovum - Morbus mucosae bovum 
22. hemoragična bolezen kuncev in zajcev - Morbus haemo- 
rrhagicus cuniculorum et leporum 
23. hemoragična septikemija pri govedu - Septicaemia 
haemorrhagica bovum 
24. huda gniloba čebelje zalege - Pestis apium 
25. infekciozni bovini rinotraheitis in infekciozni pustularni 
vulvovaginitis (IBR/IPV) - Rhinotracheitis infectiosa et vulvo- 
vaginitis pustulosa infectiosa bovum (IBR/IPV) 
26. infekciozni bronhitis pri perutnini - Bronchitis infectiosa 
avium 
27. infekciozna hematopoetska nekroza - Necrosis infecti- 
osa haematopoietica salmonis 
28. infekciozni laringotraheitis pri perutnini - Laryngotrac- 
heitis infectiosa avium 
29. infekciozni metritis kopitarjev - Metritis contagiosa equ- 
orum 
30. influenca konj - Influenza equorum 
31. klamidijsko zvrgavanje ovac - Abortus chlamydialis 
ovium 
32. klasična prašičja kuga - Pestis suum 
33. klostridijski enteritis pujskov (KEP) - Enteritis clostridi- 
alis porcelorum 
34. kokošja kuga — Pestis avium 
35. kokošji tifus - Typhus avium 
36. kolera perutnine - Pasteurellosis avium 
37. konjska kuga - Pestis equorum 
38. konjski arteritis - Arteritis equi 
39. konjski virusni rinopneumonitis - Rhinopneumonitis 
equi 

awi,,ir0nićna bolezen dihal Perutnine - Mycoplasmosis avium 
41. kuga drobnice - Pestis pecorum 
42. kužna malokrvnost - Anaemia infectiosa equorum 
43. leptospiroza — Leptospirosis 
44. listerioza - Listeriosis 
45. marekova bolezen - Neurolymphomatosis avium 
46. mikrosporija - Microsporiasis 
47. miksomatoza - Myxomatosis 
48. mrzlica doline Rift - Hepatitis infectiosa enzootica 
bovum et ovium 
49. mrzlica Q - Q febris 
50. nalezljiva nekroza trebušne slinavke pri postrvih - Necro- 
sis infectiosa pancreatica salmonis 
51. nalezljiva ohromelost prašičev - Encephalomyelitis 
enzootica suum 
52. nalezljiva (enzootska) šepavost ovac - Dermatitis interdi- 
gitalis infectiosa ovium 
53. nosemavost čebel - Nosemosis apium 
54. okamenela zalega - Aspergillosis apium 
55. osepnice ovac in koz - Variola ovina et caprina 
56. paratuberkuloza - Paratuberculosis 
57. pljučna kuga goved - Pleuropneumonia contagiosa 
bovum 
58. prašičja dizenterija - Dysenteria suum 
59. prašičji respiratorni in reproduktivni sindrom (PRRS) 
- Syndroma reproductivum et respiratorium suum 
60. pršičavost čebel - Acariasis apium 
61. psitakoza - Psitacosis 
62. pulmonalna adenomatoza ovac - Adenomatosis pulmo- 
num epizootica ovis 
63. rdečica pri prašičih - Erysipelas suis 
64. salmoneloza - Salmonelosis 
65. slinavka in parkljevka - Aphtae epizooticae 
66. smrkavost - Malleus 
67. spolna kuga konj - Exanthema coitale paralyticum (Du- 
ri na) 
68. spomladanska viremija pri krapih - Viraemia vernalis 
cyprini 
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69. steklina - Rabies (Lyssa) 
70. šumeči prisad - Gangraena emphysematosa 
71. toksokarioza - Toxocariasis 
72. toksoplazmoza - Toxoplasmosis 
73. trihineloza - Trichinellosis 
74. trihofitija - Trichophytia bovis 
75. tuberkuloza - Tuberculosis 
76. tularemija - Tularemia 
77. varooza čebel - Varrosis apium 
78. vesikularna bolezen prašičev - Morbus vesicularis suum 
79. vesikularni stomatitis - Stomatitis vesicularis 
80. virusna hemoragična septikemija pri postrveh - Septica- 
emia haermorrhagica salmonis 
81. virusno vnetje želodca in črevesja pri prašičih - Gastro 
enteritis virosa suum (TGE) 
82. vnetje ribjega mehurja pri krapih - Aerocystitis cyprini 
83. vnetje vimena pri kravah, ovcah in kozah - Mastitis 
bovum, ovium et caprarum 
84. vozličasti dermatitis - Dermatitis nodosa 
85. vranični prisad - Anthrax 
86. vrtoglavost postrvi - Myxomatosis salmonis 

(2) Zoonoze, pomembne za varstvo prebivalstva, so kužne 
bolezni iz 5.. 9., 10., 11., 43., 44., 46., 48., 49., 54., 61., 63., 64., 
66., 69., 72., 73., 74., 75., 76., 83. in 85. točke prvega odstavka 
tega člena. 

(3) Kužne bolezni živali iz prvega odstavka tega člena se glede 
na vrsto infekcije in ukrepe potrebne za njihovo preprečeva- 
nje in zatiranje, razvrstijo v skupine v skladu z mednarodnim 
zoosanitarnim kodeksom. 

PREPREČEVANJE KUŽNIH BOLEZNI ŽIVALI 

9. člen 
(temeljno znanje o kužnih boleznih) 

(1) Imetniki živali in osebe, ki prihajajo v neposreden stik 
z živalmi, živili, surovinami, odpadki, trupli in konfiskati, 
morajo imeti temeljno znanje o kužnih boleznih živali, o njiho- 
vem preprečevanju in prenašanju na ljudi ter o predpisih 
o varstvu pred kužnimi boleznimi živali. 

(2) Temeljno znanje o kužnih boleznih ter o predpisih si 
imetnik živali ali delavec pridobi na tečajih ali na drug ustre- 
zen način. 

10. člen 
(nadzor in prijava objektov ter živali) 

(1) Pod rednim veterinarskosanitarnim nadzorom so živali, 
objekti za živali, objekti, naprave in oprema za proizvodnjo, 
dodelavo, obdelavo, predelavo in promet s krmo, surovinami, 
živili in odpadki, surovine, živila in krma v notranjem in med- 
narodnem prometu. 

(2) Pod veterinarskosanitarnim strokovnim nadzorom so tudi 
živali na sejmih, trgih, prodajalnah in drugih prodajnih 
mestih, razstavah, športnih tekmovanjih, oborah za divje 
živali, dogonih in drugih javnih mestih, kjer se zbirajo živali. 

(3) Imetniki živali ter pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo 
z rejo živali, s proizvodnjo, predelavo, skladiščenjem ali pro- 
dajo krme, imetniki živali, ki imajo vzrejališča psov, zookultur 
in zveri, ter matic in plemenilne postaje ter objekte in var- 
stvene vode za gojitev plemenskih ribjih jat in obore za divje 
živali, morajo prijaviti živali, objekte in opremo ter tudi vsako 
spremembo v zvezi s tem v osmih dneh najbližji veterinarski 
organizaciji primarne veterinarske dejavnosti, ki vodi register 
objektov in živali ter o tem poroča območnemu javnemu 
veterinarskemu zavodu. 

(4) Imetnik psa mora veterinarski organizaciji, ki vodi register 
psov na območju stalnega prebivališča imetnika živali v osmih 
dneh prijaviti nabavo, pogin, odtujitev, pobeg ter vsako drugo 
spremembo v zvezi z rejo psov, nabavo mladiča pa najpozneje 
do dopolnjenega četrtega meseca starosti mladiča. 

11. člen 
(splošni in posebni preventivni ukrepi) 

(1) Kužne bolezni živali se preprečujejo in obvladujejo s spi 
nimi in posebnimi preventivnimi ukrepi. 

ilt 
\ 

(2) Prenos zoonoz z živali na ljudi se preprečuje s poseM' 
preventivnimi ukrepi. 

12. člen 
(obvezni splošni preventivni ukrepi, ki Jih izvajajo imet" 

živali) 

Obvezni splošni preventivni ukrepi za varstvo pred kužni ^ 
boleznimi živali, ki jih morajo izvajati imetniki živali in dnf" 
pravne in fizične osebe, so: 

1. zagotavljanje zdravstveno neoporečne pitne vode in kUtlu 
P< ter najprimernejše prehrane živali; 

2. zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih raz^ 
v objektih za rejo živali, v drugih prostorih ter napravah,* d 
se zadržujejo živali, in v okolju živali; 
3. zagotavljanje higiene porodov in molže; 
4. zagotavljanje veterinarskosanitarnega reda na javnih kr«hj, 
kjer se zbirajo živali, v vozilih za prevoz živali, surovin, 2' Itv 
odpadkov in krme, v oborah in pašnikih ter objektih za z&Un 
nje živali in klanje živali ter zbiranje, obdelavo, predelavo 
skladiščenje surovin, živil, odpadkov in krme; 
5. zagotavljanje higienske ustreznosti živil in veterinarske 
sanitarnih razmer za njihovo proizvodnjo in promet; 
6. preprečevanje vnašanja povzročiteljev kužnih bolezni v' feoi 
živali: 
7. izvajanje ukrepov v tehnologiji intenzivne reje živali 
8. ravnanje z živalskimi trupli in drugimi odpadki, odplaka 
iztrebki in izločki na predpisan način; 
9. opravljanje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije in def 
zacije v objektih, na javnih površinah in v vozilih 
10.drugi splošni ukrepi, določeni v zakonu. 

tf 

13. člen 
(posebni preventivni ukrepi) 

(1) Obvezni posebni preventivni ukrepi za varstvo prebivanj' 
pred zoonozami, ki jih morajo izvajati veterinarske organ 
cije in veterinarska inšpekcija, so: 

«9! 

Ot 

U 

Op, 
1. sistematično preprečevanje, odkrivanje in zatiranje zoo'h. 
pri domačih in drugih živalih; 
2. izvajanje preventivnih ukrepov za varovanje veterinari,,^ 
delavcev, imetnikov živali in drugih ljudi, ki lahko pri' 
v neposreden ali posreden stik z okuženo živaljo; L 
3. zagotavljanje higienske ustreznosti živil in preprečeV l 
nedovoljenega prometa z okuženimi živalmi in onesnažfl' j 
živili, surovinami in odpadki, s katerimi se lahko inficira P' 
valstvo, z veterinarskosanitarnimi pregledi in nadzorom ži' ^ 
molznic ter živil, surovin in odpadkov; 
4. preprečevanje onesnaževanja surovin in živil v živilski' 
drugih obratih 

(2) Za izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka tega členi^' 
sprejmejo kratkoročni in dolgoročni programi varstva P^id* 
valstva pred zoonozami, določijo roki, v katerih morajof 
programi uresničeni, in način financiranja. 

(3) Program za varstvo pred zoonozami izvajata veterina' 
in zdravstvena služba. Veterinarska in zdravstvena slU' 
veterinarska inšpekcija in zdravstvena inšpekcija sodeW 
med seboj in skupno načrtujejo ukrepe za varstvo preb'n 
stva pred zoonozami in se obveščajo o ugotovitvah na s 
področju 

'i (4) Pristojna ministra ustanovita skupno komisijo za val* in 
pred zoonozami kot strokovno in svetovalno telo zdravst^ 
veterinarstva. 

Ja 

>2 
binin 
% 
tia 
'Stl 
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14. člen 
(posebni preventivni ukrepi) 

'Zaradi preprečevanja pojava in zgodnjega odkrivanja 
; spU p6 bolezni lahko veterinarska organizacija ali pristojni 

^narski inšpektor glede na naravo kužne bolezni in nevar- 
"odredi enega ali več posebnih preventivnih ukrepov: 

ebni 
^merjeno veterinarsko vzgojo imetnikov živali in drugih 

J?Pis in označevanje živali; 
"''gnostične in druge preiskave; 
"9otavljanje vzrokov poginov; 
^anteno; 

1,8 Slačijo (imunoprofilakso) in zaščito z zdravili (kemo- 
JHakso); 

. Racijo in odstranjevanje zahirancev; 
nm l62in,ekciio. dezinsekcijo in deratizacijo; "škodljivo odstranjevanje živalskih trupov, konfiskatov in 

«dkov; 

i kri j)jJ®Skod|iivo odstranjevanje ali higenizacijo odplak in iz- 
,J°sebne ukrepe v rezervarjih infekcije in zatiranje prena- 

az i&v (vektorjev) kužnih bolezni; 
"fuge posebne preventivne ukrepe, ki so določeni s tem 
°nom. 

umi (»• i2vaianie ukrepov iz prejšnjega odstavka tega člena se 
ii T* kratkoročni in dolgoročni programi zdravstvenega 

'rhih 3 *'va'i- določijo roki, v katerih morajo biti programi 
avc i^eni, in način financiranja. 

K ^ koncu vsakega leta se za naslednje leto odredi, katera r ®ntivna cepljenja in diagnostične ter druge preiskave je 
J8 opraviti v Republiki Sloveniji za zagotavljanje ugodnih 
JJotioloških razmer ter določijo rok in drugi pogoji za 
'"bo preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja, preprečeva- 

patiranja in izkoreninjenja kužnih bolezni. 

jer 

^TIRANJE IN IZKORENINJENJE KUŽNIH BOLEZNI Žl- 

15. člen 
(Pojav kužne bolezni oziroma suma kužne bolezni) 

a"'fe se pojavi kužna bolezen ali se pojavijo znaki, po katerih 3iii "nii, da je žival zbolela ali poginila za kužno boleznijo, 
a imetnik živali to takoj sporočiti veterinarski organizaciji, 
Javlja osnovno veterinarsko dejavnost. 

'letnik ž vali mora do prihoda veterinarja zavarovati ter 
iri ST®"*' drugim osebam in živalim pristop do prizadete 
r\i "i črede, jate, čebelnjaka oziroma trupla poginule živali. 

vi Nk veterinarski strokovni delavec, ki ugotovi ali posumi 
gti j"u*no bolezen, mora s strokovnim pisnim navodilom dolo- 
jf 8 Predpisane veterinarske ukrepe, ki so potrebni, da se 
!i' njeno širjenje oziroma da se prepreči promet z oku- 

«il živalmi in higiensko oporečnimi surovinami in živili. 
(iliL enih Primerih m°ra diagnozo kužne bolezni potrditi Krobiološko diagnostiko povzročitelja. 

m | Veterinarski strokovni delavec mora o pojavu kužne 
»f In 1® oziroma sumu kužne bolezni obvestiti pristojni " °čni javni veterinarski zavod. 

16. člen 
(ugotovitev kužne bolezni) 

^ Javni veterinarski zavod mora poskrbeti, da se ugotovi 
)i | a bolezen ali vzrok pogina živali oziroma higienska 

Sni n°st živil in surovin živalskega izvora ter s strokovnim 
C navodilom določiti veterinarskosanitarne ukrepe, ki so 
Tia se bolezen zatre in njeno širjenje prepreči ozi- i 9 da se prepreči promet z bolnimi živalmi in higiensko 

/ '"ezniimi živili in surovinami. 

(2) Javni veterinarski zavod, ki je odgovoren za diagnostiko 
živalskih kužnih bolezni, mora zagotoviti nepretrgano veteri- 
narsko dejavnost za diagnostiko kužnih bolezni po tem za- 
konu. 

(3) Pri sumu kužne bolezni, ki se zatira po tem zakonu, mora 
javna veterinarska služba poslati material prvih primerov 
bolezni v laboratorijsko preiskavo pristojnemu javnemu vete- 
rinarskemu zavodu. 

(4) Veterinar, ki pošilja v preiskavo material iz prejšnjega 
odstavka in organizacija, ki opravlja diagnostične preiskave, 
morata zagotoviti tak način prevoza materiala, da ni nevarno- 
sti za širjenje kužnih bolezni in ne za kvarjenje materiala. 

(5) Organizacije, ki opravljajo javni prevoz, morajo zagotoviti 
prevoz materiala iz četrtega odstavka tega člena 
do kraja, kjer ima sedež organizacija, pooblaščena za diag- 
nostične preiskave. 

17. člen 
(obveščanje o kužnih boleznih) 

(1) Pristojni javni veterinarski zavod na podlagi prijave kužne 
bolezni ali suma kužne bolezni odredi epizootiološko prei- 
skavo in z ugotovitvami epizootiološke preiskave seznani 
veterinarsko inšpekcijo. 

(2) O pojavu ali sumu kužne bolezni in o storjenih veterinar- 
sko- sanitarnih ukrepih mora javni veterinarski zavod na 
predpisani način obveščati pristojno veterinarsko inšpekcijo. 

(3) O pojavu ali ugotovljenem sumu kužne bolezni, ki je 
zoonoza, in o ugotovitvi take kužne bolezni pri veterinarsko- 
sanitarnem pregledu živil, mora javni veterinarski zavod ozi- 
roma pristojni veterinarski inšpektor, obvestiti pristojno 
zdravstveno inšpekcijo ter pristojni območni zavod za zdrav- 
stveno varstvo. 

(4) Veterinarske organizacije in pristojne veterinarske inšpek- 
cije morajo v določenih primerih o pojavu in nevarnosti kužne 
bolezni obvestiti tudi vse občane, zdravstveno službo, živino- 
rejsko službo, Upravo Republike Slovenije za zaščito in reše- 
vanje, najbližji center za obveščanje in inšpekcijo za varstvo 
okolja, zainteresirane imetnike živali in jih seznanjati z najpo- 
membnejšimi ukrepi, s katerimi lahko preprečujejo kužne 
bolezni. 

18. člen 
(okuženo in ogroženo območje) 

Meje okuženega in ogroženega območja določa veterinarski 
inšpektor z odločbo, ki jo objavi na krajevno običajen način. 

19. člen 
(ukrepi) 

(1) Ko se ugotovi kužna bolezen in dokler traja nevarnost 
zanjo, se odredi glede na naravo kužne bolezni in nevarnost 
na okuženem, kot tudi na ogroženem območju en ali več tehle 
ukrepov; 

- ločitev bolnih od zdravih živali ali od živali, za katero se 
sumi, da je zbolela, če je to mogoče; 
- osamitev obolele živali in živali, za katero se sumi, da je 
zbolela; 
- prepoved dogona, trgov, sejmov, razstav, tekmovanj ali 
drugega zbiranja živali; 
- prepoved ali omejitev gibanja in odtujitve živali ter prepo- 
ved izdajanja zdravstvenih spričeval za živali; 
- prepoved ali omejitev odnašanja ali prometa z živili, surovi- 
nami in odpadki, krmo ter drugih predmetov, s katerimi se 
lahko prenese kužna bolezen; 
- prepoved klanja vseh vrst ali posameznih vrst živali; 
- prepoved odiranja živali; 
- zakol ali pokončanje okužene živali ali živali, za katero se 
sumi, da je okužena, in uničenje onesnaženih predmetov in 
surovin; 
- popis ali označevanje živali; 
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- prepoved ali omejitev razmnoževanja živali za določen čas 
v določenih objektih; 
- omejitev gibanja oseb, ki prihajajo v stik z okuženo živaljo 
ali živaljo, za katero se sumi, da je okužena, in z živili, surovi- 
nami in odpadki, ki izvirajo od take živali; 
- zaščitno cepljenje, diagnostične preiskave in zdravljenje 
živali; 
- zapora žarišč okužbe, okuženih krajev in območij (prepo- 
ved vhoda in izhoda oseb in živali); 
- kastracija živali, ki so nevarne za širjenje spolnih bolezni, in 
prepoved naravnega pripusta; 
- dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija staj, hlevov, dvorišč, 
pašnikov, dezinfekcija odplak in iztrebkov, gnojišč ter gnoj- 
ničnih jam, napajališč in drugih krajev, na katerih je bila žival, 
kot tudi predmetov in naprav, ki so prišli s tako živaljo v stik; 
- dezinfekcija oseb, ki so bile v neposrednem ali posrednem 
stiku s povzročitelji okužbe; 
- kontumac in usmrtitev potepuških psov in mačk; 
- sistematično zatiranje vmesnega gostitelja; 
- zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer 
v objektih; 
- sanacija okužene reje; 
- izvajanje ukrepov za popolno uničenje povzročitelja kužne 
bolezni (lokalno, regionalno ali globalno izkoreninjenje). 

(2) Ukrepi iz prvega odstavka tega člena se lahko odredijo tudi 
tedaj, če grozi neposredna nevarnost kužne bolezni. 

(3) V posebno nevarnih primerih se sme odrediti tudi začasna 
prepoved dela v objektih, v katerih se obdelujejo, predelujejo 
ali skladiščijo živila, surovine, odpadki ali krma. 

(4) O ukrepih iz 11. in 16. alinee prvega odstavka tega člena 
mora veterinarska organizacija oziroma veterinarski inšpek- 
tor nemudoma obvestiti pristojno zdravstveno inšpekcijo. 

20. člen 
(prenehanje kužne bolezni) 

(1) Šteje se, da je kužna bolezen prenehala, ko poteče po 
ozdravljenju, pokončanju ali poginu zadnje obolele živali in 
po končni dezinfekciji najdaljša inkubacijska doba za 
zadevno kužno bolezen, če ni s strokovnimi veterinarskimi 
standardi določeno drugače. 

III. VETERINARSKOSANITARNA PREVENTIVA 

1. PREVENTIVA V NOTRANJEM PROMETU 

21. člen 
(zdravstveno spričevalo) 

(1) V notranjem prometu mora imeti imetnik živali za kopi- 
tarje, parkljarje, perutnino, sobne ptice, kunce, ribe iz ribogoj- 
nice oziroma gojitvenih voda, čebelje družine in pošiljko 
matic, divjad, kožuharje, pse in mačke predpisano zdrav- 
stveno spričevalo, ki ga mora na zahtevo pooblaščene osebe 
pokazati. 

(2) Imetnik živali mora imeti predpisano zdravstveno spriče- 
valo iz prvega odstavka tega člena: 

1. za kopitarje in parkljarje: 

- če jih žene, jezdi ali odpravlja s prevoznim sredstvom zunaj 
območja upravne enote; 
- če nima stalnega prebivališča; 
- če jih proda ali kako drugače odtuji; 
- če jih odpravlja na sejem, trg in druga prodajna mesta, na 
razstavo, športna tekmovanja, dogon in druge javne kraje, 
kjer se zbirajo živali; 
- če jih odpravlja v klavnico za zakol; 

2. za perutnino, sobne ptice, kunce in kožuharje; 

- če jih odpravlja v klavnico za zakol; 

- če jih odpravlja zunaj območja upravne enote; 
- če jih proda ali kako drugače odtuji; 
- če jih odpravlja na razstavo; 

3. za ribe iz ribogojnic in gojitvenih voda: 

- če jih odpravlja zunaj območja upravne enote; 
- če jih proda ali kako drugače odtuji; 

4. za čebelje družine in pošiljke matic: 

- če jih odpravlja zunaj območja upravne enote ali na pašo 
- če jih proda ali kako drugače odtuji; 

5. za pse in mačke, če jih odpravlja na sejem, razstavo, 
športna tekmovanja ali druge javne kraje, kjer se zbirajo živali 

(3) S spričevalom iz prvega odstavka tega člena se potrjuje, 
v kraju izvora živali iz tega člena ni bila ugotovljena kužni 
bolezen, ki jo lahko prenesejo te živali. Spričevalo se izda z® 
določen čas. 

(4) Spričevalo iz prvega odstavka tega člena se ne sme izdati 
če je v kraju izvora živali iz tega člena ugotovljena kužn« 
bolezen, ki jo lahko prenesejo živali te vrste, in je zaradi teg' 
odrejena prepoved izdajanja spričeval. 

(5) Živali morajo biti v prometu na določen način označen* 
tako, da je možna njihova identifikacija. 

22. člen 
(veterinarskosanitarni pregled) 

(1) Veterinarskosanitarni pregled je obvezen pri nakladanj 
pošiljk živali, živil, razen konzerv, surovin in odpadkov, ki51 

odpravi s prevoznimi sredstvi zunaj območja upravne enot' 
in za kopitarje ter parkljarje, ki se ženejo zunaj tega območi® 

(2) Po veterinarskosanitarnem pregledu se izda pri naklad® 
nju pošiljk iz prvega odstavka tega člena potrdilo o zdravst*" 
nem stanju pošiljk. Za živali iz prvega odstavka 21. člena tefl 
zakona se ne izda potrdilo, temveč se na zdravstvenem spr 

čevalu potrdi, da je bil opravljen obvezni pregled. 

(3) Ni dovoljeno nakladanje pošiljke iz prvega odstavka te9 
člena oziroma drugačno gibanje kopitarjev in parkljarjev,' 
se pri obveznem veterinarskosanitarnem pregledu ugotovi® 
se sumi, da je pošiljka okužena s kakšno kužno boleznijo: 
izvira z okuženega območja; če za živali iz prvega odstav* 
21. člena tega zakona ni predpisano zdravstveno spričeval' 
če prevozno sredstvo ne izpolnjuje predpisanih veterinarsK* 
sanitarnih pogojev ali če pošiljka ne izpolnjuje določen1 

higiensko- tehničnih pogojev, 

(4) Pri prevozu z železnico, ladjo, letalom ali cestnimi prorf® 
nimi sredstvi so dovoljeni nakladanje, prekladanje ali razK11 

danje pošiljke živali samo na tistih železniških postajah v m® 
skih in rečnih pristaniščih, letališčih in drugih mestih 
izpolnjujejo predpisane pogoje. 

23. člen 
(dezinfekcija prevoznih sredstev) 

(1) Prevozna sredstva, s katerimi so bile odpravljene pošilj| 
iz prvega odstavka 22. člena tega zakona, morajo prevzemn1 

po razkladanju in v primerih, ki jih določi veterinarski inšpe 

tor, tudi pred nakladanjem pod veterinarskosanitarnim na1 

zorom na predpisan način očistiti in dezinficirati. 

(2) Potrdilo o dezinfekciji prevoznih sredstev iz prve! 
odstavka tega člena izda organ, pod katerega nadzorom 
bila opravljena. 

24. člen 
(poprejšnje soglasje za zbiranje in prodajo) 

Za izdajo dovoljenja za razstavo, živalski vrt, ocenjevanje 
tekmovanje živali, za razne prireditve potujočih živali (cirM Pc 
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Potujoči živalski vrtovi ipd.) in za organizirano prodajo živali 
(sejmišča) ter surovin in živil zunaj poslovnih prostorov, ki ga 
Kda pristojni upravni organ, mora organizator pridobiti 
Poprejšnje soglasje pristojnega veterinarskega inšpektorja. 

25. člen 
(naloge pri prevozu In pri prometnih nesrečah) 

(') Imetniki živali in prevozniki živali, živil, surovin in odpad- 
ov morajo na zahtevo veterinarskega inšpektorja, veterinar- 
skega delavca veterinarske službe ali policije pokazati zdrav- 
stveno spričevalo ali drugo predpisano potrdilo. 

(2) Prevoznik in policija morata prijaviti prometno nezgodo 
"led prevozom živali, živil in surovin ter odpadkov najbližji 
"sterinarski organizaciji. 

(3) Obveščena veterinarska organizacija mora zagotoviti vete- 
r|iarsko pomoč poškodovanim živalim, s strokovnim navodi- 
lom določiti ukrepe, potrebne za zavarovanje poškodovanih 
'•vali, živil, surovin, odpadkov ter okolja in organizirati prevoz 
Poginjenih živali. 

(4) Najbližja klavnica mora zagotoviti odvoz poškodovanih 
''Vali, surovin in živil s kraja prometne nezgode. 

2 PREVENTIVA V MEDNARODNEM PROMETU 

26. člen 
(nakladanje, prekladanje in razkladanje pošiljk) 

I1) Pošiljke živali, živil, surovin, krme in odpadkov, semena za 
Urnetno osemenjevanje in zarodkov za oplojevanje živali, ki se 
Uvažajo, uvažajo ali prevažajo, se na predpisani način nakla- 
do, razkladajo in prekladajo. 

8) Pri nakladanju, razkladanju, prekladanju, skladiščenju, 
"odelavi in predelavi pošiljk iz prvega odstavka tega člena je 
ot)vezen predpisani veterinarskosanitarni pregled. 

I3) Za naloženo pošiljko iz prvega odstavka tega člena izda 
*®terinarsko zdravstveno spričevalo območni javni veterinar- 
•M zavod, ki je opravil strokovni nadzor, če z mednarodno 
Pogodbo ni drugače določeno. 

W) Določbe o veterinarskosanitarnem pregledu iz prvega do 
"Otrtega odstavka 22. člena in dezinfekciji iz 23. člena tega 
<akona se uporabljajo tudi pri- izvozu in tranzitu pošiljk iz 
Pfvega odstavka tega člena. 

27. člen 
(izvoz) 

jj) Pošiljke živali, živil, surovin in odpadkov, namenjene za 
^oz, se na mejnih prehodih lahko prekladajo in skladiščijo le 
Pod veterinarskosanitarnim nadzorom mejnega veterinar- 
ja inšpektorja in pod posebnimi pogoji. 

Za pošiljke iz prvega odstavka tega člena izda zdravstveno 
^Pričevalo pri izvozu mejni veterinarski inšpektor na podlagi 
Potrdila oziroma spričevala iz drugega odstavka 22. člena 
'®ga zakona, izdanega pri njihovi naložitvi. 

Objekti za živali (karantenski hlevi) ter skladišča za živila in 
®Urovine na mejnih prehodih morajo izpolnjevati predpisane 
pogoje. 

28. člen 
(uvoz in tranzit) 

'1) Uvoz, tranzit in skladiščenje pošiljk živali, živil, surovin, 
?đPadkov, krme, semena za umetno osemenjevanje in zarod- 
I °v za oplojevanje živali ter drugih predmetov (slame, sena 
Pd ), s katerimi se lahko prenese kužna bolezen, so dovoljeni 
' odločbo veterinarske uprave, s katero se ugotovi, da na 
Podlagi tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, 

ni veterinarskosanitarnih ovir za njihov uvoz, tranzit oziroma 
skladiščenje. Uvoza, tranzita oziroma skladiščenja teh pošiljk 
se ne sme odobriti, če je to prepovedano oziroma vezano na 
posebno dovoljenje ali soglasje po drugih predpisih. 

(2) Odločba iz prvega odstavka tega člena ni potrebna za tiste 
uvozne pošiljke, ki so prešle tehnološki postopek, ki zagotav- 
lja, da se s tako pošiljko ne more prenesti nobena kužna 
bolezen. 

(3) Za tranzitne pošiljke je odločba iz prvega odstavka tega 
člena potrebna samo za žive živali, za druge pošiljke pa 
odločbo izda mejni veterinarski inšpektor. 

(4) V odločbi iz prvega odstavka tega člena določi veterinar- 
ska uprava tudi veterinarskosanitarne pogoje za uvoz in tran- 
zit, naloži uvozniku, da da v preiskavo ali da obdrži v karanteni 
pošiljko iz prvega odstavka tega člena ali odredi druge pre- 
ventivne ukrepe. 

(5) Uvoz oziroma tranzit pošiljk iz prvega odstavka tega člena 
se ne dovoli, če je v državi izvoznici ali v državah, skozi katere 
gre tranzit pošiljk, kužna bolezen in če je nevarnost, da se 
kužna bolezen vnese v Republiko Slovenijo. 

29. člen 
(karantena) 

(1) Uvožene živali mora uvoznik po uvozu obdržati v karan- 
teni, kjer se morajo opraviti vse preiskave in izpolniti drugi 
pogoji, določeni z odločbo iz četrtega odstavka 28. člena tega 
zakona in z odločbo iz drugega odstavka tega člena. 

(2) Kraj, kjer bo karantena, vrsto preiskav, strokovno organi- 
zacijo, ki jih bo opravila, in druge pogoje za karanteno določi 
in nadzira veterinarski inšpektor. 

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za kopitarje, 
parkljarje, perutnino in kunce, ki se uvozijo za takojšnji zakol, 
lahko v odločbi iz prvega in četrtega odstavka 28. člena tega 
zakona določi, da jim ni treba biti v karanteni, če so epizooti- 
ološke razmere v državi izvoznici take, da ni nevarnosti za 
vnos kužnih bolezni. 

(4) Živali iz tretjega odstavka tega člena, ki se uvozijo za zakol, 
je dovoljeno klati samo v klavnici, ki izpolnjuje predpisane 
pogoje. 

30. člen 
(prosta carinska cona in konsignacijska skladišča) • 

(1) Za pošiljke živali, živil, surovin, krme, odpadkov, semena 
za umetno osemenjevanje, zarodkov za oplojevanje živali ter 
drugih predmetov, s katerimi se lahko prenese kužna bolezen, 
ki se uvažajo v proste carinske cone in konsignacijska skla- 
dišča v Republiko Slovenijo, se uporabljajo določbe tega 
zakona, ki se nanašajo na uvoz takih pošiljk. 

(2) Živila, surovine in krma iz prvega odstavka tega člena se 
v prostih carinskih conah in konsignacijskih skladiščih skla- 
diščijo, pakirajo, predelujejo in obdelujejo pod veterinarsko- 
sanitarnim nadzorom mejnega veterinarskega inšpektorja. 

31. člen 1 

(dovolitev uvoza) 

(1) Uvoznik, špediter, prevoznik, ki opravlja prevoz z želez- 
nico, ladjo, letalom ali s cestnimi prometnimi sredstvi in 
organi carinske službe, morajo o vsaki prispeli pošiljki iz 
prvega in tretjega odstavka 28. člena tega zakona takoj obve- 
stiti mejnega veterinarskega inšpektorja. 

(2) Organi carinske službe ne smejo dovoliti odpreme pošiljke 
iz prvega odstavka 28. člena tega zakona, dokler ne dobijo od 
mejnega veterinarskega inšpektorja potrdila, da je uvoz dovo- 
ljen. 

(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena smejo organi 
carinske službe na zahtevo uvoznika pošiljko ocariniti tudi 
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brez potrdila mejnega veterinarskega inšpektorja, če je 
pošiljka na preiskavi, izid te preiskave pa še ni znan, če mejni 
veterinarski inšpektor izda za to dovoljenje. 

32. člen 
(mejni prehodi) 

(1) Uvoz, izvoz in tranzit pošiljk živali, živil, surovin, odpadkov, 
krme, ki se uporabljajo v veterinarski medicini, semena za 
umetno osemenjevanje, zarodkov za oplojevanje živali ter 
drugih predmetov, s katerimi se lahko prenese kužna bolezen, 
so dovoljeni samo na določenih mejnih prehodih. 

(2) Mejni prehodi morajo izpolnjevati predpisane najnujnejše 
higiensko-tehnične in delovne pogoje. 

33. člen 
(veterinarskosanitarni pregled na meji) 

(1) Za pošiljke iz prvega odstavka 32. člena tega zakona je 
obvezen veterinarskosanitarni pregled, ki ga opravi mejni 
veterinarski inšpektor na mejnem prehodu. 

(2) Pri uvozu, izvozu in tranzitu morajo imeti pošiljke iz prvega 
odstavka 32. člena tega zakona predpisano mednarodn vete- 
rinarsko potrdilo, če ni z mednarodno pogodbo drugače 
določeno. 

3. PREVENTIVA V PROIZVODNJI IN PROMETU S KRMO TER 
SUROVINAMI 
IN ŽIVILI ŽIVALSKEGA IZVORA TER V OBJEKTIH 

34. člen 
(veterinarskosanitarni pregled in nadzor) 

(1) Predpisani veterinarskosanitarni pregled in nadzor sta 
obvezna za kopitarje, parkljarje, perutnino, noje in kunce pred 
zakolom, za meso kopitarjev, parkljarjev, perutnine, nojev, 
kuncev in divjadi, za ribe, mleko in jajca ter mesne, ribje, 
mlečne in jajčne izdelke, za med, za rake, školjke, polže in 
žabe ter za izdelke iz rakov, školjk, polžev in žab, namenjene 
za javno potrošnjo. 

(2) Pregled iz prvega odstavka tega člena je obvezen tudi za 
objekte in opremo za klanje živali iz prvega odstavka tega 
člena, za objekte in opremo za obdelavo in predelavo mesa, 
rib, rakov, školjk, polžev, žab, mleka, medu in jajc, za objekte 
in opremo za njihovo skladiščenje ter za surovine in dodatke, 
ki se uporabljajo pri obdelavi in predelavi živil v teh objektih. 

(3) Veterinarskosanitarni pregled živali za zakol ter pregled 
živil iz tega člena, ki so namenjeni za javno potrošnjo, se 
opravljata v klavnici oziroma na kraju proizvodnje, predpi- 
sano izvajanje inšpekcijskega nadzora živil pa na kraju skla- 
diščenja, v prodajalnah, na trgih, tržnicah in drugih prodajnih 
mestih. 

(4) Imetnik živali mora najpozneje 24 ur pred začetkom proiz- 
vodnje prijaviti pristojni veterinarski organizaciji klanje živali 
oziroma pridelavo živil, za katere je obvezen veterinarskosani- 
tarni pregled. 

35. člen 
(obvezni pregled) 

(1) Goveda in kopitarji morajo biti pregledani pred zakolom in 
po njem, divjad pa po odstrelu ne glede na to, ali je njihovo 
meso namenjeno za javno potrošnjo, za lastno domačo 
porabo ali za krmljenje živali. 

(2) Če so kopitarji ali parkljarji zaklani v sili, je njihov pregled 
po zakolu obvezen tudi, če je njihovo meso namenjeno za 
lastno domačo porabo ali za krmljenje živali. 

(3) Ob zakolu bolnih kopitarjev in parkljarjev je njihov pregled 
pred zakolom in po njem obvezen tudi,če je njihovo meso 
namenjeno za lastno domačo porabo ali za krmljenje živali. 

Hi 
36. člen I 

(higienska ustreznost surovin In živil) 

(1) Z veterinarskosanitarnim pregledom klavnih živali, su' j j 
in živil se ugotavlja higienska ustreznost surovin in 
prehrano ljudi. 

(2) Če pristojna veterinarska služba na podlagi pregib 
drugih preiskav ugotovi, da je živilo higiensko ustrez"1 

prehrano ljudi, tako živilo na predpisan način označi in* 
promet za javno potrošnjo oziroma obdelavo ali predel'1 

(3) Če pristojna veterinarska služba na podlagi pregib »j; 
drugih preiskav ugotovi, da surovina ali živilo ni higie' 
ustrezno za prehrano ljudi, ga mora na predpisan način o 
čiti, prepovedati promet in odrediti uničenje ali predi |, 
v druge namene, razen za prehrano ljudi. ne 

Bf, (4) Živilo iz 34. do 36. člena tega zakona, ki je oddano» 
met za javno potrošnjo, ne da bi bilo veterinarskosani' j 
pregledano in na predpisani način označeno, ni higie' J 
ustrezno za prehrano ljudi. h 

(5) Imetnik klavnih živali, surovin in živil ima pravico zaN j j 
ponoven pregled, razen ob ugotovitvi patogenih mikroi ^ 
nizmov. Ponoven pregled opravi komisija, ki jo imenuje v' ^ 
narska uprava. Zahtevo je treba vložiti takoj pri pooblai 
veterinarski organizaciji, ki je opravila pregled. Ta mora j ( 
odlašanja še isti dan obvestiti komisijo in ji predložiti cel ^ 
dokumentacijo o opravljenem pregledu. 

(6) Izid ponovnega pregleda je dokončen. 

(7) Stroške ponovnega pregleda krije pooblaščena vete' 
ska organizacija, katere delavec je opravil veterinarsko 
tarni pregled ali odvzel vzorce, če je rezultat v korist str' 
V nasprotnem primeru stroške krije stranka. 

37. člen 
(veterinarska napotnica) 

(1) Imetnik živali mora imeti predpisano veterinarsko i)i5)k 
nico za bolne živali, ki jih zaradi klanja odpravlja v klavni5 

za v sili zaklane živali. Dokončen veterinarskosanitarni • v, 
gled takih živali in presoja mesa v sili zaklane živali se op' koč 
v klavnici. Če je meso namenjeno za lastno domačo p° levi 
še dokončen pregled opravi na kraju klanja. ili p 

i vs (2) Najbližja klavnica mora zagotoviti zakol bolnih o» Olj; 
poškodovanih živali. Pred prevozom živali v klavnico 
biti opravljeni vsi veterinarskosanitarni ukrepi. Vnj 

'ovc 
(3) Imetnik živali mora imeti predpisano veterinarsko " • je 
nico tudi za živali iz hlevov z nepreverjenimi ali sutfllino 
epizootiološkimi razmerami, ki jih odpravlja v klavnico pijv 

38. člen 
(dovoljenje za promet z mlekom) 

(1) Imetnik živali mora prijaviti proizvodnjo mleka in ml L* 
izdelkov, namenjenih za javno potrošnjo, javnemu vete jj.,0 

skemu zavodu. 

(2) Pristojni območni veterinarski zavod izda imetniku 
mleka dovoljenje za promet z mlekom in mlečnimi izde 
javno potrošnjo, če so izpolnjeni predpisani pogoji. 

(3) Če pristojni javni veterinarski zavod pri rednih letni' 
gledih ugotovi, da niso izpolnjeni predpisani P 
z odločbo odvzame dovoljenje ter prepove promet z ml' ' F 

"6d 
(4) Organizator odkupa mleka in mlečnih izdelkov za 
potrošnjo sme odkupovati mleko in mlečne izdelke saifa9c 
imetnikov živali, ki imajo dovoljenje iz drugeaa odstavi« „ 
člena. 2) p 

39. člen J?0' 
(ostanki tkodljivih snovi v surovinah, živilih In kri^0®' 

(1) Veterinarski delavci, imetniki živali, podjetja, 

ivai 
k le 

K 

»j 
'Or, 
OVj 
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dostojni obrtniki in druge fizične osebe morajo prepreče- 
ni škodljive posledice zaradi škodljivih snovi v surovinah, 
"ilih in krmilih ter opravljati predpisane preventivne ukrepe. 

Uavni veterinarski zavodi morajo sistematično pregledovati 
2iv "ovine, živila in krmo na vsebnost ostankov s farmakolo- 

zi ali hormoralnimi učinki in drugih škodljivih snovi. 

40. člen 
(ravnanje z odstreljeno divjadjo) 

ILovska organizacija mora imeti predpisano napotnico za 
lačino, ki je namenjena za javno potrošnjo in se odpremlja 
bvišča v hladilnico ali zbiralnico. 

'"iNapotnico iz prejšnjega odstavka izda preglednik divja- 
1e. ki ga za to pooblasti območni javni veterinarski zavod in #ra imeti izpit za preglednika divjačine. 

lifio, 
Lovska organizacija in organizator zbiranja divjačine 

"ata opravljati predpisane preventivne ukrepe za zagotav- 
'"ie neoporečnega prevoza, preglede in zbiranje divjačine. 

ijjjIObmočni veterinarski zavod strokovno nadzira delo pre- 
^ Wnikov divjačine, organizira strokovno izpopolnjevanje ter 

Ijj *i2kus strokovne usposobljenosti preglednikov. 

-el' Preglednik divjačine mora vsakih pet let na predpisan 
' "in dokazati strokovno usposobljenost za nadaljnje delo na 

^ področju. 

41. člen 
(zagotavljanje higienske ustreznosti krme) 

trt') Fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ali 
'°"ietom s krmo, morajo zagotavljati zdravstveno ustreznost 

"nie v vseh fazah proizvodnje ali prometa s krmo. 

^Prepovedan je promet z zdravstveno neustrezno krmo. 

jjj *1 Krma je zdravstveno neustrezna, kadar: 

[![',vsebuje patogene mikroorganizme ali parazite, ki lahko 
^ *°dljivo vplivajo na zdravje živali, ali če vsebuje nedovoljeno 

'vilo saprofitskih in patogenih mikroorganizmov ter njiho- 
_ Proizvodov (eksotoksinov in endotoksinov); 

j vsebuje hormone, sedative ali tireostatike ali nedovoljene 
^,'Cine antibiotikov, ki se dodajajo v stimulativne namene; 

Vsebuje več ostankov pesticidov, soli težkih kovin, radioak- 
f^ih snovi ter drugih za zdravje škodljivih snovi, kot je 

naoljeno; 
I J® organoleptično spremenjena, če vsebuje preveliko koli- 

1° razkrojkov ali če zaradi neustrezne sestave škodljivo 
'' jjja na proizvodnjo, reprodukcijo ali zdravstveno stanje 

I® potekel rok uporabe, naveden v deklaraciji. 

il1Krma iz zadnje alinee tretjega odstavka tega člena se sme 
e ^voljenjem pristojnega veterinarskega inšpektorja upora- 

,11 za tisti namen, ki ga po predhodni laboratorijski preisKavi 
<°rcev določi pooblaščeni javni veterinarski zavod, če ugo- 

da je krma zdravstveno ustrezna. 

42. člen 
(nadzor krme in izdaja spričeval) 

i' Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in 
®<telavo krme, morajo pred oddajo krme v promet v lastnem 

k °ratoriju ali laboratoriju, ki je pooblaščen za preiskave, 
"°9otoviti laboratorijske preiskave krme. 

jj| Pooblaščeni laboratorij iz prejšnjega odstavka tega člena 
Slavlja, ali krma izpolnjuje predpisane pogoje glede zdrav- 
ljene ustreznosti ter izdaja spričevalo o zdravstveni ustrez- 

43. člen 
(veterinarskosanitarni nadzor krme) 

(1) Pod veterinarskosanitarnim nadzorom veterinarske 
inšpekcije so krma in objekti, v katerih se proizvaja ali skla- 
dišči krma. 

(2) Laboratorijske preiskave vzorcev krme za veterinarsko 
inšpekcijo zaradi nadzora zdravstvene ustreznosti opravljajo 
pooblaščeni laboratoriji. 

(3) Izid analize vzorcev krmil, surovin in dodatkov, ki so 
namenjeni za njihovo proizvodnjo, se lahko v osmih dneh 
izpodbija z zahtevo, da se ponovno analizirajo vzorci v labora- 
toriju, pooblaščenem za ponovne analize, razen ob ugotovi- 
tvitvi patogenih mikroorganizmov v krmi. 

(4) Če se izid ponovne analize ne ujema z izidom analize, je 
odločilen izid ponovne analize vzorcev. Izid ponovne analize 
je dokončen. 

(5) Stroške ponovne analize krije veterinarska inšpekcija, če 
je rezultat v korist stranke, v nasprotnem primeru krije stroške 
stranka. 

44. člen 
(poprejšnje soglasje) 

(1) Objekti, naprave in oprema za rejo živali, za klanje živali, za 
obdelavo, predelavo, proizvodnjo, zbiranje, skladiščenje ter 
promet s surovinami in živili, objekti in opremo za zbiranje in 
neškodljivo odstranjevanje trupel in konfiskatov ter kafilerije, 
obore za divje živali, prostori in oprema za proizvodnjo in 
skladiščenje semena za umetno osemenjevanje in zarodkov 
ter valilnice, prostori in oprema za pripravo krme, objekti ter 
oprema za promet z živalmi (sejmišča, razstavišča idr.),objekti 
za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo, za dezinfekcijo 
vozil, objekti veterinarskih organizacij, objekti in oprema za 
proizvodnjo, promet in nadzor veterinarskih zdravil ter pro- 
stori in oprema za zbiranje in topljenje voščin ter za izdelavo 
satnic morajo biti urejeni tako, da ne pomenijo nevarnosti za 
zdravje živali, da se preprečujeta vnašanje in raznašanje 
bolezni, da sta zagotovljeni zdravstveno neoporečna proiz- 
vodnja in promet in da se preprečuje obremenjevanje okolja. 

(2) K rešitvam v osnutku prostorskih izvedbenih aktov, k loka- 
cijski dokumentaciji ter h gradbenemu in uporabnemu dovo- 
ljenju za nove objekte ter za rekonstrukcijo obstoječih objek- 
tov iz prejšnjega odstavka je potrebno poprejšnje soglasje 
pristojne veterinarske inšpekcije. 

45. člen 
(pogoji za objekte, naprave in opremo) 

(1) Klanje živali in proizvodnja živil in, surovin za javno potroš- 
njo na domačem trgu sta dovoljeni samo v objektih, za katere 
veterinarska uprava z odločbo ugotovi, da izpolnjujejo predpi- 
sane pogoje. Objektom, za katere je bila izdana odločba, 
veterinarska uprava določi kontrolno številko in vodi o njih 
register. 

(2) Izjemoma se smejo zunaj klavnice klati kopitarji in parkljar- 
ji,katerih meso je namenjeno za javno potrošnjo, vendar samo 
takrat, kadar jih je treba zaklati v sitijega pa ni mogoče storiti 
v klavnici. 

(3) Zakol živali iz prvega odstavka 34. člena tega zakona, 
katerih meso je namenjeno za lastno domačo porabo, je 
dovoljen na domu imetnika živali, če so izpolnjeni predpisani 
pogoji. 

(4) Klavnice, hladilnice in objekti za obdelavo, predelavo in 
skladiščenje živil iz prvega odstavka tega člena ter izdelava 
v njih morajo biti pod veterinarskosanitarnim nadzorom. 

46. člen 
(prepoved izvoza) 

Prepovedano je izvažati plemenske ribe in perutnino, valilna 
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jajca, surovine in živila, ki niso bili vzrejeni oziroma proizve- 
deni v izvoznih objektih. 

47. člen 
(izvozni obrati) 

(1) Gojitev plemenskih rib in perutnine ter pridelava valilnih- 
jajc, zakol živali, zbiranje ter izdelava surovin in živil in repro- 
dukcijskega materiala za izvoz (v nadaljnjem besedilu: izvozni 
objekt) so dovoljeni samo v objektu, za katerega minister na 
predlog strokovne komisije, ki jo imenuje, z odločbo ugotovi, 
da izpolnjuje predpisane pogoje in posebne pogoje za dolo- 
čene države. Z odločbo določi tudi izvozno kontrolno številko 
države, v katere smejo izvažati, in vpis v register izvoznih 
obratov. 

(2) Določba prvega odstavka tega člena velja tudi za uvozne in 
tranzitne objekte ter za druge objekte, določene z medna- 
rodno pogodbo. 

(3) Veterinarska uprava vodi register uvoznih in izvoznih obra- 
tov. 

(4) Če veterinarska uprava ugotovi, da izvozni ali uvozni obrat 
ne izpolnjuje več pogojev ali če pomanjkljivosti, ki neugodno 
vplivajo na higieno proizvodnje, v določenem roku ne 
odpravi, minister, pristojen za veterinarstvo, razveljavi 
odločbo iz drugega odstavka tega člena in z odločbo ugotovi, 
da je prenehala pravica do uporabe izvozne kontrolne številke 
za določene države ali za vse države ter odloči, da se opravi 
izbris iz registra izvoznih oziroma uvoznih obratov. O tem se 
obvesti tudi država uvoznica oziroma pristojna komisija 
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in mejna veteri- 
narska inšpekcija. 

(5) Pristojni organi veterinarske inšpekcije drugih držav, ki 
občasno nadzirajo izvozne obrate na območju Republike Slo- 
venije, morajo prijaviti nadzor predstojniku veterinarske 
uprave. Ta mora o tem obvestiti predstojnika izvoznega 
obrata, določiti veterinarskega inšpektorja, ki bo sodeloval pri 
pregledu obrata in izdelati program nadzora. 

48. člen 
(obrati v drugih državah) 

(1) Uvoz plemenskih rib in perutnine, valilnih jajc, surovin in 
živil je dovoljen samo iz obratov, ki izpolnjujejo predpisane 
pogoje in so registrirani pri EU ter so pod nadzorstvom 
pristojnih veterinarskih organov EU. 

(2) Veterinarska uprava lahko dovoli uvoz plemenskih rib ter 
perutnine, valilnih jajc, surovin in živil tudi iz obratov, ki niso 
registrirani pri EU, če ugotovi, da so predpisi, standardi, 
izdelava in nadzor, ki ga opravlja država izvoznica, vsaj ena- 
kovredni predpisom Republike Slovenije in da je zagotovljeno 
vsaj enako varstvo potrošnikov. Stroški pregleda bremenijo 
predvidenega uvoznika. 

4. PREVENTIVA PRI RAZMNOŽEVANJU ŽIVALI 

49. člen 
(sistematično nadzorstvo) 

(1) Osemenjevalna središča, vzrejališča plemenjakov, plemen- 
ske živali, črede, reje in jate, valilnice, fazanerije, ribogojnice, 
plemenišča in vzrejališča matic ne smejo biti okuženi z dolo- 
čenimi kužnimi boleznimi. 

(2) Pod rednim veterinarskosanitarnim nadzorom so pridobi- 
vanje in uskladiščenje živalskega semena in zarodkov ter 
način njihove uporabe. 

(3) Osemenjevalna središča in vzrejališča plemenjakov in 
veterinarske organizacije morajo sistematično nadzorovati 
zdravje in sposobnost za razmnoževanje plemenjakov ter 
pridobivanje, proizvodnjo, skladiščenje in promet s semenom 
in zarodki ob upoštevanju predpisov o zdravstveni neoporeč- 

kt 

hi 

nosti semena in zarodkov ter najnujnejših meril za oP 
tveno sposobnost. 

50. člen 
(prepovedi pridobivanja, prometa in uporabe) 

(1) Prepovedano je pridobivanje semena plemenja*1 g, 
zarodkov plemenic, za katere se sumi, da so okužene' jj 
zbolele za boleznijo, ki se lahko prenaša s semen«11, 
z zarodki na isto vrsto živali. 

(2) Prepovedani so proizvodnja, promet in uporaba sem' |a 
zarodkov, ki vsebujejo večje število bakterij, patogene'. 
rije ali povzročitelje kužnih bolezni po tem zakonu tj ^ 
svojih biokemičnih, biofizikalnih in morfoloških lastnos 
ustrezajo najnujnejšim razmeram za oploditveno spos« 
ali so na drug način nevarni za zdravje in razmnoi* 
živali. 

51. člen 
(nadzor osemenjevalnih središč In osemenjevald 

(1) Osemenjevalna središča in veterinarske organ' ^ 
morajo zagotoviti predpisani obseg laboratorijskih prSJve 
semena in zarodkov ter o tem voditi evidenco. 

(2) Veterinarska inšpekcija mora sistematično sprt |(, 
zdravstveno stanje in sposobnost za oplojevanje ple" oi 
kov, objekte osemenjevalnih središč in vzrejališč, pri® 
nje, skladiščenje, promet in uporabo semena in zarod' 
oplojevanje ter skupaj z javnim veterinarskim zavodo"1 

nost plemenic, delo veterinarskih organizacij v zvezi s 
nostjo in preprečevanjem jalovosti ter delo rejcev, k' 
v skladu s predpisi opravljajo osemenjevanje. 

52. člen 
(nadzor nad parjenjem in pripustom) 

Veterinarske organizacije sistematično nadzorujejo zd'1 

sposobnost za razmnoževanje plemenjakov v parjenju g 
pustu, nadzirajo evidenco pripustov in prijavljajo obmoi | 
veterinarskemu zavodu vsak sum spolne ali druge 
bolezni ter konstitucijskih napak v zvezi z zdravjem ž'" 

53. člen 
(obveščanje) 

(1) O vsaki ugotovitvi bolezni plemenjaka s trajnimi jlt 
za razmnoževanje ali ugotovitvi zdravstvene opofl 

semena in zarodkov mora veterinarska organizacija o 
veterinarska inšpekcija obvestiti veterinarsko upravo 
republiški upravni organ, pristojen za živinorejo, s pre' 
za začasno ali trajno izločitev plemenjaka. 

(3) Veterinarske organizacije in rejci, ki lahko v skladu^ 
pisi opravljajo osemenjevanje, morajo o rezultatih p|< oi 
na svojem območju obveščati območni veterinarski r6 
Območni veterinarski zavod mora o tem obvestiti P^ln 
živinorejsko službo. 

tij 

5. VARSTVO OKOLJA 

54. člen 
(pravice in dolžnosti) 

(1) Pravne in fizične osebe morajo preprečevati obrei" 
nje okolja in zdravju škodljive posledice, ki nastal 
vzreji, proizvodnji, uporabi in prometu živali, surovin 
krme in odpadkov. 

(2) 2 odpadki in odplakami je treba ravnati tako, da' 
ženo, prizadeto ali moteno zdravje živali. 

(3) Preventivni ukrepi za varstvo okolja, ki jih opravljaj" 
narske inšpekcije in veterinarske organizacije z vidiM 
stvenega varstva živali, so: 
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~ preprečevanje neustreznega skladiščenja živalskih odpad- 
ov in iztrebkov; 
- določanje postopka higienizacije iztrebkov in odplak; 
~ zmanjšanje nevarnosti infekcije z določanjem ustreznih 
higienskih razmer v hlevih in okolju (higienske razmere, 
"ikroklima, omejitev amoniaka, odstranjevanje odpadkov in 
®rebkov, čiščenje in dezinfekcija); 
- preprečevanje emisij iz živinorejskih objektov, zbiralnic 
^Padkov in kafilerij; 

ugotavljanje higienske ustreznosti izdelkov iz gnoja, prede- 
nega gnoja in komposta; 
preprečevanje onesnaževanja podtalnice s povzročitelji 

<u2nih in parazitamih bolezni. 

55. člen 
(ravnanje z živalskimi trupli in odpadki) 

Imetnik živali mora na predpisani način prijaviti pooblaš- 
čeni veterinarski organizaciji pogin živali. Truplo poginule 
'Mi mora predati pooblaščeni veterinarski organizaciji. Voz- 
"'k. ki povzroči pogin živali, upravljavci in vzdrževalci javnih 
Jest in policija morajo na predpisani način prijaviti najbližji 
,6'erinarski organizaciji živalska trupla na javnih krajih. 

. Veterinarska organizacija mora na predpisan način zago- 
Prevoz živalskega trupla s kraja pogina do objekta za 

Idi '"dukcijo. Zagotoviti mora predpisan način zbiranja odpad- 
in predpisani veterinarskosanitarni red v tem objektu. 

Ob sumu, da je žival poginila za kužno boleznijo, in ob 
J'stematičnem ugotavljanju vzroka pogina je treba za pogi- 
"ulo žival ugotoviti vzrok pogina. 

K) Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, pri kateri 
^stajajo odpadki, morajo na predpisan način zagotoviti 
■J'oz odpadkov v najbližjo zbiralnico ali v obrat za predelavo 

j,l 0<lPadkov (v nadaljnjem besedilu: kafilerija). 

?) V kafilerijah in v objektih za obdukcijo mora biti zagotov- 
il predpisani veterinarskosanitarni red in organizirana 
°'alna služba za ugotavljanje vzroka pogina. Ta služba oprav- 
I® tudi druge obvezne posebne preventivne ukrepe za prepre- 

c®vanje in zatiranje kužnih bolezni v teh objektih. 

Veterinarskohigienska služba mora zagotoviti: sprejema- 
li® prijav pogina živali, predpisani prevoz živalskih trupel in 
I rugih odpadkov, pomoč pri obdukciji, higiensko vzdrževanje 
" dezinfekcijo kraja pogina, objektov za obdukcijo, vozil in 
p^eme ter opravljati vsa dela v postopku z neregistriranimi 

56. člen 
(reciklaža odpadkov) 

jjj Kafilerija mora na določenem območju zagotoviti reden 
r, oz trupel in konfiskatov iz zbirališč ter iz velikega živino- 
u ga °brata oziroma kraja prometne ali druge nezgode JJJpr. ob množičnem poginu živali) do kafilerije. S temi 
°Padki mora ravnati na predpisan način. 

j|) Fizične in pravne osebe in druge osebe, pri katerih nasta- 
nio odpadki, morajo predati odpadke kafileriji, ki je določena, 
a mora zagotoviti reden odvoz odpadkov. 

J®) Ne glede na določbi 54. do 56. člena tega zakona, se lahko 
Predpisanih in izjemnih primerih živalska trupla zakopljejo 

J upepelijo na grobišču, ki izpolnjuje predpisane pogoje. 
j J^rinarskohigienska služba upravlja grobišče in skrbi za 

®'erinarskosanitarni red na grobišču. 

57. člen 
(ravnanje s kožami) 

jj) Pravne in fizične osebe,ki se ukvarjajo z odkupom ali 
Bdolavo kož, morajo surove kože kopitarjev in parkljarjev, 

planih brez veterinarskosanitarnega pregleda, ali surove 
poginulih kopitarjev in parkljarjev, za katere pristojni 

'®rinarski organ ni ugotovil vzroka pogina, uskladiščiti 
Posebnih prostorih. 

(2) Goveje, ovčje in kozje kože iz prvega odstavka tega člena, 
razen telečjih, jagnječjih in jarčjih kož, ne smejo v promet, 
preden ni opravljen preskus na vranični prisad. 

(3) Pravne in fizične osebe iz prvega odstavka tega člena 
morajo voditi evidenco o izvoru odkupljenih kož. 

(4) Prostori, v katere se spravljajo ali v katere se skladiščijo 
surove kože, morajo izpolnjevati predpisane pogoje. 

(5) Nestrojene odpadke kož, ki niso kemično obdelani in jih 
usnjarne ne morejo predelati, morajo usnjarski obrati odva- 
žati v kafilerijo. 

IV. NAJMANJŠI OBSEG ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ŽI- 
VALI 

58. člen 
(najmanji! obseg varstva živali) 

(1) Republika Slovenija mora zagotoviti tale najmanjši 
obvezni obseg varstva živali pred kužnimi boleznimi: 

1. sistematično ugotavljanje kužnih bolezni (diagnostične 
terenske in laboratorijske ter patoanatomske preiskave) in 
vakcinacije živali, ki jih vsako leto odredi ministrstvo, pri- 
stojno za veterinarstvo; 
2. diagnostične terenske in laboratorijske preiskave ter pato- 
anatomsko diagnostiko zaradi suma kužnih bolezni iz tega 
zakona; 
3. preprečevanje kužnih bolezni ob naravnih in drugih nesre- 
čah in če se pojavijo posebno nevarne kužne bolezni v sosed- 
njih državah ali v Sloveniji in laboratorijske preiskave za 
diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba takoj ugotoviti 
kužno bolezen ali vzrok pogina, ki jih odredi veterinarska 
uprava; 
4. proučevanje epizootioloških razmer, razvijanje in uvajanje 
novih laboratorijskih metod za diagnostiko in nadzorstvo ter 
posredovanje novih veterinarskomedicinskih dosežkov, novih 
predpisov, postopkov oziroma metod strokovnega dela; 
5. obvezne veterinarskosanitarne preglede iz tega zakona; 
6. obrazec zdravstvenih spričeval iz tega zakona; 
7. primerne zaloge cepiv, razkužil in drugih sredstev za pre- 
prečevanje, ugotavljanje in zatiranje živalskih kužnih bolezni; 
8. organizirano veterinarsko vzgojo imetnikov živali; 
9. nepretrgano veterinarsko dejavnost za terensko in labora- 
torijsko diagnostiko kužnih bolezni, za katere je treba takoj 
ugotoviti kužno bolezen ali vzrok pogina; 
10.neškodljivo odstranjevanje živalskih trupel; 
11.strokovno izpopolnjevanje veterinarskih strokovnih de- 
lavcev; 
12.odškodnina za živali, predmete in surovine. 

59. člen 
(odškodnina) 

(1) Republika Slovenija mora zaaotoviti imetniku živali 
odškodnino za živali, ki so bile ubite ali zaklane ter za pred- 
mete in surovine, ki so bili poškodovani, pokvarjeni ali uničeni 
pri uresničevanju odrejenih ukrepov za zatiranje kužnih bo- 
lezni: 

1. če je takoj naznanil pojav ali sum kužne bolezni; 

2. če so bili opravljeni v določenih časovnih obdobjih obvezna 
preventivna cepljenja ter diagnostične in druge preiskave 
živali; 
3. če je uresničil tudi druge predpisane in odrejene ukrepe za 
preprečevanje in zatiranje bolezni. 

(2) Odškodnina iz prejšnjega odstavka se ne plača, če se je 
bolezen pojavila pri uvozu živali ali med karanteno uvoženih 
živali. 
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60. člen 
(postopek za izplačilo odškodnine) 

(1) Odškodnina iz prvega odstavka 59. člena tega zakona se 
določi po tržni vrednosti živali, surovine oziroma predmeta. 
Če je ubita oziroma v sili zaklana žival ali uničeni oziroma 
poškodovani predmet oziroma surovina v celoti ali deloma še 
uporabna, se odškodnina zmanjša za vrednost še uporabnega 
deleža. 

(2) Postopek za izplačilo odškodnine se prične na zahtevo 
imetnika živali. Imetnik mora zahtevku priložiti določeno 
dokumentacijo. V postopku za uveljavljanje odškodnine se ne 
plača taksa. 

(3) O tem, ali se izplača odškodnina, in o višini odškodnine 
imetniku živali, surovin ali predmetov odloči z odločbo veteri- 
narski inšpektor. 

(4) Zoper odločbo veterinarskega inšpektorja o višini odškod- 
nine ni dovoljena pritožba niti ni dovoljen upravni spor. Imet- 
nik živali lahko v tridesetih dneh od vročitve odločbe iz prejš- 
njega odstavka predlaga pristojnemu sodišču, da odmeri 
odškodnino. Isto lahko stori, če veterinarski inšpektor 
odločbe ne izda ali je stranki ne vroči v šestdesetih dneh od 
vložitve zahteve za izplačilo odškodnine. 

(5) Pristojno sodišče odmeri odškodnino v nepravdnem po- 
stopku. 

V. PRISTOJBINE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI 

61. člen 
(pristojbine) 

(1) Sredstva pristojbin po tem zakonu so prihodek proračuna 
Republike Slovenije. 

(2) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za plačevanje, 
pobiranje, odvajanje, izterjavo, zastaranje in nadzor pristojbin 
smiselno uporabljajo določbe predpisov o upravnih taksah. 

62. člen 
(stroški za opravljene veterinarske storitve) 

Imetnik živali, surovin, živil in odpadkov, uvoznik, izvoznik 
oziroma špediter je dolžan plačati ceno vseh drugih storitev 
za izvajanje ukrepov, ki so naloženi s tem zakonom (dezinfek- 
cije, stroški prepovedi ali omejitve prometa, stroške zaradi 
ukrepov pri prevozu, uvozu, izvozu in tranzitu, stroške karan- 
tene in stroške zaradi ukrepov v karanteni in druge stroške), 
razen stroškov iz 58. in 59. člena tega zakona. 

VI. VETERINARSKA SLUŽBA 

63. člen 
(delitev veterinarske službe) 

(1) Veterinarska služba se opravlja na primarni, sekundarni in 
terciarni ravni. 

(2) Veterinarska služba na primarni ravni obsega osnovno 
veterinarsko dejavnost in osnovno preskrbo z zdravili. 

(3) Veterinarska služba na sekundarni ravni obsega speciali- 
stično veterinarsko dejavnost, preskrbo veterinarskih organi- 
zacij z zdravili in veterinarsko dejavnost za osemenjevalna 
središča. 

(4) Veterinarska služba na terciarni ravni obsega vrhunsko 
najzahtevnejšo specialistično veterinarsko dejavnost. 

(5) Veterinarska služba izdaja strokovna navodila, s katerimi 
izreka ukrepe v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi, ter o tem obvešča pristojno veterinarsko 
inšpekcijo. 

1. VSEBINA IN ORGANIZACIJSKE 
OBLIKE VETERINARSKE SLUŽBE 

VETERINARSKA SLUŽBA NA PRIMARNI RAVNI 

64. člen 
(obseg primarne veterinarske službe) 

Primarna veterinarska služba obsega tele storitve: 

1. spremljanje zdravstvenega stanja živali, izdajanje 2' 
stvenih spričeval ter vodenje registra in označevanja živ| 
2. izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje, zdravS 
in zatiranje živalskih kužnih in parazitarnih bolezni, 
3. preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje nekužnih.inl' , 
in alimentarnih bolezni živali ter poškodb in kirurške p® i 
na živalih; 
4. skrb za zdravje plemenskih živali in zdravstveno sp« 
nost za razmnoževanje, izvajanje ukrepov za preprečevs' 
odpravljanje jalovosti ter umetno osemenjevanje; 
5. zdravstvene preglede živali; 
6. osnovno terensko in laboratorijsko diagnostiko za od* 
nje kužnih bolezni živali; 
7. veterinarsko sanitarne preglede pošiljk živali v notr«1 

prometu, v sili in ne v sili zaklanih živali, če je meso " 
njeno za lastno domačo porabo, ter drugih živil, če so " 8 
njena za domačo uporabo, in izdajanje potrdil o zdra' ir 
nem stanju pošiljke; p 
8. preskrbo z zdravili za lastno dejavnost; n 
9. svetovanje na področju zdravstvenega varstva živali. |e 
hrane in reje živali; 
10. veterinarsko vzgojo in izobraževanje imetnikov ■ * 
v zvezi z izvajanjem osnovne veterinarske dejavnosti iz' 
točke; 
11. proučevanje higienskih razmer v objektih za rejo žfr 
higiene v drugih objektih in napravah, preventivna dezi 
cija, dezinsekcija in deratizacija; ar 
12. zbiranje in prevoz živalskih trupel in drugih odpadW tv 
zbiralnice; 
13. nujno veterinarsko pomoč; 
14. bolnišnično zdravljenje živali; 
15. izdajanje zdravil in sredstev za dezinfekcijo, dezins* 15 
in deratizacijo imetnikom živali in svetovanje. nc 

65. člen 
(izvajanje primarne veterinarske službe) 

(1) Primarno veterinarsko službo iz 1. do 13. točke 64. 
tega zakona opravljajo veterinarske ambulante. 

(2) Primarno veterinarsko službo iz 14. točke 64 člen« 
zakona opravljajo veterinarske bolnice, ki lahko opr« 
tudi druge veterinarske storitve iz 64. člena. 

(3) Primarno preskrbo iz 15. točke 64. člena teoa z« 
opravljajo veterinarske lekarniške postaje. 

VETERINARSKA SLUŽBA NA SEKUNDARNI RAVNI 

66. člen 
(obseg sekundarne veterinarske službe) 

Sekundarna veterinarska služba obsega tele storitve; 

1. spremljanje in proučevanje stanja v epizootiologiji, 
stvenem stanju živali, fiziologiji in patologiji, reproduKC 
oplojevanje živali, ekologiji, higieni ter zdravstveni neop 
nosti surovin in živil, živalskega semena, vode za nap* 
živali in krme ter vodenje registra živali in objektov; 

2. sodelovanje pri organizaciji in vodenju preprečevanj* 
ranja in izkoreninjenja živalskih kužnih in parazitarnih f 
ter sodelovanje pri delu komisije za ocenjevanje, odP 
priznavanje plemenjakov. 

3. pripravo strokovnih podlag za načrtovanje in za spr* 
nje ukrepov v zdravstvenem varstvu živali ter posredne 

H 

t1) 
let 

(?) 
66. 

(3) 
13. 
Po 
(4) 
vel 

VE 

Vet 
teh 
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vanie vprašanj varstva zdravja prebivalstva, živinorejske proiz- 
vodnje in tehnologije; 

veterinarskosanitarne preglede živali, surovin in živil, ki so 
namenjeni za javno potrošnjo, živalskega semena, zarodkov, 
krme, vode za napajanje živali in odpadkov v proizvodnji in 
Prometu, za zagotavljanje higienske neoporečnosti, veterinar- 
skosanitarne preglede uvoznih in izvoznih pošiljk, izdajanje 
Potrdil o zdravstvenem stanju pošiljke in dovoljenja za promet 
* mlekom in mlečnimi izdelki; 

2 K> patomorfološko diagnostiko, veterinarskohigiensko službo 
JJ p dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo v primeru pojave 

' kužne bolezni; 

laboratorijske preiskave materiala živali, živil in surovin, 
^ živalskega semena in zarodkov, vode za napajanje živali, 

. toka, zemlje, krme in dodatkov, odpadkov in odplak zaradi 
P* diagnostike živalskih kužnih in parazitarnih bolezni oziroma 

Ugotavljanja higienske in zdravstvene neoporečnosti; 

i ?. zagotavljanje priprav za obrambo in zaščito ter delovanje 
Veterinarske službe v vojni ali ob naravnih in drugih nesrečah 

. ter v izrednem stanju; usposabljanje enot za prvo veterinarsko 
rjJ Pomoč civilne zaščite; 

?■ organiziranje in vodenje veterinarskega razsvetljevanja 
8 '"letnikov živali in prebivalstva, strokovno izobraževalno in 

Publicistično delo na področju veterinarske dejavnosti orga- 
niziranje tečajev za osnovno znanje o živalskih kužnih bo- 
rznih; 

1. nadaljevanje oziroma dopolnitev osnovne veterinarske 
1 dejavnosti iz 64. člena tega zakona s poglobljeno diagnostiko, 

Pravljenjem bolezni in veterinarsko nego živali; 

'0. specialistične klinične, laboratorijske, rentgenske in 
druge diagnostične preiskave v skladu s strokovno usmeri- 

H Ivi jo; 

'1. preskrbo z zdravili za lastno dejavnost; 

'2- raziskave na področju sekundarne veterinarske dejav- 
nosti; 

13. zdravstveno varstvo plemenjakov v osemenjevalnem sre- 
dišču, sistematično spremljanje zdravja plemenjakov in nji- 
hove zdravstvene sposobnosti za osemenjevanje, pridobiva- 
le, priprava, preverjanje zdravstvene neoporečnosti, skladiš- 
čenje in odprema semena; 

H. zagotavljanje preskrbe veterinarskih organizacij z zdravi- 
'i.in sredstvi za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo; 
15. preprečevanje onesnaževanja okolja s povzročitelji in pre- 
"ašalci živalskih kužnih bolezni (dezinfekcija, dezinsekcija, 
deratizacija itd.). 

67. člen 
(izvajanje sekundarne veterinarske službe) 

(1) Sekundarno veterinarsko službo iz 1. do 8. točke 66. člena 
'ega zakona opravljajo v regiji območni javni veterinarski 
Zavodi. 

(2) Sekundarno veterinarsko službo iz 9. do 12. in 15. točke 
®6. člena tega zakona opravljajo veterinarske klinike. 

(3) Veterinarsko službo v osemenjevalnih središčih iz 11. in 13. točke 66. člena tega zakona opravljajo veterinarske 
Postaje v osemenjevalnih središčih. 
W) Preskrbo iz 14. točke 66. člena tega zakona opravljajo 
veledrogerije. 

Veterinarska služba na terciarni ravni 
68. člen 

(obseg terciarne veterinarske službe) 

Veterinarska služba na terciarni ravni obsega opravljanje 
'®hle najzahtevnejših specialističnih storitev: 

1. opravljanje nalog iz 1. do 3. točke ter 7. in 8. točke 66. člena 
tega zakona za območje države v sodelovanju z območnimi 
zavodi; 
2. sodelovanje pri organizaciji in vodenju preprečevanja in 
zatiranja posebno nevarnih živalskih kužnih boleznih; 
3. opravljanje vrhunskih preiskav iz 5. in 6. točke 66. člena 
tega zakona; 
4. preverjanje rezultatov laboratorijskih preiskav z izvajanjem 
primerjalnih testov, usklajevanje metodoloških postopkov, 
sodelovanje pri izdelavi sistema intra- in interlaboratorijskega 
nadzora ter izvajanje nadzora imunosti; 
5. razvijanje in uvajanje novih laboratorijskih metod za diag- 
nostiko živalskih kužnih bolezni in za analitiko ostankov kon- 
taminentov okolja in veterinarskih zdravil ter za druge prei- 
skave surovin, živil in krme; 
6. spremljanje učinkovitosti in ugotavljanje ustreznosti posa- 
meznih sredstev za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo, 
za preprečevanje in zatiranje živalskih kužnih bolezni; 
7. poseben nadzor zdravil; 
8. uvajanje, razvijanje in vzpostavljanje informacijskega 
sistema v veterinarstvu RS; 
9. preskrbo z zdravili za lastno dejavnost; 
10. razvijanje in uvajanje novih kliničnih laboratorijskih metod 
za diagnostiko in zdravljenje kužnih bolezni, ki ne ogrožajo 
države, organskih, presnovnih, vzrejnih in drugih bolezni, 
bolezenskih stanj in poškodb živali; 
11. razvijanje in uvajanje novih postopkov pri umetnem ose- 
menjevanju in presajanju zarodkov; 
12. raziskave in uvajanje novih zdravil; 
13. laboratorijsko in klinično preizkušanje ter interni nadzor 
zdravil; 
14. ukrepanje za higienizacijo odplak, gnoja, gnojevke, gnoj- 
nice; 
15. posredovanje novih veterinarskomedicinskih dosežkov, 
novih postopkov in metod strokovnega dela in strokovno 
pomoč pri primarni in sekundarni veterinarski dejavnosti; 
16. izobraževalno in strokovno publicistično delo v veterinar- 
ski dejavnosti; 
17. preizkušanje opreme, preverjanje tehnologij v živinorejski 
proizvodnji v smislu ugodnega počutja živali in zadovoljeva- 
nja potreb živali; 
18. raziskave s področja varovanja okolja, higiene zraka, 
odpadnih voda iz živinorejske proizvodnje in živilskih obratov 
ter kafilerij; 
19. etološke raziskave v zdravstvenem varstvu živali. 

69. člen 
(opravljanje terciarne veterinarske službe) 

(1) Najzahtevnejšo specialistično veterinarsko službo iz 1. do 
9. točke 68. člena tega zakona opravlja Veterinarski zavod 
Republike Slovenije pri Veterinarski fakulteti v Ljubljani (v 
nadaljnjem besedilu: državni veterinarski zavod) 

(2) Najzahtevnejšo specialistično veterinarsko dejavnost iz 9. 
do 19. točke 68. člena tega zakona opravljajo veterinarski 
inštituti. 

70. člen 
(zagotavljanje pedagoške dejavnosti) 

(1) Veterinarska fakulteta opravlja tudi dejavnosti iz 64. in 66. 
člena tega zakona za pedagoški proces v soglasju z izvajal- 
cem teh dejavnosti. 

(2) Državni veterinarski zavod opravlja tudi diagnostiko in 
preiskave iz 5. in 6. točke 66. člena tega zakona, če ta dejav- 
nost ni organizirana v območnem javnem zavodu. 

2. VETERINARSKA JAVNA SLUŽBA 

71. člen 
(dejavnosti javne veterinarske službe) 

(1) Veterinarske storitve iz 1., 2., 4., 6., 7., 12. in 15. točke 64. 
člena, 1. do 8. točke in 12. do 14. točke 66. člena in 1. do 8. 
točke ter 11. do 13. točke 68. člena tega zakona so dejavnosti 
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javne veterinarske službe, ki se opravljajo v okviru mreže 
javne veterinarske službe. 

(2) Veterinarske storitve, ki se opravljajo izključno v okviru 
javnih veterinarskih zavodov, in se zanje koncesija ne more 
podeliti, so: 
- storitve iz 1. do 8. točke 66. člena tega zakona; 
- storitve iz 1. do 8. točke 68. člena tega zakona. 

(3) Druge veterinarske storitve javne veterinarske službe iz 
prvega odstavka tega člena opravljajo zasebne veterinarske 
organizacije na podlagi koncesije, ki jo izda veterinarska 
uprava. 

(4) Veterinarske storitve iz 64., 66. in 68. člena tega zakona, ki 
niso dejavnosti javne veterinarske službe, se opravljajo 
v okviru zasebne veterinarske dejavnosti na podlagi dovolje- 
nja, ki ga izda Veterinarska zbornica. 

(5) Veterinarske storitve iz 11. in 13. točke 66. člena tega 
zakona lahko na podlagi koncesije opravlja tudi veterinarska 
postaja druge pravne osebe,ki ima osemenjevalno središče. 

(6) V primerih ko je zaradi objektivnih okoliščin ogroženo 
izvajanje javne veterinarske službe, ker veterinarska organiza- 
cija ne more zagotoviti opravljanja veterinarskih storitev javne 
veterinarske službe, naloži veterinarska uprava drugi veteri- 
narski organizaciji, da zagotovi ustrezno opravljanjeveterinar- 
skih storitev. V tem primeru se lahko dodeli koncesija tudi za 
veterinarske storitve iz drugega odstavka tega člena. 

72. člen 
(mreža javne veterinarske službe) 

(1) Mrežo javne veterinarske službe sestavljajo regionalni 
veterinarski zavodi, državni veterinarski zavod in zasebne 
veterinarske organizacije (zasebna veterinarska dejavnost), ki 
opravljajo veterinarske storitve javne veterinarske službe na 
podlagi koncesije. 

(2) Pri postavitvi mreže javne veterinarske službe je treba 
upoštevati tale merila: 

. - strategijo razvoja kmetijstva v Republiki Sloveniji in na 
posameznih območjih; 
- zdravstveno stanje živali in ogroženost območja, živali in 
prebivalstva; 
- obseg proizvodnje; 
- dostopnost do posameznih rej, število živali, gostoto nase- 
ljenosti in intenzivnosti živinorejske proizvodnje; 
- naloge posameznih dejavnosti. 

3. OPRAVLJANJE VETERINARSKE DEJAVNOSTI 

73. člen 
(pogoji za opravljanje dejavnosti) 

(1) Za varno in strokovno opravljanje veterinarske dejavnosti 
morajo javni veterinarski zavodi in zasebna veterinarska 
dejavnost izpolnjevati predpisane organizacijske, kadrovske, 
prostorske in higienskotehnične pogoje ter pogoje glede 
opreme. 

(2) Šteje se, da ima domača pravna ali fizična oseba, ki 
opravlja zasebno veterinarsko dejavnost, zagotovljene 
ustrezne prostore in opremo tudi, če sklene pogodbo 
o najemu oziroma uporabi le-teh z drugo pravno ali fizično 
osebo. 

74. člen 
(verifikacija) 

(1) Verifikacijo in preverjanje izpolnjevanja predpisanih pogo- 
jev javnih veterinarskih zavodov opravlja veterinarska uprava. 
Veterinarski javni zavod sme začeti opravljati veterinarsko 
dejavnost, ko veterinarska uprava z odločbo ugotovi, da izpol- 
njuje predpisane pogoje in da se dovoli opravljanje določene 
dejavnosti. 

(2) Verifikacijo in preverjanje izpolnjevanja predpisanih P4 

jev zasebne veterinarske dejavnosti opravlja veterina' 
zbornica. Zasebna veterinarska organizacija sme 
opravljati veterinarsko dejavnost, ko veterinarska zbo" 
z odločbo ugotovi, da izpolnjuje predpisane pogoje in di 
dovoli opravljanje določene veterinarske dejavnosti. 

75. člen 
(evidence) 

Vse veterinarske organizacije vodijo veterinarsko dokuff* 
cijo in druge evidence ter dostavljajo poročila v sk: 

s posebnimi predpisi. V ta namen se vključujejo v enc 

informacijski sistem ministrstva. 

76. člen 
(neprekinjena veterinarska služba) 

(1) Kadar veterinarske službe iz strokovnih ali organizacij1 

razlogov ni mogoče organizirati v rednem delovnem & 
v izmenah ali kako drugače, ali ko je treba opravljati <" ul| 
veterinarske storitve, strokovni delavci zagotovijo nep1 ||( 
njeno veterinarsko službo z dežurstvom ali s stalno priprl 
nostjo. 

(2) Dežurstvo je poseben delovni pogoj, ko mora biti st,- 
delavec prisoten v veterinarski organizaciji, da lahko op 
nujne veterinarske storitve. 

(3) Stalna pripravljenost je poseben delovni pogoj, ko" 
biti strokovni delavec vsak čas dosegljiv zaradi opravi 
nujnih veterinarskih storitev. 

(4) Dežurstvo in stalna pripravljenost se štejeta v delovni 
potreben za opravljanje nujnih veterinarskih storitev. 

(5) Med stavko morajo veterinarski delavci zagotavljati 
veterinarsko pomoč in oskrbo živali. 

(6) Veterinarski delavec ne sme odkloniti nujne veterin^ 
pomoči. 

(7) Ne glede na predpise o delovnih razmerjih lahko d<J 
v veterinarski službi opravijo 40 ur dela preko polnega d1 

nega časa. 

4. ORGANIZACIJA VETERINARSKE SLUŽBE 

a) Javni veterinarski zavodi 

77. člen 
(javni zavod) 

(1) Javni veterinarski zavodi so območni veterinarski zav« 
državni veterinarski zavod. 

(2) Območne javne veterinarske zavode ustanovi Vlada P 
blike Slovenije. Akt o ustanovitvi zavoda mora določit' 
območje dejavnosti zavoda. 

(3) Državni veterinarski zavod je posebna organiza' 
enota Veterinarske fakultete v Ljubljani, ki ima svoj žiro' 
ter svoje organe upravljanja. Organizacijo in delovanje d 
nega veterinarskega zavoda podrobneje predpiše 
Republike Slovenije. 

c 
_ C 
Prij 
r< lrt)Q 

V 
d 

^o$ 

4), 
tudi 

(2) Direktorja območnega javnega veterinarskega zavod« Veu 
nuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem Vlade Rep" 
Slovenije. v 

78. člen 
(upravljanje Javnega zavoda) 

(1) Javni veterinarski zavod upravlja svet zavoda. Sest* 
številčno razmerje predstavnikov v svetu določi ustani 
z aktom o ustanovitvi. 

1) vet 
str, 
itio 

žp 

(J) 
cije 
lic 
vPii 

(3) 
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ri Strokovni svet javnega veterinarskega zavoda sestavljajo 
pol "'okovni vodja ter vodje posameznih strokovnih oddelkov in 
,a( "fganizacijskih enot. 

delavci javnega veterinarskega zavoda uresničujejo pravico 
sodelovanja pri upravljanju zavoda kot posamezniki 

v skladu z zakonom, kolektivno pa v skladu s kolektivno 
iei Zgodbo. 

irtf 

cf 
80. člen 

(pečat javnih veterinarskih zavodov) 

^®čati javnih veterinarskih zavodov so okrogle oblike. V sre- 
ipr «n' pečata javnega veterinarskega zavoda je grb Republike 
rBff 0venije. V zgornjem delu kroga pečata je besedilo »Slove- n'ia«, v spodnjem delu pa se navedeta ime in sedež javnega 

Ve,6rinarskega zavoda. 

Irl^ljasebna veterinarska dejavnost 

79. člen 
(delavci in soupravljanje) 

Oglede na prvi odstavek tega člena uresničujejo veterinarski 
tokovni delavci pravico do soupravljanja tudi kot člani sveta 
*avoda v skladu s zakonom, aktom o ustanovitvi in statutom 
*avoda. 

81. člen 
(ustanovitev zasebne veterinarske dejavnosti) 

I') Domače pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 
,<• člena tega zakona, lahko ustanovijo oziroma organizirajo ,e|e organizacijske oblike zasebne veterinarske dejavnosti: 

iil^lerinarsko ambulanto, veterinarsko bolnico, veterinarsko 
Omiško postajo, veterinarsko kliniko, veterinarsko postajo 

J osemenjevalnem središču, veledrogerijo in veterinarski in- 
stitut. 

'"■) Veterinarske organizacije iz prejšnjega odstavka so orga- 
jjT'sirane kot družbe ali samostojni veterinarji po predpisih 

"gospodarskih družbah. 

82. člen 
(pogoji, verifikacija in register zasebne 

veterinarske dejavnosti) 

y ' Zasebno veterinarsko dejavnost lahko opravlja doktor 
®'erinarske medicine (v nadaljnjem besedilu: veterinarski 
'rokovni delavec), ki ni v delovnem razmerju, mu ni s pravno- 

močno odločbo prepovedano opravljanje veterinarske službe 
l*lroma poklica, če organizira veterinarsko organizacijo in 
,'Polnjuje druge predpisane pogoje iz 73., 76., 94. in 95. člena 

zakona. 

jjj) Na podlagi opravljene verifikacije veterinarske organiza- 
f»n'

e zasebne veterinarske dejavnosti izda veterinarska zbor- k| vcici ii i a i or\c ucjav i ivvoii ii.ua »cici ii iui oixu (.uvi 
dovoljenje za opravljanje veterinarske dejavnosti in ga 

6 v register. 

[^Veterinarska zbornica vodi predpisan register zasebnih 
  * " hnarskih organizacij, ki vsebuje zlasti tele podatke: 

Organizacijsko obliko veterinarske dejavnosti in sedež, 
osebne podatke veterinarskih strokovnih delavcev: ime in 
'iiriek, naslov, datum rojstva in izobrazba; 

liti zaposlenih delavcev z njihovimi osebnimi podatki: 8 in priimek, naslov, datum rojstva in izobrazba; 
J'fsto in obseg dejavnosti, 

t*'no - Um vpisa v register in datum začetka opravljanja dejav- 
no' s,i ter datum morebitnih sprememb. 

t'Veterinarska zbornica lahko prevzema za vodenje registra 
,.j" druge podatke iz javnih evidenc, vezane na zasebne 

ter'narske organizacije. 

83. člen 
(izbris iz registra zasebne veterinarske dejavnosti) 

(1) Dovoljenje za opravljanje zasebne veterinarske dejavnosti 
preneha veljati: 

- z odjavo iz registra; 
- z odvzemom. 

(2) Zasebna veterinarska organizacija se mora v osmih dneh 
po prenehanju opravljanja dejavnosti odjaviti iz registra in 
vrniti dovoljenje za opravljanje dejavnosti. O odjavi iz registra 
izda veterinarska zbornica ugotovitveno odločbo. 

(3) Veterinarska zbornica odvzame dovoljenje in izbriše vete- 
rinarsko organizacijo iz registra, če ugotovi, da zasebna vete- 
rinarska organizacija ne izpolnjuje pogojev po tem zakonu ali 
da opravlja dejavnost v nasprotju s tem zakonom, če ne začne 
opravljati dejavnosti v enem letu po vpisu v register, če ji je 
s pravnomočno odločbo prepovedano opravljati dejavnost. 

(4) Veterinarska zbornica lahko odvzame dovoljenje in jo 
izbriše iz registra: 
- če pristojno častno razsodišče Slovenske veterinarske 
zveze ali veterinarska zbornica ugotovi hujšo kršitev dobrih 
poslovnih običajev; 
- če ugotovi nestrokovnost pri opravljanju dejavnosti. 

(5) Zoper odločbo iz tretjega in četrtega odstavka tega člena 
je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča veterinarska uprava. 

5. KONCESIJE 
84. člen 

(koncesija) 

(1) Na podlagi načrta zdravstvenega varstva živali veterinar- 
ska uprava z javnim razpisom razpiše koncesije za opravljanje 
javne veterinarske službe. Javnega razpisa ni v primerih, ki jih 
določa zakon. Oblika in postopek javnega razpisa se določita 
za vsak primer posebej. 

(2) Veterinarska uprava odloči o izbiri koncesionarja 
z odločbo v upravnem postopku. Zoper to odločbo ni pri- 
tožbe, možen pa je upravni spor. 

85. člen 
(koncesijska pogodba) 

(1) Na podlagi koncesijske odločbe veterinarska uprava 
sklene s koncesionarjem koncesijsko pogodbo v pisni obliki, 
v kateri se uredijo zlasti: 

- dejavnost javne veterinarske službe, ki jo opravlja koncesi- 
onar; 
- območje, na katerem mora opravljati dejavnost javne veteri- 
narske službe; 
- način in pogoji za opravljanje koncesionirane dejavnosti; 
- morebitna javna pooblastila; 
- pravice, obveznosti in odgovornosti koncesionarjev; 
- delovni čas in poslovni čas oziroma način zagotavljanja 
neprekinjenega zdravstvenega varstva živali; 
- pričetek in čas trajanja koncesije; 
- vir financiranja opravljanja koncesionirane javne službe; 
- nadzor nad opravljanjem koncesionirane javne službe; 
+ prenehanje koncesijskega razmerja; 
- pooblastila za sklenitev koncesijske pogodbe; 
- rok za odpoved koncesije. 

(2) Če pri uresničevanju koncesijske pogodbe pride do spora 
med koncedentom in koncesionarjem, o sporu odloča redno 
sodišče. 

(3) Veterinarski strokovni delavci, ki s koncesijo dobijo dovo- 
ljenje za opravljanje javne veterinarske službe, so za delo 
odgovorni izdajatelju koncesije. 
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(4) Če pri uresničevanju koncesijske pogodbe pride do 
motenj pri izvajanju nujnih veterinarskih ukrepov, lahko kon- 
cedent brez razpisa zagotovi, da jih izvaja druga oseba. 

86. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 

(1) Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha: 
- s prenehanjem koncesijske pogodbe, 
- z odkupom koncesije, 
- z odvzemom koncesije. 

(2) Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za kate- 
rega je bila sklenjena, z odpovedjo, če je sklenjena za določen 
čas, z razdrtjem. Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok 
in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali 
razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi. 

87. člen 
(odvzem koncesije) 

Koncedent lahko odvzame koncesije koncesionarju: 
- če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe 
v za to določenem roku, 
- če opravlja javno službo v nasprotju s tem zakonom, konce- 
sijskim aktom ali koncesijsko pogodbo. 

88. člen 
(prenos koncesije) 

(1) Koncesionar lahko prenese koncesionirano javno službo 
na drugo veterinarsko organizacijo samo, če je prenos predvi- 
den v koncesijski pogodbi ali če mu to dovoli koncedent. 

(2) Koncedent lahko v celoti ali delno prenese opravljanje 
koncesirane javne službe samo v primerih, določenih s tem 
zakonom, ali iz razlogov, določenih v koncesijski pogodbi, 
sicer pa samo s soglasjem koncesionarja. 

89. člen 
(obvezna koncesija) 

Če opravljanje posameznih dejavnosti veterinarske javne 
službe ni zagotovljeno, lahko veterinarska uprava z odločbo 
v upravnem postopku naloži opravljanje te dejavnosti veteri- 
narski organizaciji, ki za to izpolnjuje predpisane pogoje. 
Veterinarska uprava in veterinarska organizacija skleneta 
koncesijsko pogodbo za opravljanje te dejavnosti po določ- 
bah tega zakona. 

90. člen 
(pravice in dolžnosti koncesionarja ob višji sili) 

(1) Koncesionar mora v skladu z objektivnimi možnostmi 
opravljati koncesionirano javno službo tudi ob nepredvidljivih 
okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. 

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico 
zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali 
zaradi opravljanja javne službe v nepredvidljivih okoliščinah. 

91. člen 
(odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih) 

(1) Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki 
jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe 
povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim 
osebam. \ 

(2) Če koncesionar v primerih, ki so v zvezi z ravnanjem pri 
njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi opravljanja koncesionirane 
javne službe, lahko njeno opravljanje začasno zagotovi kon- 
cedent na način, določen s tem zakonom, ali na drug način, 
določen v koncesijski pogodbi. 

92. člen 
(odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja) 

Koncedent subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri opravlja- 

nju koncesionirane javne službe povzroči koncesiona' 
rabnikom ali drugim osebam, če s koncesijsko pogo' 
dogovorjena drugačna vrsta odgovornosti. 

6. FINANCIRANJE JAVNE VETERINARSKE SLUŽBE 

93. člen 
(financiranje javne službe) 

bre 
ie< 

12) 
»Sf 

(1) Javna veterinarska služba se financira: 
- iz sredstev ustanovitelja v skladu z aktom o ustano^ijj 
- iz proračuna Republike Slovenije; 
- s plačilom za opravljene veterinarske storitve 
- iz drugih virov. 

(2) Pri oblikovanju cen veterinarskih storitev za zagota> JJj 
predpisanega najmanjšega obsega varstva pred živa 
kužnimi boleznimi, se upoštevajo predpisana merila. 

(3) Javni veterinarski zavod, ki pridobiva del prihodka2 

čunavanjem veterinarskih storitev, lahko dobiček !* 
naslova razporedi na način, ki ga predpiše Vlada ReP1 

Slovenije. 

(4) Plače, napredovanje, delovna uspešnost in dodatki' JJJ< 
cev v javni veterinarski službi se urejajo po zakonu o ra" J1' 
plač v javnih zavodih, državnih organih in organih I"1 8 

skupnosti. ^ 

cij 
5 
ak 7. VETERINARSKI STROKOVNI DELAVCI IN SODEL*' 

94. člen 
(strokovni delavci) 

(1) Veterinarsko strokovno delo v veterinarski dej! Ve 
opravljajo veterinarski strokovni delavci, ki imajo u$ 
strokovno izobrazbo, so strokovno usposobljeni za ot 
nje dela v svojem poklicu in izpolnjujejo druge pogoj®, 
čene v tem zakonu, z drugimi predpisi ter splošnimi 

(2) Veterinarske dejavnosti samostojno opravljajo d 
veterinarske medicine, ki so opravili strokovni izpit. Vet 
ska tehnična dela opravljajo veterinarski tehniki, ki so" 
strokovni izpit. Veterinarska pomožna dela opravljajo 
narski bolničarji in veterinarski higieniki. 

(3) Določene strokovne naloge s področja veterinarski 
nosti opravljajo tudi veterinarski sodelavci z ustrezn® 
kovno izobrazbo. 

(4) Veterinarski strokovni delavci in sodelavci mor< 
opravljanju veterinarskih storitev ravnati tudi v skladu i 
nim etičnim kodeksom in veterinarskomedicinsko de' 
9'jo. 

95. člen 
(slovenski jezik in jezik narodnosti) 

(1) Veterinarski strokovni delavec in veterinarski sodel' 
opravlja svoje delo v neposrednem stiku z imetnik' 
mora obvladati in uporabljati slovenski jezik, na dvoj'1 

območjih pa tudi jezik narodnosti. 

(2) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka se d" 
z javnim spričevalom o končani srednji šoli ali s p"' 
pooblaščene ustanove. 

96. člen 
(mazaštvo) 

Osebe, ki nimajo ustrezne veterinarske izobrazbe iz p*1 

drugega odstavka 94. člena tega zakona, ne smejo oP 
veterinarskih dejavnosti. Če osebe, ki nimajo ustrez' 
brazbe, opravljajo veterinarske dejavnosti, se to šteje 
zaštvo. 

(1 

flai 
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nai 
;0i 1 97. člen 

(pripravništvo) 

C) Pripravništvo traja za delavca s srednjo strokovno izo- 
brazbo 6 mesecev in z visoko strokovno izobrazbo 12 me- 
secev. 

tt) Strokovni izpit obsega splošni in posebni del s predpisano 
•sebino in obsegom strokovnega izpita. 

(3) Izpitno komisijo za veterinarske strokovne delavce in sode- 
Wce v zasebni veterinarski dejavnosti imenuje veterinarska 
toornica, za strokovne delavce in sodelavce v javnih veteri- 
narskih zavodih pa veterinarska uprava. 

M) Pripravništvo lahko opravlja tudi oseba, ki ni v delovnem 
Ji'fcmerju, pod pogoji, ki jih določa ta zakon. 

98. člen 
(strokovno izpopolnjevanje) 

!') Strokovni delavci, ki opravljajo veterinarsko dejavnost, 
""ajo pravico in dolžnost, da se strokovno izpopolnjujejo. 

(2) Strokovno izpopolnjevanje mora biti v skladu s progra- 
mom zdravstvenega varstva živali in z razvojem veterinarsko- 

w Medicinskih in drugih znanosti ter s potrebami uporabnikov 
Id Veterinarske dejavnosti na določenem območju. 

0) Veterinarske organizacije in ustrezna stanovska organiza- 
cija zagotovijo strokovno izpopolnjevanje delavcev v skladu 
8 svojimi razmerami in potrebami ter določijo s splošnim 
sMom obseg, način in trajanje strokovnega izpopolnjevanja 

posamezne vrste delavcev. 

jj) Veterinarski strokovni delavec, ki za več kot 5 let prekine 
delo v veterinarski dejavnosti, pa želi opravljati naloge javne 

v Veterinarske službe, mora opraviti predpisani preizkus znanja. 

oP 99. člen 
(premestitev strokovnega delavca) 

podlagi šestega odstavka 71. člena opravljena začasna 
jj'emestitev posameznega veterinarskega strokovnega 
"slavca lahko traja največ 6 mesecev. 

100. člen 
(preizkus strokovne usposobljenosti) 

<') Veterinarski strokovni delavci morajo vsakih 10 let na 
Predpisan način dokazati strokovno usposobljenost za 
Nadaljnje delo na svojem področju. 

Veterinarski strokovni delavci, ki ne opravijo uspešno 
Poizkusa strokovne usposobljenosti ali ne pridejo na preiz- K"s v določenem roku, se morajo ob delu dodatno strokovno 
'dopolnjevati na ustreznem strokovnem področju. 

I3) Veterinarskim strokovnim delavcem, ki tudi po dodatno 
počenem roku ne pridejo na preizkus strokovne usposoblje- 
nosti, se odvzame dovoljenje za opravljanje zasebne dejavno- 
" oziroma jim preneha delovno razmerje. 

j*) Po drugem neuspešnem preizkusu strokovne usposoblje- 
nosti veterinarskemu strokovnemu delavcu po odločbi pri- 
dnega organa preneha delovno razmerje oziroma se mu 

<*vzame dovoljenje za opravljanje veterinarske dejavnosti. 

j®) Komisijo za preizkus strokovne usposobljenosti za veteri- 
I ®rske strokovne delavce v zasebni veterinarski dejavnosti 
"tenuje veterinarska zbornica, za veterinarske strokovne 
"slavce v javnih veterinarskih zavodih pa veterinarska uprava. 
8- STROKOVNI ORGAN 

101. člen 
(veterinarski svet) 

Strokovne podlage za oblikovanje veterinarske politike in 

doktrinama vprašanja usklajuje veterinarski svet kot republi- 
ški strokovni kolegij, ki se oblikuje pri ministru iz predstavni- 
kov veterinarske uprave, Veterinarske fakultete, Veterinarske 
zbornice, Združenja veterinarskih zavodov, Slovenske veteri- 
narske zveze in veterinarske inšpekcije. 

(2) Veterinarski svet: 

- spremlja sistemska, razvojna in kadrovska vprašanja v vete- 
rinarstvu in predlaga ukrepe z opredelitvijo prednostnih 
nalog; 
- sodeluje pri pripravi načrta zdravstvenega varstva živali ter 
kadrovskih in delovnih normativov; 
- predlaga razvojne načrte v veterinarstvu; 
- predlaga programe preventivnega zdravstvenega varstva 
živali v skladu z veljavno doktrino in epizootiološkimi razme- 
rami; 
- sodeluje pri pripravi podlag za pripravo novih zakonskih in 
podzakonskih predpisov. 

9. STROKOVNO NADZORSTVO 

102. člen 
(nadzor) 

(1) Za zagotovitev strokovnosti dela javnih veterinarskih zavo- 
dov in zasebne veterinarske dejavnosti se organizirajo in' 
izvajajo tele vrste nadzora: 

- notranji strokovni nadzor, ki ga opravljajo veterinarski 
strokovni delavci in sodelavci ter odgovorni za strokovnost 
dela v veterinarski organizaciji; 
- strokovni nadzor, ki ga v zasebni veterinarski dejavnosti 
opravlja veterinarska zbornica v sodelovanju z ustreznimi 
veterinarskimi organizacijami. 

(2) Nadzor iz prejšnjega odstavka se opravlja med izvajanjem 
veterinarske dejavnosti ali na predlog imetnika živali, veteri- 
narskega delavca, zavoda, veterinarske zbornice ali na lastno 
pobudo. 

(3) Zasebna veterinarska dejavnost mora omogočiti nemo- 
ttri ISJ \J\JI avljanje nadzorstva. 

103. člen 
(ukrepi) 

(1) Če se pri strokovnem nadzoru ugotovijo pomanjkljivosti 
pri opravljanju zasebne veterinarske dejavnosti, veterinarska 
zbornica: 

- zahteva dodatno strokovno izpopolnjevanje delavca, za 
katerega se ugotovi pomanjkljiva usposobljenost; 
- odredi odpravo organizacijskih in higienskotehničnih ter 
drugih pomanjkljivosti, ki povzročajo neustrezno kakovost in 
strokovnost dela; 
- zasebni veterinarski dejavnosti ali posameznemu strokov- 
nemu delavcu odvzame dovoljenje za opravljanje veterinarske 
dejavnosti. 

10. ZBORNICA IN ZDRUŽENJE 

104. člen 
(veterinarska zbornica) 

(1) Veterinarski strokovni delavci zasebne veterinarske dejav- 
nosti se združujejo v veterinarsko zbornico. 

(2) Veterinarska zbornica opravlja tele naloge: 

1. organizira in zagotavlja pripravništvo, 
2. imenuje komisijo za strokovne izpite in izdaja spričevala 
o opravljenem strokovnem izpitu za strokovne delavce in 
sodelavce v zasebni veterinarski dejavnosti in vodi knjigo 
izpitov; 
3. verificira in preverja izpolnjevanje predpisanih pogojev 
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v zasebni veterinarski dejavnosti in izdaja dovoljenja za oprav- 
ljanje določene veterinarske dejavnosti; 
4. vodi register zasebnih veterinarskih organizacij; 
5. načrtuje, spremlja in organizira strokovno izpopolnjevanje 
strokovnih delavcev ter preizkus strokovne usposobljenosti 
v zasebni veterinarski dejavnosti; 
6. opravlja strokovni nadzor; 
7. sodeluje pri pripravi predpisov o veterinarstvu; 
8. sodeluje pri določanju meril za oblikovanje cen veterinar- 
skih storitev; 
9. sodeluje pri razpisovanju in dodeljevanju koncesij; 
10. sodeluje pri oblikovanju vzgojno-izobraževalnih pro- 
gramov; 
11. opravlja druge naloge, določene s statutom. 

(3) Naloge iz 2. do 6. točke prejšnjega odstavka opravlja 
veterinarska zbornica kot javna pooblastila. 

105. člen 
(statut zbornice) 

Zbornica sprejme statut, h kateremu da soglasje Vlada Repu- 
blike Slovenije v delu, ki zadeva javna pooblastila. 

106. člen 
(financiranje javnih pooblastil) 

(1) Naloge, ki jih zbornica opravlja na podlagi javnih poobla- 
stil, se financirajo iz republiškega proračuna in drugih virov. 

(2) Naloge, ki jih zbornica opravlja na podlagi javnih poobla- 
stil nadzira veterinarska uprava. 

(3) Zoper odločbo in ukrepe veterinarske zbornice ima 
stranka pravico do pritožbe v osmih dneh od dneva vročitve 
odločbe na veterinarsko upravo. 

107. člen 
(združenje veterinarskih zavodov) 

Javni veterinarski zavodi, veterinarska fakulteta in druge 
pravne osebe,ki opravljajo veterinarsko službo, se lahko 
povezujejo v združenje veterinarskih zavodov, ki: 

- pospešuje in skrbi za razvoj in strokovni napredek dejavno- 
sti v javnih veterinarskih zavodih; 
- načrtuje in spremlja stalno strokovno izpopolnjevanje vete- 
rinarskih strokovnih delavcev; 
- sodeluje pri pripravi zakonskih predpisov, ki se nanašajo na 
dejavnost javne veterinarske službe; 
- sodeluje pri oblikovanju izhodišč za določanje cen veteri- 
narskih storitev; 
- sodeluje pri sklepanju kolektivnih pogodb; 
- uresničuje druge skupne interese. 

VII. REGISTRI 

108. člen 
(registri) 

(1) Register objektov in živali iz tretjega odstavka 10. člena, 
register psov iz četrtega odstavka 10. člena, register objektov 
za klanje in proizvodnjo živil na domačem trgu iz prvega 
odstavka 45. člena, register izvoznih obratov iz prvega 
odstavka 47. člena, register uvoznih in tranzitnih objektov iz 
drugega odstavka 47. člena, register zasebne veterinarske 
dejavnosti iz tretjega odstavka 82. člena, knjiga izpitov stro- 
kovnih delavcev in sodelavcev v zasebni praksi iz 2. točke 
drugega odstavka 104. člena in knjiga izpitov za delavce 
v javnih veterinarskih zavodih iz 123. člena tega zakona so 
javne evidence. 

(2) Podatki v registrih vključujejo tele podatke; ime in priimek 
ter prebivališče lastnika živali oziroma objektov, za pravne 
osebe pa ime in sedež ter naslov posameznih objektov, kjer se 
opravlja dejavnost. 

VIII. PRISTOJNI DRŽAVNI ORGANI 

1. Vlada Republike Slovenije 

109. člen 
(pristojnosti vlade) 

Vlada Republike Slovenije ima po tem zakonu tele pravil J 
obveznosti: 

- določi mrežo javne veterinarske službe in pri tem »H: 
merila za postavitev mreže, ki jih določa ta zakon; 
- ustanavlja območne javne veterinarske zavode; 
- daje soglasje k imenovanju in razrešitvi predstojnik' 
nega veterinarskega zavoda; 
- določi višino in način plačevanja pristojbin za zdravsN 
varstvo živali iz tega zakona; ' 
- določi način izdelave delitvene bilance in 150. in 152.' J 
tega zakona ter način ugotavljanja deleža občin v družM * 
kapitalu obstoječih veterinarskih zavodov iz 2. točke P1* 
odstavka 151. člena tega zakona. 

110. člen 
(posebna pooblastila vlade) 

(1) Če se pojavi nevarnost drugih kužnih bolezni, k' 
določene v 6. členu tega zakona, ki bi lahko ogrozile Z<jj <i 
živali ali prebivalcev, lahko Vlada Republike Slovenije oj 
da se za varstvo pred tako kužno boleznijo uporabijo do* 
o ukrepih in druge določbe iz tega zakona. O odločitvi^ 
takoj obvestiti Državni zbor Republike Slovenije. 

(2) Ob naravnih in drugih nesrečah, ki povzročijo obo' 
večjega števila živali, ali pojave epizootije in v izrednih tt t 
rah ali vojni, lahko Vlada Republike Slovenije odredi za U 
območje tele ukrepe: 

1. mobilizacijo veterinarskih delavcev in drugih občani 
izvedbo predpisanih ukrepov; 
2. odvzem opreme, zdravil in prevoznih sredstev v s** 
s posebnimi predpisi in začasno uporabo zemljišča in Z9 
za izvedbo predpisanih ukrepov za zdravstveno varstvo' ir 
3. posebne naloge veterinarskim organizacijam 
izvedbe predpisanih ukrepov. 

(3) Pri večjih epizootijah lahko Vlada Republike Slo^ 
odredi, da morajo pomagati pri preprečevanju širjenja1 

zatiranju kužnih bolezni tudi policija in enote civilne za»" 

2. Minister, pristojen za veterinarstvo, in drugi ministri 

111. člen 
(posebna pooblastila ministra) 

V izrednem ali vojnem stanju, ob naravnih in drugih nesf t 
ki povzročijo obolenje večjega števila živali, ali ob P° 
epizootije lahko minister naloži veterinarskim delavd | 
veterinarskim organizacijam posebne strokovne in dru5£ 
loge. 

112. člen 
(ukrepi ministra v izjemnih eplzootiloških razmeri' - 

i 
Ne glede na določbo 34. člena tega zakona lahko mi'r 
v izjemnih epizootiooških razmerah odredi: (| 

m 
1. da je treba pregledovati vse klavne živali, živila in sur< ik 
ki so namenjene za lastno domačo porabo ali za krrwi 
živali in določi, kdo opravlja preglede; 
2. da je treba živila ustrezno toplotno obdelati pred up®5 
oziroma oddajo v promet; H 
3. da je treba opravljati obvezne veterinarskosanitarn's 

glede pošiljk živil, surovin in odpadkov pri razkladanji 
v prometu med občinami in da se prepove prodaja W>i 
nicah. 

113. člen 
(ukrepi ministra na meji) 

Zaradi preprečevanja vnašanja in širjenja živalskih 

it 
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114. člen 
(registracija izvoznih in uvoznih obratov) 

«ni iz drugih držav in njihovega zatiranja v Republiki 
Keniji lahko minister: 

Nredi, da mora biti določen del meje Republike Slovenije 
•stalnim veterinarskim nadzorstvom in da se v mejnih 
'inah izvedejo posamezni ukrepi iz tega zakona; 
Jneji ali prepove uvoz ali tranzit pošiljk čez ozemlje Repu- 

>ravii • Slovenije, če je nevarnost, da se kužna bolezen z uvo- p ali tranzitom vnese v Republiko Slovenijo; 
•laji ali prepove osebam prehod čez državno mejo v obeh 

upoi !reh, če se v mejni občini v Republiki Sloveniji ali v sosed- 
toavi zelo razširi posebno nevarna kužna bolezen iz tega 
fena. 

jniM 

avsf 
"'ster izda odločbo o registraciji izvoznega in uvoznega 

52.' ''ta, določa izvozno kontrolno številko in države, v katere 
jžW * Izvozni obrat izvažati, 
e p" 

115. člen 
(podzakonski predpisi) 

"ister izda predpise oziroma druge akte, s katerimi; 

.Jfcvrsti kužne bolezni živali po vrsti infekcije in ukrepih, 1 z0,"'8bnih za njihovo preprečevanje in zatiranje, v skladu 
*'0, "Mnarodnim zoosanitarnim kodeksom; 
d0" 'Prejme kratkoročne in dolgoročne programe za izdajanje 
tvi ^entivnih ukrepov za varstvo pred kužnimi boleznimi živali, 

jsterih predpiše ukrepe, določi izvajalce programov ter 
A v katerih morajo biti programi uresničeni; 

'"•j^redi ob koncu vsakega leta za naslednje leto, katera 
i r* »Ventivna cepljenja in diagnostične ter druge preiskave je 
za*t»a opraviti, ter določi roke; 

Predpiše program tečajev in način opravljanja izpitov za 
!r|ovno znanje o živalskih kužnih boleznih in dopolnilno 

a Osvetljevanje; 
, določi kužne bolezni, s katerimi ne smejo biti okužena 

s tonenjevalna središča, zrejališča plemenjakov, plemenske 
z? in jate, valilnice, fazanerije, ribogojnice, .plemenišča in 

0 tališča matic; 
določi kužne bolezni, za katere je treba takoj poskrbeti, da 
gotovi kužna bolezen ali vzrok pogina; 

lo» določi način in postopek obveščanja zainteresiranih prav- 
a • J 'n fizičnih oseb o pojavu kužne bolezni in o znamenjih, po 
aS 'erih se lahko šteje, da se je kužna bolezen pojavila, 

n®činu jemanja vzorcev in pošiljanja materiala, potrebnega 
■j (diagnostično preiskavo, ter določitvi laboratorijskih testov 

"tetod diagnostične preiskave; 
Pooblasti za določene analize laboratorije in referenčne 

"Oratorije, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in so akrediti- 
1,1 Pri nacionalni akreditacijski službi; 

sr ..Predpiše natančnejše ukrepe za preprečevanje, zatiranje in 
p< *°reninjenje posameznih kužnih bolezni živali; 
c« določi dokumentacijo, ki je potrebna v postopku za izpla- 
iC'° odškodnine; 

. Predpiše vsebino baz podatkov, metodologijo in način 
ranja dokumentacije in drugih evidenc po tem zakonu; 

,1 ®°loči način označevanja domačih živali; 
.Predpiše obrazec zdravstvenega spričevala, obrazce veteri- 

ili i., 6 napotnice za bolne živali, ki jih zaradi klanja odpravlja 
Ravnico, obrazec za prevoz v sili zaklanih živali, obrazec 

®rinarske napotnice za živali iz hlevov z nepreverjeno ali 
rfliks 1ePlzootiološkimi razmerami ter obrazec veterinar- „ J napotnice za divjačino, ki se odpremlja iz lovišča v hladil- 
7C° ali zbiralnico; 

°či preventivne ukrepe pri klanju bolnih živali, v sili 
U^nih živali in pri klanju živali iz hlevov z nepreverjeno ali 

(.""iivimi epizootiološkimi razmerami; 
ii )(J?redpiše način nakladanja, prekladanja in razkladanja 
• ton ■ v no,raniem prometu, pri uvozu, izvozu in tranzitu, 

ten'e> ki mora izpolnjevati prevozno sredstvo, higiensko- , "nične pogoje, ki jih mora izpolnjevati pošiljka, način 
1D®hnarskosanitarnega pregleda in obrazce zdravstvenih 

'ceval v notranjem prometu in pri izvozu; 
Predpiše način razkuževanja prevoznih sredstev, s katerimi 

F Pr®važajo pošiljke živali, živil,'surovin in odpadkov; 

v8| 
k 

- izda predpis o registraciji, cepljenju, označevanju in reji 
psov ter o postopku z neregistriranimi in necepljenimi psi; 
- določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati objekti za živali ter 
skladišče za živila, surovine na mejnih prehodih; 
- določi pogoje in trajanje karantene za uvožene živali in 
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati klavnice za klanje živali iz 
uvoza; 
- predpiše higiensko-tehnične in delovne razmere, ki jih 
morajo izpolnjevati mejni prehodi, in določi mejne prehode; 
- predpiše obrazec izkaznice in znak mejnega veterinarskega 
inšpektorja; 
- določi postopek in pogoje za izdajo dovoljenja za promet 
z mlekom in mlečnimi izdelki; 
- določi ukrepe za preprečevanje škodljivih posledic zaradi 
ostankov zdravil in drugih škodljivih snovi v surovinah in 
živilih; 
- določi program in način opravljanja izpitov na tečajih za 
preglednike divjačine v lovskih organizacijah in predpiše 
ukrepe za zagotavljanje neoporečnega pregleda, prevoza in 
zbiranja divjačine; 
- določi pogoje za klanje na domu in kdaj se šteje, da je meso 
namenjeno za lastno domačo porabo; 
- predpiše natančnejše higienske, veterinarskosanitarne in 
tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati objekti, prostori in 
oprema iz prvega odstavka 45. člena; 
- predpiše standarde zdravstvene neoporečnosti semena in 
zarodkov za oplojevanje in minimalne pogoje za oploditveno 
sposobnost in sistematičen nadzor in evidenco; 
- določi poogoje, ki jih morajo izpolnjevati rejci živali, da 
lahko osemenjuje živali, ki so v njihovi lasti; 
- določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati fizične in pravne 
osebe za opravljanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratiza- 
cije; 
- predpiše organizacijo in poslovanje veterinarskohigienske 
službe; 
- določi laboratorijske preiskave, ki se opravljajo na primarni, 
sekundarni oziroma terciarni ravni; 
- predpiše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati javni veterinarski 
zavodi in zasebna veterinarska dejavnost, postopek njihove 
verifikacije in preverjanja; 
- določi merila za oblikovanje cen veterinarskih storitev za 
zagotavljanje predpisanega najmanjšega obsega varstva 
živali pred kužnimi boleznimi ob sodelovanju z veterinarsko 
zbc. ..:^. in v soglasju z ministrom, pristojnim za cene; 
- uredi pripravništvo, strokovne izpite in izpopolnjevanje 
strokovne izobrazbe s preizkusom usposobljenosti za delavce 
v veterinarski službi; 
- določi način dela veterinarskega sveta in imenuje člane 
tega sveta; 
- izda druge predpise za izvajanje tega zakona. 

116. člen 
(podzakonski predpisi) 

Minister in minister, pristojen za zdravstvo: 

- sprejmeta kratkoročne in dolgoročne preventivne ukrepe in 
programe za varstvo prebivalstva pred zoonozami; 
- ustanovita kot strokovno in svetovalno telo skupno komi- 
sijo za zoonoze, določita število članov, sestavo in imenujeta 
člane komisije; 

117. člen 
(podzakonski predpisi) 

Minister izda v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo, 
tele predpise: 

- o načinu opravljanja obveznega veterinarskosanitarnega. 
pregleda in nadzora živali in živil, o ocenjevanju higienske 
ustreznosti in označevanju živil; 
- o največjih količinah škodljivih snovi in sestavin v krmilih in 
surovinah, ki so namenjene za proizvodnjo krmil; 
- o higienskih, veterinarskosanitarnih in tehničnih pogojih, ki 
jih morajo izpolnjevati objekti za klanje živali, obdelavo, pre- 
delavo in skladiščenje surovin in živil; 
- navodilo o načrtovanju in nadzoru živil v skladiščih in 
prodajalnah, na trgih, tržnicah in drugih prodajnih mestih. 
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118. člen 
(podzakonski predpis) 

Minister predpiše v soglasju z ministrom, pristojnim za okolje, 
minimalne higienskotehnične pogoje za ureditev objektov in 
opreme za obdukcijo, za zbiranje odpadkov, za predelavo 
odpadkov v živilskih obratih ter za grobišča in način ravnanja 
z odpadki. 

119. člen 
(podzakonski predpis) 

Minister, pristojen za okolje, predpiše v soglasju z ministrom, 
način prevoza odpadkov od objektov za obdukcijo in zbiralnic 
do kafilerije, način ravnanja z odpadki v kafileriji, minimalne 
higiensko-tehnične pogoje za ureditev kafilerije in območje, 
na katerem mora kafilerija zagotoviti reden odvoz odpadkov. 

120. člen 
(podzakonski predpis) 

Minister predpiše v soglasju z ministrom, pristojnim za eko- 
nomske odnose in razvoj: 

- higiensko-tehnične pogoje prostorov, v katerih se sprav- 
ljajo ali skladiščijo kože. 

121. člen 
(podzakonski predpis) 

Minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre- 
čami, predpiše v soglasju z ministrom programe civilne zaš- 
čite za prvo veterinarsko pomoč. 

3. Veterinarska uprava Republike Slovenije 

122. člen 
(veterinarska uprava) 

(1) Upravne naloge in inšpekcijsko nadzorstvo na področju 
veterinarstva opravlja veterinarska uprava. 

(2) V veterinarski upravi je organizirana posebna enota veteri- 
narske inšpekcije z notranjimi organizacijskimi enotami, 
območnimi izpostavami in mejnimi veterinarskimi postajami. 

123. člen 
(upravne naloge) 

Veterinarska uprava ima pravico in dolžnost, da: 

- spremlja gibanja živalskih kužnih bolezni v državi in v tujini 
in o tem obvešča veterinarsko službo in živinorejsko službo: 
- sprejema programe, usklajuje delo in določa ukrepe za 
izvajanje programov obvladovanja in preprečevanja ter pre- 
prečevanja širjenja živalskih kužnih bolezni in epidemij; 
- skupaj z veterinarskimi javnimi zavodi spremlja in proučuje 
epizootioioške razmere in ukrepa v skladu z obveznostmi, 
sprejetimi v okviru mednarodnega urada za kužne bolezni in 
v skladu s programom zdravstvenega varstva živali Republike 
Slovenije; 
- vodi predpisano evidenco, izdaja mesečna poročila o giba- 
nju živalskih kužnih bolezni v državi in na predpisan način 
poroča mednarodni organizaciji za kužne bolezni in obvešča 
vse zainteresirane v državi o stanju kužnih bolezni in sprejetih 
ukrepih; 
- ob pojavu epizootije in v drugih izrednih razmerah lahko 
naloži veterinarskim delavcem in veterinarskim organizacijam 
posebne strokovne in druge naloge; 
- izdaja uvozna dovoljenja za uvoz in tranzit pošiljk in določi 
preiskave, ki se morajo opraviti med karanteno pri uvozu; 
- imenuje komisijo za veterinarskosanitarni nadpregled in 
vodi postopek nadpregleda; 
- vodi register izvoznih obratov; 
- skrbi za izvajanje predpisov o veterinarstvu; 
- opravlja upravni nadzor nad izvajanjem tega zakona in 
drugih predpisov o veterinarstvu; 
- vodi sredstva za zdravstveno varstvo živali; 

- verificira javne veterinarske zavode in izdaja dovpf It 
opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti; ie 
- razpisuje natečaj za podelitev koncesij, izdaja « m 
o koncesijah in sklepa pogodbe s koncesionarjem; 
- vodi registracijo zdravil za uporabo v veterinarski i# |4 
in daje soglasje k uvozu zdravil, ki se uporabljajo v ve# t 
ski medicini; 
- določi obseg gradiva za strokovne izpite in preizkusi 
imenuje izpitno komisijo, obvešča o datumu, ki je dol« 
izpit, in vodi knjigo izpitov za delavce javnih veteri' 
zavodov; 
- izda in založi mednarodna potrdila. 

4. Veterinarska inšpekcija 

124. člen 
(področje dela inšpekcije) 

(1) Veterinarska inšpekcija opravlja inšpekcijsko na$$( 

nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki urejaj®' 

- veterinarstvo v Republiki Sloveniji; 
- varstvo pred kužnimi boleznimi živali; 
- varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznim' 
obveznosti veterinarske službe pri preprečevanju in z' 
zoonoz; 
- promet z zdravili, mamili in strupi, ki se uporabljajo* J0 

narski medicini; T 
- zdravstveno ustreznost in zdravstveno nadzorstvo n^1 

glede higienske ustreznosti živil živalskega izvora 
- higieno proizvodnje in prometa z mlekom; 
- veterinarske ukrepe v živinoreji glede zagotavljanja 
tene reprodukcije živali, glede ukrepov za preprečev' 
zatiranje jalovosti, glede zdravja živali in sposobnosti 2«, 
noževanje, prometa in skladiščenja živalskega s« J* 
zarodkov, iker, valilnih jajc in čebeljih matic, glede p i* 
nja in priprave živalskega semena in osemenjevanja ter 
stvene neoporečnosti semena in zarodkov; 
- varstvo človekovega okolja na tem področju; 
- ukrepe za varstvo živali pred škodljivim delovanje!" 
rajočih sevanj; 
- varstvo živali pred mučenjem; 
- promet čez državno mejo. 

3c 
S. 

i kri 
Pr 

(2) Zadeve inšpekcijskega nadzorstva glede izvajanja P 
sov, navedenih v prejšnjem odstavku, opravljajo nep"5 

veterinarski inšpektorji 

125. člen 
(sodelovanje) 

(1) Veterinarska inšpekcija zagotavlja enotno uresntf 
politike in ukrepov na področju veterinarske inšpek® 
pripravi predpisov s svojega delovnega področja ter "I 
druge zadeve, določene z zakonom ali z drugim predP 

(2) Pri svojem delu sodeluje z drugimi inšpekcijami, z0' 
drugimi organizacijami ter z raziskovalnimi organizacij 
s strokovnjaki za veterinarstvo, kmetijstvo in zdravstvi 

(3) Posamezna strokovna dela inšpekcijskega nadzo' 
tega zakona, in sicer patoanatomsko diagnostiko, ve* 
skosanitarne preglede, diagnostične in druge pra' 
opravljajo javni veterinarski zavodi. 

5. Veterinarski inšpektor 

126. člen 
(veterinarski inšpektor) 

(1) Inšpekcijsko nadzorstvo, v skladu s pristojnostmi 
narske inšpekcije, neposredno opravlja veterinah 
špektor. 

(2) Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzorsfl 
zuje veterinarski inšpektor s službeno izkaznico, ki 
predstojnik veterinarske uprave. 
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, Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva na 
v°l Heji izkazuje inšpektor s službeno izkaznico in znakom mej- 

jega veterinarskega inšpektorja, ki ju izda predstojnik veteri- 
;e uprave. 
v 

"irske ia 
i; 
Ki 
t vfl«i /Zavezanec po tem zakonu mora inšpektorju omogočiti 

Hoteno opravljanje nadzorstva. 
r»H) 

tuši 
jol« 
terin 

irrii 

ter 

127. člen 
(pristojnosti veterinarskega inšpektorja 

in strokovnega delavca) 
) Pri inšpekcijskem nadzorstvu ima veterinarski inšpektor 
'leg. pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še 
Is pravice in dolžnosti: 

pregledovati živali, živila in surovine, dodatke, krmo, vodo 
odpadke glede zdravstvene ustreznosti ter odrejati ukrepe 
preprečevanje pojava, za odkrivanje, zatiranje ter izkoreni- 

Jienje kužne bolezni; 
J'Prepovedati proizvodnjo, promet in uporabo krme in vode, 
j* vsebujejo patogene mikrobe ali za zdravje živali ali ljudi 
•kodljive snovi; 

prepovedati promet s kožami živali, ki so bile zaklane brez 
, j6terinarskosanitarnega pregleda ali izvirajo od poginulih 

i za1 "Vali, za katere ni veterinarskega potrdila o neokuženosti 
Območja kot tudi če niso uskladiščene ločeno od preiskanih 

M k 
' Prepovedati nakladanje in prekladanje živali, živil in suro- v'h, krme in odpadkov, če ne izpolnjujejo predpisanih po- 
|°jev; 
S prepovedati uporabo vozil za prevoz živali, živil in surovin, 
k'rne, vode za napajanje in odpadkov, če ne izpolnjujejo 
Odpisanih pogojev; 

-j,: Prepovedati uporabo hlevov in drugih objektov za rejo 
sf j'vali, postaj in pristanišč za nakladanje, prekladanje in raz- 
rWManje živali, če ne izpolnjujejo predpisanih pogojev; 

'■ Prepovedati klanje živali, zbiranje in obdelavo surovin ter 
Proizvodnjo živil, če niso izpolnjeni predpisani pogoji; 
'• prepovedati promet in uporabo surovin ter živil, ki zdrav- 
stveno niso ustrezna; 
3 Prepovedati promet in uporabo zdravil, mamil in strupov za 
^Porabo v veterinarski medicini, ki niso neoporečni; 
'0- prepovedati izdajanje zdravstvenih spričeval, če se pojavi 
Južna bolezen ali sum kužne bolezni, ali če je žival iz hleva 
'nejasnimi epizootiološkimi razmerami; 

I. odvzeti in uničiti surovine, živila, krmo ter zdravila za 
j'vali, ki higiensko niso ustrezni; 
'?• odrediti način usposobitve pogojno uporabnih surovin, 
|'vil in krme ali predelavo v druge namene; 
'3. odrediti odpravo nepravilnosti v proizvodnji in prometu 
živalmi, živili, surovinami, krmo, in zdravili; 

iiP '4- prepovedati rabo poslovnih prostorov, naprav in priprav 
*a proizvodnjo in promet, za industrijske, obrtne, trgovinske, 
istinske in druge namene, če niso urejeni v skladu s pred- 
pisi; 
'S. odvzeti vzorce živil in surovin, dodatkov in odpadkov, 

za krme, vode, sredstev za varstvo živali, semena za osemenjeva- 
"i® in zarodkov za presajanje, da se preizkusi, ali ustrezajo 
^edpisom o zdravstveni ustreznosti; 

pečatiti sredstva za delo, delovne prostore, opremo in 
l^edmete, ki so pod njegovim nadzorstvom; 
"■ odrediti ukrepe iz 14. in 19. člena tega zakona ter nadzoro- 
If^i njihovo izvajanje; 
'8. določiti meje okuženega in ogroženega območja in poro- 
di o pojavih kužnih bolezni in o delu veterinarske službe; 
'9- nadzorovati promet in uporabo sredstev za dezinfekcijo, 
2®*insekcijo in deratizacijo po tem zakonu; 

odrediti potrebne veterinarskosanitarne ukrepe za varstvo ■ »uicum puiicuno Tnkoiiiinignv 
*rme in vode za napajanje živali; 

nadzorovati izdajanje zdravstvenih spričeval, zbiranje in 
^Porabo sredstev posebnega računa; 

pregledovati poslovne knjige, evidence o rezultatih prei- 
pav in druge listine fizičnih in pravnih oseb, ki se nanašajo na 
Rajanje predpisov o veterinarstvu in predpisov o dajanju 
pravil v promet; 
j3' zbirati podatke in obvestila od odgovornih oseb, prič, 
^edencev in drugih oseb, če je to potrebno; 

začasno odvzeti živali, živila, surovine, krmo, zdravila, 

seme, zarodke in odpadke ter druge predmete v zvezi s kazni- 
vim dejanjem ali prekrškom; 
25. izreči denarno (mandatno) kazen na kraju samem v prime- 
rih, ki jih določa ta zakon, predlagati uvedbo postopka zaradi 
prekrška oziroma prijaviti kaznivo dejanje; 
26. odrediti ukrepe za zaščito živali pred mučenjem. 

(2) Pri opravljanju strokovnih del iz tega zakona ima strokovni 
delavec javne veterinarske službe pravico in dolžnost odvzeti 
vzorec iz 15. točke prejšnjega odstavka, izdati spričevala in 
druga potrdila o zdravstvenem stanju, s strokovnim navodi- 
lom določiti ukrepe iz 2., 3., 4., 5., 7., 8., 12., 13., 14., 15., 16. in 
26. točke ter izreči denarno kazen iz 25. točke prejšnjega 
odstavka. 

(3) Pri opravljanju strokovnih del iz 17. točke prvega odstavka 
tega člena ima strokovni delavec javne veterinarske službe 
pravico in dolžnost s strokovnim navodilom določiti ukrepe iz 
1., 2„ 4., 5., 6., 7., 11., 12., 15., 16. in 19. alinee prvega odstavka 
19. člena tega zakona. 

(4) Pri opravljanju strokovnih del po tem zakonu lahko poo- 
blaščena oseba območnega javnega veterinarskega zavoda 
takoj na kraju samem izterja kazen od tistih, ki storijo prekr- 
šek 1z 145. člena tega zakona. 

128. člen 
(ukrepi v veterinarskih organizacijah) 

Če veterinarski inšpektor pri nadzoru veterinarske organiza- 
cije ugotovi pomanjkljivosti, lahko odredi tele ukrepe: 

- odpravo organizacijskih in higienskotehničnih ter drugih 
pomanjkljivosti, ki povzročajo neustrezno kakovost ali stro- 
kovnost dela; 
- začasno prepove opravljanje veterinarske dejavnosti, če je 
zaradi pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti ogroženo 
zdravje ljudi in živali; 
- prepove opravljanje veterinarske dejavnosti, če ne izpol- 
njuje pogojev za samostojno delo, če začne opravljati dejav- 
nost pred izdajo odločbe, če nima koncesije oziroma dovo- 
ljenja. 

129. člen 
(ukrepi pri razmnoževanju živali) 

Če veterinarski inšpektor ugotovi, da živali niso zdrave ozi- 
roma niso sposobne za pridobivanje semena, da živalsko 
seme in zarodki ne ustrezajo predpisanemu standardu zdrav- 
stvene neoporečnosti in minimalnim pogojem za oploditveno 
sposobnost, ali ugotovi slabšo plodnost plemenjaka, se 
odredi en ali več ukrepov: 

- da mora imetnik živali zagotoviti popoln pregled oplodi- 
tvene sposobnosti plemenjaka; 
- da mora laboratorij osemenjevalnega središča ugotoviti 
razloge oporečnosti semena in zarodkov; 
- da mora osemenjevalno središče preveriti lastnosti žival- 
skega semena oporečne serije tudi v skladišču osemenjeval- 
nega središča; 
- da mora osemenjevalec, pri katerem so bili ugotovljeni 
pomanjkljivosti in slabi rezultati, odpraviti pomanjkljivosti; 
- da mora začasno prenehati pridobivati seme in izvajati 
druge ukrepe za preprečevanje in zatiranje kužnih bolezni, ki 
jih določa ta zakon; 
- prepovedati promet z oporečnim semenom in zarodki; 
- uničiti vse zdravstveno oporečno seme in zarodke. 

130. člen 
(ukrepi v prometu) 

Če veterinarski inšpektor ugotovi, da so zdravstvena spriče- 
vala ali druga predpisana potrdila za živali, surovine in živila, 
ki so bili pripeljani, pomanjkljiva ali da so iz krajev z nejasnimi 
epizootiološkimi razmerami, ali če ugotovi, da dokumentov 
sploh ni, lahko odredi: 

- da mora imetnik obdržati živali določen čas v karanteni; 
- kraj in pogoje za karanteno oziroma začasno skladiščenje; 
- preglede in diagnostične preiskave. 
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131. člen 
(pristojnost mejnega veterinarskega inšpektorja) 

Pri inšpekcijskem nadzorstvu ima veterinarski inšpektor na 
mejnem prehodu poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po 
drugih predpisih, še tele pravice in dolžnosti: 

1. opraviti veterinarskosanitarni nadzor pošiljk in nadzor 
spremljajoče dokumentacije pošiljk iz tega zakona; 
2. preiskovati pošiljke iz tega zakona, ki se izvažajo in uvažajo, 
da bi ugotovili njihovo zdravstveno stanje; 
3. izdajati, kadar je za to pooblaščen, zdravstvena spričevala 
za pošiljke iz 27. člena tega zakona, ki se izvažajo; 
4. jemati vzorce živil, surovin in odpadkov ter krme brez 
plačila njihove vrednosti, da bi laboratorijsko ugotovili nji- 
hovo zdravstveno ustreznost; 

.5. pregledovati poslovne knjige in listine pravnih oseb in 
posameznikov v zvezi z izvajanjem določb tega zakona o pro- 
metu pošiljk čez mejo Republike Slovenije; 
6. zbirati podatke in obvestila od odgovornih oseb, prič, 
izvedencev in drugih oseb, kadar je to potrebno, da uspešno 
opravi svoje delo; 
7. prijaviti kaznivo dejanje oziroma predlagati uvedbo 
postopka o prekršku; 
8. voditi evidenco izvoznih, uvoznih in tranzitnih pošiljk pri 
prehodu čez državno mejo; 
9. opravljati nadzor uvoznih, izvoznih in tranzitnih pošiljk in 
skladišča na mejnih prehodih; 
10. opravljati nadzor nad dezinfekcijo vozil, skladišč in naprav 
na mejnih prehodih; 
11. spremljati pojave in gibanja živalskih kužnih bolezni 
v sosednji državi ter o tem obveščati veterinarsko upravo; 
12. veterinarskozdravstveno pregledovati in nadzorovati 
izvozne, uvozne, tranzitne pošiljke na mejnem prehodu; 
13. opravljati še druga dela iz tega zakona in na njegovi 
podlagi izdanih predpisov. 

132. člen 
(ukrepi mejnega veterinarskega inšpektorja) 

(1) Pri opravljanju del iz 131. člena tega zakona ima mejni 
veterinarski inšpektor pravico in dolžnost odrediti ali ukreniti 
tole: 

1. Prepovedati izvoz, uvoz in tranzit pošiljk iz tega zakona ne 
glede na to, od kje prihajajo, kam so namenjene in za kakšen 
namen: 

- če pošiljka ali prevozno sredstvo ne ustreza predpisanim 
pogojem, 
- če pri pregledu ugotovi, da je pošiljka okužena, če sumi, da 
je okužena, ali če izvira z okuženega območja, 
- če ugotovi, da pošiljka nima predpisanega mednarodnega 
veterinarskozdravstvenega spričevala ali drugih potrebnih li- 
stin, 
- če ugotovi, da pošiljka ogroža zdravje živali in ljudi, 
- če živila, ki so namenjena za prehrano ljudi, vsebujejo več 
radioaktivnih snovi, bioloških ali kemičnih ostankov, kot je 
dovoljeno, 
- če živila niso higiensko ustrezna za prehrano ljudi. 
2. Začasno prepovedati uvoz, izvoz in tranzit pošiljk, če je 
treba odpraviti pomanjkljivosti na pošiljki ali listini, ki jo 
spremlja. 
3. Odrediti uskladiščenje pošiljke v registrirano skladišče, 
če je treba preiskati njeno zdravstveno stanje. 
4. Odvzeti osebam, ki pridejo čez državno mejo Republike 
Slovenije, živali, živila ter surovine in jih neškodljivo uničiti, če 
tak ukrep določijo predpisi, ki jih predpiše ministrstvo, pri- 
stojno za veterinarstvo. 
5. Odrediti tudi druge ukrepe za varstvo živali v skladu s tem 
zakonom in obveznostmi po mednarodnih pogodbah o zdrav- 
stvenem varstvu živali. 
6. Odrediti dezinfekcijo vozil, objektov in naprav, ki se upo- 
rabljajo pri ravnanju s pošiljkami. 
7. Prepovedati uporabo objektov na mejnem prehodu, če niso 
v skladu s predpisanimi pogoji. 
8. Prepovedati uporabo krme in stelje, če ne izpolnjujejo 
pogojev po tem zakonu. 

felo 
9. Prepovedati uporabo vozil za prevoz pošiljk, če ne izf» 
jejo predpisanih pogojev. 
10. Odrediti odpravo nepravilnosti v prometu s pošiljk* ^ 
mejnem prehodu. 
11. Začasno odvzeti pošiljko v zvezi s kaznivim dejanji 
prekrškom. 

te 
ili i 133. člen 

(sredstva za izjemne delovne razmere) 

(1) Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo, veterinarski' Jjjf 
se zagotavljajo za osebne dohodke 15% večja sredst ^ 
sredstev, ki se zagotavljajo za podobna delovna mesta" 
gih republiških organih in republiških organizacijah, # 
veterinarske inšpekcije na meji, ki se opravljajo na pf° 
pod vplivom plinov, z uporabo poslovne opreme, pri pie ju' 
prevoznih srestev in blaga na mednarodnih cestnih, »u 
ških, morskih in zračnih mejnih prehodih. 

Sli 

i|»e< 
tiel 

te 
<aja 

(2) Sredstva razporeja minister na predlog veterin 
uprave. 

134. člen 
(upravni postopek) 

(1) Veterinarski inšpektorji in pooblaščeni delavci vet? 
skih organizacij odločajo o pravicah, obveznostih "!l 

pravnih koristih stranke po splošnem upravnem pos"lNi 
kolikor ni s tem zakonom določeno drugače. K 

(2) Zoper odločbo veterinarskega inšpektorja in 
veterinarskega inšpektorja je dovoljena pritožba v 1 

dneh od dneva njene vročitve na ministrstvo, pristoi'lP 
veterinarstvo. ot< 

(3) Pritožba ne odloži izvršitve odrejenih ukrepov. Izp 
smeta veterinarski inšpektor, zoper katerega odločbo f 
žena pritožba, kot tudi organ, ki je pristojen za odi" 
o pritožbi, dovoliti, da se izvršitev odrejenih ukrepov0 

če se ugotovi, da bi z izvedbo odrejenega ukrepa C 
nepopravljiva škoda, ki je drugače ni mogoče odvrniti,21_. 
gom pa zdravstveno varstvo občanov in živali ni ogroJHSi 

(4) Če gre za nujne ukrepe v javnem interesu, da bi se oi I) f 
neposredna nevarnost za zdravje ljudi in živali, ki epi 
mogoče odlagati, ima veterinarski inšpektor pravico b" iga 
sotnosti pravne osebe ali posameznika, čigar poslovaste 
roma prostori, objekti in naprave so predmet inšpekcij 
nadzorstva oziroma njegove odgovorne osebe, °f 0 S 
inšpekcijsko nadzorstvo in izdati odločbo v skrajšanje 
stopku. 

(5) V izjemno nujnih primerih, da bi se zavarovala ali 
nevarnost za zdravje ljudi in živali, sme veterinarski in$f 
izdati tudi ustno odločbo. Veterinarski inšpektor mora 
pisno odločbo najpozneje v osmih dneh po ustnem 
čanju. 

135. člen 
(strokovni pogoji za veterinarskega inšpektorja) 

(1) Veterinarski inšpektor mora imeti visoko strokov^' 
brazbo veterinarskomedicinske smeri, najmanj pet 
kovne prakse in opravljen strokovni izpit za inšpektorji 

(2) Vodja notranje organizacijske enote v veterinarski 
mora imeti visoko strokovno izobrazbo veterinarskom® 
ske smeri, specializacijo ali magisterij s področja preval X. 
veterinarskomedicinskih dejavnosti, najmanj 5 let stro' 
prakse in opravljen izpit za inšpektorja, lahko pa tudi' 
strokovno izobrazbo veterinarskomedicinske smeri, n«j 
10 let strokovne prakse in opravljen strokovni izpit za f 
torja. ') 

'!< 
(3) Veterinarski inšpektorji se morajo strokovno izpop"* 
vati in opraviti preiskus znanja, ki ga določa 100. čle''. 
zakona za veterinarske strokovne delavce v javnih vel®^ 
skih zavodih. 

nji 

Hu 
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ie W 

ijkUKŽlgge policije, carinske službe in civilne zaščite 

ejanji 136. člen 
(kontrola policije) 

^policija pri opravljanju svojih nalog ugotovi, da imetniki 
nimajo zdravstvenega spričevala za živali iz 21. člena 

Zakona, ki jih ženejo, jezdijo ali odpravljajo po železnici, 
^Idi N|o, letalom ali s cestnoprometnimi sredstvi, o tem nemu- 

obvesti pristojnega veterinarskega inšpektorja in mu 
"Potrebno pomoč v skladu s predpisi. 

policija pri opravljanju svojih nalog ugotovi, da imetniki 
'i nimajo zdravstvenega spričevala oziroma potrdila ali da 
8lajo živali z okuženega območja, mora takšne živali pri- 

J'i do prihoda pristojne veterinarske organizacije, vendar 
'W do dve uri. Policija nudi veterinarski organizaciji 

terio ^bno pomoč v skladu s predpisi. 

'^6 policija pri opravljanju svojih nalog ugotovi, da se ne 
**iajo ukrepi glede varstva okolja iz tega zakona, mora 

i obvestiti najbližjo veterinarsko organizacijo. 

137. člen 
(pomoč policije in civilne zaščite) 

30s' lna 2ahtev0 pristojnega veterinarskega inšpektorja policija 
•"aga pri omejitvi prometa z živalmi, prepovedi gibanja 

, ,ali in oseb na okuženem območju ter pri izvajanju drugih 9Pov, ki jih določa ta zakon. 
>toj') pfj ve£jjh epjzootijah morata po sklepu Vlade Republike 

genije pomagati pri preprečevanju širjenja in pri zatiranju 
'"ilh bolezni tudi policija in civilna zaščita. 

138. člen 
(preprečevanje nedovoljenega prehoda) 

zje" 
)0i' 
dio 

iV ^ 
1 j policija in organi carinske službe v skladu s svojimi pristoj- 

preprečujejo nedovoljen prehod oziroma prevoz 
zunaj določenih mejnih prehodov. 

e iz 32. člena tega zakona, ki pridejo na ozemlje 
(publike Slovenije izven določenega mejnega prehoda, 
, «ni iz prvega odstavka zadržijo in o tem obvestijo pristojno 

' dinarsko inšpekcijo. 

pošiljkami iz drugega odstavka tega člena se ravna po 
narodni pogodbi, če je v njej določen način ravnanja 

'"ni, oziroma po navodilu veterinarske uprave. 

139. člen 
(prometna nezgoda) 

Policija pomaga veterinarski službi pri opravljanju nalog 
Prometni nezgodi med prevozom živali, živil, surovin in 
policija 
Pror 

"Padkov 

jjj Če veterinarska organizacija ali veterinarski inšpektor pri 
.Kujanju svojih nalog in pri izvajanju ukrepov naleti na 
''''ni odpor ali na oviranje pri opravljanju svojih nalog ali če 
} odpor in ovicanje utemeljeno pričakuje, lahko zahteva 
^oč policije. 

nit. Kazenske določbe 

140. člen 
(Prekrški pravnih oseb in samostojnih podjetnikov) 

irL
2 denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT se kaznuje za 

Pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek 
, 6*i s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

! 6® ravna v nasPr0,iu s 13 členom; i' e n° izvede kakšnega odrejenih ukrepov za preprečevanje 
'n|h bolezni (14. člen) 

3. če ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 15. člena; 
4. če ravna v nasprotju s 16. členom: 
5. če ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom 17. člena; 
6. če ne izvaja odrejenih ukrepov (19. člen); 
7. če kljub prepovedi izda zdravstveno spričevalo (četrti 
odstavek 21. člena); 
8. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 34. člena, 
9. če za objekte in opremo za klanje živali, za objekte in 
opremo za obdelavo, predelavo in skladiščenje ni bil oprav- 
ljen veterinarskosanitarni pregled (drugi odstavek 34. člena); 
10. če ravna v nasprotju s 35. členom; 
11. če ravna v nasprotju s prvim ali tretjim odstavkom 37. 
člena; 
12. če ne izvede kakšnega od odrejenih ukrepov za prepreče- 
vanje škodljivih posledic zaradi ostankov zdravil in drugih 
škodljivih snovi v surovinah, živilih in krmilih (prvi odstavek 
39. člena); 
13. če ravna v nasprotju s 50. členom; 
14. če ne izvaja ukrepov, ki jih odredi Vlada Republike Slove- 
nije ali minister (drugi odstavek 110. in 113. člen); 
15. če ne izvaja posebnih strokovnih in drugih nalog, ki jih 
odredi minister (111. člen); 
16. če ne izvaja ukrepov, ki jih odredi minister (112. člen). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

141. člen 
(prekrški pravnih oseb In samostojnih podjetnikov) 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

1. če naloži, razloži, preloži, skladišči, obdela ali dodela 
pošiljko, ki je namenjena za izvoz ali če je uvožena brez 
obveznega veterinarskosanitarnega pregleda (drugi odstavek 
26. člena); 

2. če na mejnih prehodih brez veterinarskosanitarskega nad- 
zora preloži ali uskladišči pošiljko, namenjeno za izvoz (prvi 
odstavek 27. člena); 

3. če brez odločbe veterinarske uprave uvozi ali v tranzitu 
prepelje ali skladišči pošiljko (prvi odstavek 28. člena); 

4. če uvoženih živali ne obdrži določen čas v karanteni ali če 
ne opravi določenih preiskav v karanteni (prvi odstavek 29. 
člena); 

5. če za zakol uvožene kopitarje, parkljarje, perutnino ali 
kunce kolje v klavnici, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev 
(četrti odstavek 29. člena); 

6. če zunaj določenih mejnih prehodov uvozi, izvozi ali v tran- 
zitu prepelje pošiljke (prvi odstavek 32. člena) 

7. če uvozi, izvozi ali v tranzitu prepelje pošiljke v nasprotju 
s 33. členom; 

8. če ravna v nasprotju z 41. členom; 

9. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 42. člena; 

10. če izvozi surovine, živila, ribe in perutnino za pleme in 
valilna jajca, ki niso bili proizvedeni v izvoznih objektih (46. 
člen); 

11. če ravna v nasprotju z 49. členom; 

12. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 51. člena; 

13. če ravna v nasprotju s 53. členom; 

14. če da v promet goveje, ovčje ali kozje kože, ki niso bile 
preizkušene na vranični prisad (drugi odstavek 57. člena). 
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(2) Z denarno kaznijo najmanj 40.000 SIT se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

142. člen 
(prekrški pravnih oseb in samostojnih podjetnikov) 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 180.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

1. če ne zagotovi trajne in nemotene veterinarske dejavnosti 
(tretji odstavek 5. člena); 

2. če začne opravljati veterinarsko dejavnost, čeprav pristojni 
organ ni ugotovil, da izpolnjuje predpisane pogoje 74. člena; 

3. če ne zagotovi opravljanja nujne veterinarske pomoči (šesti 
odstavek 76. člena); 

4. če opravlja veterinarsko dejavnost brez dovoljenja (drugi 
odstavek 82. člena); 

5. če zaposli delavca, ki ne izpolnjuje pogojev (prvi odstavek 
94. člena); 

6. če ne omogoči nemotenega nadzorstva (102. člen); 

7. če ne izvede odrejenih ukrepov (103. člen). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 45.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 

143. člen 
(prekrški pravnih oseb in samostojnih podjetnikov) 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek 
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samo- 
stojnim opravljanjem dejavnosti: 

1-. če ne da v določenem roku predpisanih podatkov in poro- 
čil, če ne vodi predpisane evidence ali če da nepravilne 
podatke (75. člen); 

2. če ob nevarnosti kužnih bolezni in v vseh drugih primerih 
ogrožanja zdravja ljudi in živali ne obvešča pravilno in celo- 
vito vseh zainteresiranih (četrti odstavek 17. člena); 

3. če naloži pošiljke živali ali živil v nasprotju s predpisanimi 
pogoji (tretji odstavek 22. člena); 

4. če prevoznega sredstva, s katerim odpravlja pošiljke pod 
veterinarskosanitarnim nadzorom, ne čisti ali ne dezinficira 
po razkladanju ali pred nakladanjem v primerih, ki jih določi 
pristojni organ ( prvi odstavek 23. člena); 

5. če na zahtevo pristojnih organov ne pokaže zdravstvenega 
spričevala ali drugega predpisanega navodila (prvi odstavek 
25. člena); 

6. če prevoznik ne prijavi prometne nezgode najbližji veteri- 
narski organizaciji (drugi odstavek 25. člena); 

7. če klavnica ne zagotovi odvoza poškodovanih živali, suro- 
vin ali živil s kraja prometne nezgode (četrti odstavek 25. 
člena); 

8. če skladišči, pakira, predeluje ali obdeluje živila ali surovine 
v prostih carinskih conah ali konsignacijskih skladiščih brez 
veterinarskosanitamega nadzora mejnega veterinarskega 
inšpektorja (drugi odstavek 30. člena); 

9. če mejnega veterinarskega inšpektorja oziroma javnega 
veterinarskega zavoda ne obvesti o prispeli pošiljki (prvi 
odstavek 31. člena); 

10. če javnega veterinarskega zavoda ne obvesti v roku ali ga 

sploh ne obvesti v roku začetku proizvodnje (četrti t 
34. člena); 

11. če ravna v nasprotju s 44. členom; 

12. če ravna v nasprotju s 45. členom; 

13. če ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavi 
člena; 

Za 
Nei 
fcni 

sto 

14. če ravna v nasprotju s 54. členom; 

15. če ravna v nasprotju s 55. členom; 

16. če ravna v nasprotju s 56. členom; 

17. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 57. člen' 

18. če ne vodi evidence o izvoru odkupljenih kož (tre'l 
vek 57. člena); 

Za 
ion 

Nd 

PR 

!>o 
p 

!d 19. če spravlja ali skladišči surove kože v prostori' 
izpolnjujejo predpisanih pogojev (četrti odstavek 571 na< 

tki, 
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje tu" 
vorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz !)c 
odstavka tega člena. N 

•tu 
144. člen »tei 

(prekrški posameznikov) 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 40.000 SIT se za prekrS )r< 
4., 6. in 7. točke prvega odstavka 141. člena kaznili 
meznik. I|j 

(2) Z denarano kaznijo 40.000 SIT se za prekšek1^ 
posameznik, če ravna v nasprotju s 96. členom. u j« 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se za prek'* 1] 
4., 5., 6., 9., 10., 11., 12. in 13. točke prvega odstw ^ 
člena kaznuje posameznik. 

145. člen 
(mandatna kazen) ti) 

(1) Z denarno kaznijo 20.000 SIT, ki se izterja na kraji1 r(J 
se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

'61 
1. če ravna v nasprotju z 10. členom; 

2. če ravna v nasprotju z 12. členom; 

3. če za živali nima predpisanega zdravstvenega spriC i|c 
če živali v prometu niso označene (prvi, drugi in peti o ne 
21. člena); Hi 

J«r 
4. če organizira razstavo, ocenjevanje in tekmovanj 
drugo prireditev ali organizirano prodajo živali, žival' 
prodajo živil zunaj poslovnih prostorov brez dovolj8!, 
stojnega organa (24. člena); 

5. če proizvaja in proda ali odkupuje rrtleko in mlečne 
namenjene za javno potrošnjo, brez dovoljenja p'W 
organa (38. člen); 

6. če nima veterinarske napotnice za divjačino (prvi" 
40. člena); 

7. če ne omogoči nemotenega nadzorstva (četrti " 
126. člena). 

(2) Z denarno kaznijo 5.000 SIT, ki se izterja na kraju 
se za prekšek iz prvega odstavka tega člena kaz"1 

odgovorna oseba pravne osebe. 

(3) Z denarno kaznijo 5.000 SIT, ki se izterja na kraju 
se za prekršek kaznuje posameznik, če stori katero & 
iz prvega odstavka tega člena. 
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trti J i 

sta»l 
k prekršek iz 5. točke prvega odstavka 141. člena tega 

"°ia se lahko izreče poleg kazni tudi varstveni ukrep pre- 
¥1 opravljanja dejavnosti za določen čas. 

leni 

'tre# 

tofif 
57. 

146. člen 
(varstveni ukrepi) 

'^prekršek iz 6. točke prvega odstavka 141. člena in iz 
"9'ga odstavka 144. člena tega zakona se izreče poleg 
®!i tudi varstveni ukrep odvzema predmetov, s katerimi je 
^orjen prekršek. 

Vhodne in končne določbe 

147. člen 
(nadaljevanje dela veterinarskih zavodov) 

Obstoječe veterinarske delovne organizacije in veterinar- 
Postaje, ki svoje organiziranosti niso uskladile z Zakonom 

I Nravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85, 
"'daljnjem besedilu: veterinarski zavodi) nadaljujejo delo, 

(u(j ™8r se ne preoblikujejo v skladu s tem zakonom. 
|Z 'Objekti, ki so bili zgrajeni za opravljanje zdravstvenega irstva živali, in oprema za te namene morajo ohraniti to 

'"lembnost in se lahko uporabljajo samo za opravljanje 
dinarskih dejavnosti. 

)krjf 148. člen 
nlij "'Poved statusnih sprememb in razpolaganja s sredstvi) 

'2 dnem uveljavitve tega zakona so veterinarskim zavodom 
''Povedane vse statusne spremembe, ki pomenijo spre- 
Nbo v strukturi obstoječega kapitala, dokler se ne preobli- 
čio v skladu s tem zakonom. 

;ta» 

i P 

Ookler se veterinarski zavod ne preoblikuje v skladu s tem 
il(0nom, lahko samo s predhodnim soglasjem ministrstva 
!°da, vlaga ali kakor koli razpolaga s sredstvi večje vredno- 
"■ 'e to presega redno poslovanje veterinarskega zavoda. 

Šteje se, da so sredstva večje vrednosti, če ena ali več 
iju 8nsakcij v obračunskem letu presega 5% knjižne vrednosti 

-* "ibenega kapitala veterinarskega zavoda. 

'"dinarski zavodi se lastninijo tako, da: 

I# j2 dnem uveljavitve tega zakona postanejo last Republike 
sredstva in obveznosti do virov sredstev ter bre- 

149. člen 
(lastninjenje veterinarskih zavodov) 

. ki so bila v obstoječih veterinarskih zavodih izključno 
J Pretežno namenjena za opravljanje dejavnosti, ki jih bo po 

mi' HI" zakonu lahko opravljal le javni veterinarski zavod (2. 
|l, Stavek 71. člena); 
lj<!. j Preostali družbeni kapital se lastnini v skladu s predpisi 

i 'astninskem preoblikovanju podjetij, če ni s tem zakonom 
u9ače določeno. 

uvL r'®tojni organ veterinarskega zavoda v 3 mesecih po 
jf! "lavitvi tega zakona na predpisani način ugotovi sredstva 
(l bveznosti do virov sredstev ter bremena iz 1. točke 149. 
Vjf1® ,e9a zakona in predrlaga njihovo razdelitev ministru. 
pr ®

rri predlogu predlaga tudi prenos delavcev, ki izključno ali 
ODrl.° °Prav|iai° dejavnosti, ki jih po tem zakonu lahko , "Ovijal le javni veterinarski zavod, na veterinarski zavod. 

s [Minister na predlog posebne komisije izda odločbo, 
v ro Potrdi ali pa zavrne predvideno razdelitev. Komisijo 
Sest^ mesecu P° uveljavitvi tega zakona imenuje minister, 
liki -'a'° Pa i° Predstavnik veterinarskega zavoda, predstav- Ministrstva in veterinarske uprave. 

150. člen 
(lastninjenje v korist Republike Slovenije) 

ipolnjevanju 
(3) Zoper odločbo iz drugega odstavka tega člena'Mraclni 'is* 
pritožba, možen pa je upravni spor, ki ga lahko . .. 
veterinarski zavod, sindikat in družbeni pravobranilec same 
pravljanja. Vrhovno sodišče Republike Slovenije odloč?" 
v upravnem sporu meritorno. Vložitev tožbe ne zadrži izvršitve 
odločbe. 

(4) Sredstva in obveznosti do virov sredstev ter bremena iz 
prvega odstavka tega člena se po načelih pravnega nasled- 
stva kot lastnina Republike Slovenije prenesejo na novousta- 
novljeni območni javni veterinarski zavod. Prav tako se na 
delovna mesta v novoustanovljenem območnem javnem vete- 
rinarskem zavodu razporedijo delavci iz prvega odstavka tega 
člena. 

(5) Če veterinarski zavod ne predloži predloga razdelitve po 
prvem odstavku tega člena v roku, postane celoten družbeni 
kapital veterinarskega zavoda last Republike Slovenije. 

151. člen 
(lastninjenje preostalega družbenega kapitala) 

(1) Družbeni kapital veterinarskega zavoda, ki ostane po raz- 
delitvi sredstev iz 150. člena tega zakona, se lastnini po 
predpisih o lastninskem preoblikovanju podjetij s tem, da se: 

1. v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona se izdela otvoritvena 
bilanca po stanju 31. 12. 1992 in po metodologiji, ki velja za 
lastninjenje podjetij; 

2. hkrati se na predpisani način ugotovi delež družbenega 
kapitala, ki postane last občin oziroma Mesta Ljubljane glede 
na njihova vlaganja v veterinarski zavod v zadnjih 10 letih; 

3. če vrednost družbenega kapitala, ki postane po tem zakonu 
last Republike Slovenije in last občin, presega 51% vrednost 
celotnega družbenega kapitala obstoječega veterinarskega 
zavoda, veterinarskemu zavodu ni treba prenašati družbe- 
nega kapitala na sklade po 22. členu zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij. 

(2) Lastninjenje veterinarskih zavodov po tem členu se konča 
z vpisom v ustrezne registre. Predlog za vpis mora biti predlo- 
žen pristojnemu organu najpozneje do 31. 12. 1995. 

(3) Delež občine po 2. točki prvega odstavka tega člena 
ugotovi veterinarski zavod v treh mesecih po uveljavitvi tega 
zakona in pošlje predlog razdelitve občini. Pristojni organ 
v občini z odločbo v upravnem postopku odloči o ustreznosti 
oziroma neustreznosti ugotovljenega deleža. Zoper odločbo 
ni pritožbe, možem pa je upravni spor. Vrhovno sodišče 
Republike Slovenije odloči v upravnem sporu meritorno. 

152. člen 
(lastninjenje veterinarskih zavodov, ki opravljajo tudi kmetij- 

ske delavnosti) 

(1) Če opravljajo veterinarski zavodi tudi kmetijske dejavnosti, 
se po postopku in na način, določen v 150. členu tega zakona, 
na predpisani način razdelijo tudi sredstva, obveznosti do 
virov sredstev, bremena ter delavci in to glede na pretežno 
namembnost za veterinarsko oziroma kmetijsko dejavnost. 

(2) Glede na ugotovljeno namembnost sredstev, obveznosti 
do virov sredstev, bremen in dejavnost delavcev se iz veteri- 
narsko-kmetijskega zavoda do 31. 12. 1995 izloči veterinarski 
del, pri čemer se ta del hkrati lastnini po 150. in 151. členu 
tega zakona. Kmetijski del zavoda nadaljuje z delom, dokler 
ne uskladi svoje organiziranosti s posebnimi predpisi. 

153. člen 
(veterinarske obratne ambulante v osemenjevalnih 

sreditčih) 

(1) Veterinarske obratne ambulante v osemenjevalnih središ- 
čih nadaljujejo delo v skladu s tem zakonom. 

(2) Veterinarske obratne ambulante v osemenjevalnih središ- 
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(2) Je lastninjo v skladu s predpisi o javnih službah na 
področju kmetijstva. a 

154. člen 
(veterinarske obratne ambulante v podjetjih) 

Veterinarske obratne ambulante se lastninijo kot del podjetij, 
v katerih so, in nadaljujejo delo v skladu s tem zakonom in 
v obsegu kot do zdaj, morajo pa biti organizirane kot posebne 
enote podjetja. 

155. člen 
(reorganizacija) 

(1) Mreža javne veterinarske službe se določi v dveh mesecih 
po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Vlada Republike Slovenije ustanovi javne veterinarske 
zavode v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 
(3) Ministrstvo verificira javne veterinarske zavode v enem letu 
po uveljavitvi tega zakona. 

156. člen 
(ustanovitev veterinarske zbornice) 

(1) Veterinarska zbornica se ustanovi v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. 

(2) Javna pooblastila, ki jih določa ta zakon, začne zbornica 
izvajati, ko ministrstvo ugotovi, da so izpolnjeni strokovni, 
kadrovski in materialni pogoji za prevzem posameznega jav- 
nega pooblastila. 

(3) Do prevzema javnih pooblastil iz prejšnjega odstavka 
opravlja te naloge veterinarska uprava. 

157. člen 
(rok za izdajo izvršilnih predpisov) 

Ministrstvo izda izvršilne predpise v treh letih po uveljavitvi 
tega zakona. 

158. člen 
(prenos sredstev pristojbin) 

(1) Služba družbenega knjigovodstva Republike Slovenije, 
odvede takoj po uveljavitvi tega zakona sredstva posebnih 
računov za zdravstveno varstvo živali proračunov občin po 
stanju 31.12.1994 na proračun Republike Slovenije. 
(2) S prenosom sredstev iz prejšnjega odstavka prevzame 
proračun Republike Slovenije tudi obveznosti posebnih raču- 
nov za zdravstveno varstvo živali občinskih proračunov. 

159. člen 
(akredititanje laboratorijev) 

Pooblaščeni laboratoriji opravijo postopek akreditacije v treh 
letih po uveljavitvi tega zakona. 

160. člen 
(predpisi, ki ostanejo veljavni) 

Do sprejema izvršilnih predpisov iz tega zakona se še uporab- 
ljajo: Navodilo o znamenjih, po katerih je mogoče sklepati, da 
se je pojavila živalska kužna bolezen ter o načinu in postopku 
poročanja o tem (Uradni list SFRJ, št. 43—576/67 in 40-570/ 
77); 

Odredba o kužnih boleznih, za katere je treba takoj poskrbeti, 
da se ugotovi kužna bolezen ali vzrok pogina (Uradni list 
SFRJ, št. 1-9/78); 

Pravilnik o načinu, postopku in ukrepih za zatiranje in izkore- 
nitev slinavke in parkljevke (Uradni list SFRJ, št. 5-35/70, 
32-389/70 in 40-565/77); 

Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje stekline pri 
živalih (Uradni list SFRJ, št. 39-505/88); 

'uvi 
Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje vrani tanj 
prisada pri živalih (Uradni list SFRJ, št. 39-506/88); ^ , 

Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje leptos ktr 
živali (Uradni list SFRJ, št. 6-36/88); lela, 

Sag 
Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje kužf 
krvnosti konjev (Uradni list SFRJ, št. 39-503/88); ™ 

Id lave 
Mru 
lara 

Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje 
prašičje kuge (Uradni list SFRJ, št. 6-42/88); 

Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje tifus4 

nine (Uradni list SFRJ, št. 6-43/88); 

Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje saln>° 'le 
perutnine (Uradni list SFRJ, št. 6-44/88); 

'ra\ 
er i 

Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje > 
kokošje kuge (Uradni list SFRJ, št. 39-507/88); 

Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje bijj y, 
goved, drobnice in prašičev (Uradni listi SFRJ, št. 34-5 

Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje govl jc 
koze (Uradni list SFRJ, ŠT. 39-504/88); llr! 

Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje tuW 
živali (Uradni list SFRJ, Št. 22-277/89); 

Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje i" 
nega bovinega rinotraheitisa in infekcioznega pustu" 
vulvovaginitisa (Uradni list SFRJ, št. 63-959/89); 

Pravilnik o obrazcu zdravstvenega spričevala za živali 
list SFRJ, št. 39-502/88); 

»a\ 
lifii 

I* 
Ur 

Pravilnik o načinu nakladanja, prekladanja in raz*1 

pošiljk živali, živalskih proizvodov, živalskih surovin # 
skih odpadkov v notranjem prometu, izvozu, uvozu< 
žitu, o pogojih, ki jih mora izpolnjevati prevozno sfj f>f 
o higiensko-tehničnih pogojih, ki jih mora izp0^) 
pošiljka, in o obrazcu potrdila o zdravstvenem stanju f 
namenjene v izvoz (Uradni list SFRJ, št. 69/90 in 
39-1951/92); 

Pravilnik o načinu razkuževanja prevoznih sredstev, 
rimi se prevažajo pošiljke živali, proizvodov, surovin in' 
kov živalskega izvora (Uradni list SFRJ, št. 11 —278/89 

Pravilnik o pogojih in trajanju karantene za uvožen' 
(Uradni list SFRJ, št. 6-41/88); 

Pravilnik o izvajanju preventivnih ukrepov med ka1"'* 
(Uradni list SRS, št. 39-2088/88); 

'Ni 
t 

ve 

Pravilnik o pogojih za prevoz živali v javnem prevozu 
nem prometu (Uradni list SFRJ, št. 42-550/88, popra' <i 
88); 

Pravilnik o največjih količinah škodljivih snovi in S1 

v krmi (Uradni list SFRJ, št. 2-11/90); 

Pravilnik o pogojih, pod katerimi se smejo dajati v p^ 
uporabljati za krmljenje živali krmila in surovine za 11 

krmnih mešanic za krmljenje živali, ki vsebujejo radi® 
snovi nad določenimi mejami aktivnosti (Uradni list 
6-37/88); 

Pravilnik o načinu opravljanja veterinarskosanitarn® 
gleda in kontrole živali pred zakolom in proizvodov žnjjjii 
izvora (Uradni list SFRJ, št. 68-1081/89 in RS, št. 38 

92); 

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati objekti Zj 
živali, obdelavo, predelavo in skladiščenje proizvod^ 
skega izvora (Uradni list SFRJ, št. 53—810/89); 
 | 

pik« 
sn 
"je 

K 
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'tilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati klavnice za 
vra« tenje živali iz uvoza (Uradni list SFRJ, št. 53-809/89); 

8): , 
'avilnik o laboratorijskih testih in metodah ter o pogojih, ki 

eptd J morajo izpolnjevati veterinarske organizacije združenega 
fk, ki preverjajo izide laboratorijskih preiskav na področju 
lla9nostike kužnih bolezni živali in veterinarsko-sanitarne 
"oporečnosti surovin in proizvodov živalskega izvora 
fedni list SFRJ, št. 37-468/88); 

je H godila o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije 
J'uženega dela za opravljanje dezinfekcije, dezinsekcije in 
•'atizacije (Uradni list SFRJ, št. 22-291/88); 

ifusi ( 
tilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati postaje, prista- 
ja in javna letališča za nakladanje, prekladanje in razklada- 

almO »pošiljk živali (Uradni list SFRJ, št. 6-39/88); 

tilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati objekti za živali 
i 3 

,r skladišča za proizvode, surovine in odpadke živalskega 
1 '"fra na mejnih prehodih (Uradni list SFRJ, št. 6-40/88); 

l^ilnik o pogojih in trajanju karantene za uvožene živali 
''adni list SFRJ, št. 6-41/88); 4-"" 

aovi rav'lnik o programu in načinu opravljanja izpitov na tečajih 9 ^snovno znanje o živalskih kužnih boleznih in o predpisih 
Uradni list SRS, št. 3-109/78 in 43-2289/88); 
ivodilo o bolezenskih znamenjih, po katerih je mogoče 
liti, da se je pojavila živalska kužna bolezen ter o načinu in 
stopku obveščanja o tem (Uradni list SRS, št. 40-1642/85, 
1541/88 in 7-364/90); 

odilo o načinu pošiljanja materiala, ki je potreben 
ali( l89nostično preiskavo (Uradni list SRS, št. 39-2089/88); 

za 

'avilnik o ukrepih za preprečevanje in zatiranje živalskih 
"'nih bolezni (Uradni list SRS, št. 40-1643/85); 

izKL n ii ^redba o ukrepih za preprečevanje klasične prašičje kuge 
^adni list SRS, št. 30-1311/85, popravek 31/85); 

rraviinik o ukrepih za preprečevanje in zatiranje klostridij- 
*6ga enteritisa pujskov (Uradni list SRS, št. 28-1539/88); 

.'avilnik o ukrepih za preprečevanje, zatiranje in izkoreninje- 
,le hemoragične bolezni kuncev in zajcev (Uradni list SRS, št. 

363/90); 

jtiK - 'enjevalna središča, plemenske črede in jate, valilnice, 
i. ?9°jnice in vzrejališča matic (Uradni list SRS, št. 3-106/78 
ln 28-1540/88); 
Nai 

i-°<jod o ukrepih za preprečevanje nalezljive malokrvnosti 
"Pitarjev (Uradni list SRS, št. 7-355/81); 

'avilnik o kužnih boleznih, s katerimi ne smejo biti okužena 

godilo za izvajanje preventivnih ukrepov pri klanju bolnih 
v va'i, v sili zaklanih živali in pri klanju živali iz hlevov z nepre- 
,°rleno ali sumljivo epizootiološko situacijo (Uradni list SRS, 

1 39-1701/87); 

godilo o dokumentaciji in o načinu dela upravnega organa 
Postopku za uveljavljanje odškodnine za živali, surovine in 

"'»dmete (Uradni list SRS, št. 10-544/88); 

i<> j,rav'lnik o strokovnih, organizacijskih, kadrovskih in higien- 
S" ,.0~tehničnih pogojih za delo veterinarskih organizacij 

uradni list SRS, št. 40-1641/85); 

3?^'°čba o pooblastitvi veterinarskih organizacij za opravlja- 
I,1.8 posameznih dejavnosti zdravstvenega varstva živali 

p ,Ufadni list SRS, št. 39-2091/88 in 9-389/89); 

■ n '°čba o imenovanju komisije za veterinarsko-sanitarni 
z' (,.

aPregled živali, surovin in proizvodov živalskega izvora 
radni list SRS, št. 39-2092/88)'; 

°d|( 

Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju 
strokovne izobrazbe v veterinarskih organizacijah (Uradni list 
SRS, št. 7-316/83 in 13-662/87); 

Pravilnik o sistematičnem nadzorstvu nad zdravjem in spo- 
sobnostjo za pridobivanje živalskega semena in oplojevanje 
ter o zdravstveni neoporečnosti živalskega semena in pleme- 
njakov (Uradni list SRS, št. 32-1522/81); 

Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpitov na tečajih 
za preglednike divjačine v lovskih organizacijah (Uradni list 
SRS, št. 3-110/78 in 43-2290/88); 

Navodila o preventivnih ukrepih za zagotavljanje neoporeč- 
nega pregleda, transporta in zbiranja divjačine (Uradni list 
SRS, št. 27-1286/87); 

Pravilnik o načinu neškodljivega odstranjevanja živalskih tru- 
pel in odpadkov živalskega izvora ter o pogojih, ki jih morajo 
izpolnjevati objekti in oprema za zbiranje, neškodljivo odstra- 
njevanje in ugotavljanje vzroka pogina ter prevozna sredstva 
za prevoz živalskih trupel in odpadkov živalskega izvora 
(Uradni list SFRJ, št. 53-811/89); 

Odredba o določitvi območja, na katerem mora biti zagotov- 
ljen reden odvoz živalskih odpadkov (Uradni list SRS, št. 
3-104/78); 

Pravilnik o minimalnih higienskih in tehničnih pogojih prosto- 
rov, v katerih se spravljajo ali skladiščijo kože (Uradni list 
SRS, št. 21-1123/81); 

Navodilo o vodenju registra o živalih in objektih, o nabavi in 
izdaji zdravstvenih spričeval ter o vplačanih pristojbinah, 
dovoljenju za promet z mlekom in mlečnimi izdelki za javno 
potrošnjo, potrdilu o prijavi in registraciji psa in o opravljeni 
vakcinaciji proti steklini ter o postopku pri vodenju in izdaja- 
nju teh listin in o evidenci (Uradni list SRS, št. 39-2090/88); 

Navodilo o evidencah, ki jih vodijo upravni orgar.i, pristojni za 
veterinarsko inšpekcijo in pooblaščene veterinarske organi- 
zacije združenega dela v R Sloveniji (Uradni list SRS, št. 
17-892/84); 

Pravilnik o ukrepih za zaščito živali pred mučenjem pri izvaja- 
nju zdravstvenega varstva živali (Uradni list SRS, št. 40-1645/ 
85); 

Navodilo o pogojih za izdajo dovoljenja za poskus na živalih 
v znanstveno-raziskovalne namene (Uradni list, št. 40-1646/ 
85 in 22-1071/87); 

Odlok o ustanovitvi mejnih veterinarskih postaj (Uradni list 
RS, št. 17-613/91 in 7-831/92); 

Pravilnik o vrstah pošiljk živali in proizvodov živalskega 
izvora, za katere ni potrebna odločba o veterinarsko-sanitar- 
nih pogojih, ki jih morajo te pošiljke izpolnjevati pri uvozu 
(Uradni list RS, št. 20-1001/92); 

Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjenje kužnih 
bolezni čebel (Uradni list RS, št. 20^)02/92); 

Odredba o določitvi mejnih prehodov za izvoz, uvoz in tranzit 
pošiljk živali, proizvodov, surovin in odpadkov živalskega 
izvora, semena za umetno osemenjevanje, oplojenih jajčnih 
celic za oplojevanje živali ter drugih predmetov, s katerimi se 
lahko prenese kužna bolezen živali (Uradni list RS, št. 
11-567/92); 

Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, 
izdelkov iz surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz Republike 
Makedonije (Uradni list RS, št. 23.1080/93); 

Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, 
izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz Republike 
Albanije, Republike Bosne in Hercegovine, Črne gore in 
Srbije (Uradni list RS, št. 25-1154/93); 
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Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, 
izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz Republike 
Bolgarije (Uradni list RS, št. 26-1167/93); 

Odredba o prepovedi in omejitvah uvoza in prevoza pošiljk 
parkljarjev izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz 
evropskih držav (Uradni list RS, št. 29-1289/93, 59-2138/93 
in 63-2329/93); 

Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, 
izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz Republike 
Hrvaške (Uradni list RS, št. 55-2015/93); 

Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in 
divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih 
in divjih prašičev, iz Zvezne Republike Nemčije (Uradni list 
RS, št. 59-2139/93); 

Pravilnik o ukrepih za preprečevanje, ugotavljanje in zatiranje 
vnetja vimena pri kravah (Uradni list RS, št. 39-1614/93); 

Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in 
preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1994 (Uradni list 
RS, št. 72-2657/93); 

- Uredba o pristojbinah za zdravstvena spričevala in po' 
ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za vete' 
sko-sanitarne preglede v notranjem prometu ter o 
pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede pošiljk 
metu čez državno mejo (Uradni list RS, št. 17-717/94) 

161. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

n 
te 
Hi 
H 

P Z uveljavitvijo tega zakona se preneha uporabljati 
o varstvu živali pred kužnimi boleznimi, ki ogrožajo 
državo (Uradni list SFRJ, št. 43-635/86). 

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati Zakon o zdr«(f 
nem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37—1512/85),' rj 
v delu, ki ureja zaščito živali pred mučenjem (78. in 79 f 
ter kazenske določbe zaradi mučenja živali - prvi, dr« '' 
četrti odstavek 118. člena v zvezi z 12. in 13. točko 118 { ; 
prvi in drugi odstavek 12. člena v zvezi s 6. točko 122. Čl* 
prvi odstavek 124. člena). 

162. člen 
(uveljavitev zakona) 

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

OBRAZLOŽITEV 

Ta zakon bo urejal varstvo živali pred živalskimi kužnimi 
boleznimi, pri zoonozah pa tudi varstvo prebivalstva pred 
okužbami s temi boleznimi, ukrepe za preprečevanje, zatira- 
nje in izkoreninjenje živalskih kužnih bolezni, veterinarskosa- 
nitarno preventivo, določil najmanjši obvezni obseg zdrav- 
stvenega varstva živali in način njegovega financiranja, uredil 
veterinarsko službo in veterinarsko inšpekcijo ter obveznosti 
državnih organov. 

1. V splošnih določbah bodo določeni namen veterinarstva ter 
pravice in dolžnosti imetnikov živali, države in njenih organov 
ter izvajalcev veterinarskih dejavnosti. Opredeljeni bodo tudi 
pomeni posameznih izrazov po tem zakonu. 

2. Zakon bo v poglavju o preprečevanju, zatiranju in izkoreni- 
njenju kužnih bolezni določil seznam kužnih bolezni, zaradi 
katerih se bodo izvajali splošni in posebni ukrepi, ki jih bo 
določal zakon. Kužne bolezni bodo razvrščene po abecednem 
vrstnem redu v slovenskem in tujem jeziku (latinskem strokov- 
nem poimenovanju). Uporabljeni bodo poslovenjeni oziroma 
slovenski izrazi, ki so v vsakdanji rabi. 

Nekaterih kužnih bolezni iz predloženega seznama trenutno 
ni v državi, vendar pa so take narave, da se naglo širijo in 
pomenijo nevarnost za vso državo in za sosednje države 
(zaradi množičnih poginov, zmanjšanja proizvodnje, prepo- 
vedi mednarodnega prometa itd.). Zatiranje nekaterih zelo 
kontagioznih in posebno nevarnih kužnih bolezni je zelo 
težavno, še posebej, če niso pravočasno podvzeti enotni 
ukrepi za likvidacijo primarnih žarišč bolezni. Zato morata biti 
preprečevanje in zatiranje kužnih bolezni enotno predpisano, 
ne glede na to, da so ali pa jih ni v državi. Pri vsakem pojavu 
take bolezni bo pravočasno obveščanje veterinarske službe 
v državi in v drugih državah ter takojšnje izvajanje predpisanih 
ukrepov preprečilo večjo gospodarsko škodo, pri zoonozah 
pa prenos bolezni na ljudi. 

V tej skupini so določene posebno nevarne kužne bolezni 
s seznama A mednarodnega zoosanitarnega kodeksa (afriška 
prašičja kuga, atipična kokošja kuga, bolezen modrikastega 
jezika, goveja kuga, klasična prašičja kuga, kokošja kuga, 
konjska kuga, kuga drobnice, mrzlica doline Rift, osepnice 
ovac in koz, pljučna kuga goved, slinavka in parkljevka, vezi- 
kularna bolezen prašičev, vezikutarni stomatitis, vozličasti 
dermatitis). Te bolezni mora naša država na podlagi medna- 
rodnega zoosanitarnega kodeksa, mednarodnih veterinarskih 
konvencij in direktiv Evropske unije prijaviti takoj, najpozneje 
pa 24 ur po ugotovitvi, Mednarodnemu uradu za epizootiolo- 

? 

o 

gijo v Parizu, ki o tem takoj telegramsko obvesti vse p"[ 
veterinarske službe drugih držav. V seznamu B bo 51' 
in zajedavskih bolezni, ki se sicer pojavljajo tudi v naši 
vendar pa so manj nalezljive kot bolezni v seznamu * 
bolezni lahko povzročajo znatno gospodarsko škodo v® V( 
Za te bolezni ne bosta predpisana takojšnja registri1 ^ 
prijavljanje Mednarodnemu uradu za kužne bolezni, •€? 
pa bodo predpisana evidenca, mesečno poročanje 
boleznih in ukrepanje. L. 
V nadaljnji skupini (seznam C) so druge kužne bolezni jPi 
sicer lahko pojavljajo v posameznih rejah in občinah,"ls' 
pa ne pomenijo nevarnosti za širjenje na večje ob1 k 
države in sosednje države. Te bolezni lahko povi1 I/ 
gospodarsko škodo v posameznih rejah in občinah. % 
ob upoštevanju epizootioloških razmer v naši državi utf ,r« 
v seznam kužnih bolezni, čeprav ni mednarodne obv& 0r< 
prijavljanja teh bolezni (20 bolezni). 

"n 
mi 

si< 

S podzakonskim aktom bodo kužne bolezni glede ni 
infekcije in ukrepe, potrebne za njihovo preprečevanje,1 

nje in izkoreninjenje, razvrščene v skupine v skladu z f i% 
rodnim zoosanitarnim kodeksom. Ob pojavu pose1 k>i 
kužne bolezni pa bo veterinarska služba izvajala predi 
ukrepe iz tega zakona. feu, 

>s l 
Če se bo pojavila nevarnost drugih kužnih bolezni, ' i|e, 
v seznamu kužnih bolezni zakona, ki pa lahko o) 
zdravje živali in prebivalcev, bo lahko Vlada Republike j ar 
nije odločila, da se za varstvo pred tako kužno b^t/aj 
uporabijo ukrepi iz tega zakona, vendar bo morale 
obvestiti Državni zbor. 

3. Zakon bo določil obvezne splošne preventivne ukrf 
jih morajo izvajati imetniki živali, in posebne prert 
ukrepe, ki jih zaradi preprečevanja pojava ali ugot# t 
kužne bolezni lahko odredi veterinarska organizacija1 

stojni veterinarski inšpektor. Posebej bo zakon p'e lr 
dolžnosti imetnika živali, veterinarskih strokovnih dele1 0 

veterinarskih javnih zavodov ter veterinarske inšpett ' 
pojavu kužne bolezni ali suma kužne bolezni ter način t i/g 
kužne bolezni in obveščanje vseh občanov in imetniko1 ta 
podjetij in kmetijskih zadrug, živinorejske službe, 
rodne organizacije za kužne bolezni in pristojnih đ> % 
organov. Minister za kmetijstvo bo sprejemal kratkorfl >in, 
dolgoročne programe zdravstvenega varstva živali. s/t/ 

5f)j 
Nove obveznosti in novosti v primerjavi z dosedanjo Z1 *n/ 
dajo so tele: 

ta 

i/ni 
'H 
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jžaj« 

in p®! 

vete' 
r o 
jljk« M veterinarskosanitarnim nadzorom so tudi obore za 
94). viivali; 

'"letnik psa bo dolžan prijaviti nabavo živali, ko je štiri 
stara (zato ker je obvezno cepljenje proti steklini vseh 

to. ki so stari več kot 4 mesece); 
tivezni preventivni ukrepi, ki jih bodo morali izvajati imet- 

ati l^foali, so tudi: 
•Mrževanje primernih higienskih razmer v okolju živali, 
Ugotavljanje najprimernejše prehrane živali, 
Ugotavljanje higiene porodov in molže, 
Ugotavljanje veterinarskosanitarnega reda v objektih za 

neC 

:dra» 
15),' a"/e živali, 

79. Srečevanje vnašanja povzročiteljev kužnih bolezni v rejo 
, dfl ''totena, ločitev bolnih od zdravih živali, nadzor oseb, ki 
18. i "to/a/o v stik z živalmi, ipd.), 
4le» dajanje ukrepov v tehnologiji intenzivne reje; 

bradi preprečevanja pojava kužne bolezni bo lahko pri- 
vi organ odredil tudi neškodljivo odstranjevanje ali higi- 
ll*cijo odplak in iztrebkov; 
Veterinarske organizacije in inšpekcije bodo morale ob 
■"u in nevarnosti kužne bolezni seznanjati vse zainteresi- 
*'Ud/ z najpomembnejšimi ukrepi, s katerimi lahko pre- 
'tirno kužno bolezen; 
°o pojavu kužne bolezni se bodo lahko odredili tudi sana- 
J okužene reje in izvajanje ukrepov za popolno uničenje 
'roditelja kužne bolezni (lokalna, regionalna ali globalna 
jkacija, depopulacija) ter dezinfekcija odplak, iztrebkov, 

°"Sč in gnojnih jam. 

pri$kon bo določil kužne bolezni živali (zoonoze), ki so 
-,11 ymbne za varstvo zdravja prebivalstva, ker se prenašajo 

i 7&H na ljudi (bruceloza, cisticerkoza, ehinokokoza, lepto- 
u > f°*a, listerioza, mikrosporija, mrzlica doline Rift, mrzlica 
, yt ^amenela zalega, psitakoza, rdečica, salmoneloza, smr- 
tral ,0s', steklina, toksoplazmoza, trihineloza, trihofitija, tuber- 
i °*a, tularemija, vnetje vimena pri kravah, ovcah in kozah, 
je n'eni prisad). 

f^ne živali neposredno ogrožajo imetnike živali in tiste, ki 
7-nl ™klicno ukvarjajo z rejo živali ali prihajajo v stik z živalmi, 
\i ta 'no Pa vse' se branijo z živili živalskega izvora, in vse, od ®» ukvarjajo z obdelavo in predelavo surovin in odpadkov 
irtjHskega izvora. 

Jo8p' za varstvo zdravja prebivalstva pred zoonozami ne )W'ejo bjfi učjnkOVjtj, če ne preprečujemo in zatiramo teh 
6*ni pri živalih. 

n> ''"s živali pomenijo nevarnost za zdravje, življenje in delo 
'. >/ Okužene, zastrupljene in zdravljene živali, ki vsebujejo - .tonske klice in zajedavce ter ostanke raznih strupenih 

in zdravil, so nevarne za zdravje prebivalstva. 

J9°dne zdravstvene razmere pri živalih imajo torej resne 
leg v zdravstvu. Zato naj bi tudi na podlagi tega zakona 

0m irinarska služba: 

PrePre^evaia' odkrivala in zatirala zoonoze pri 

Preventivno ukrepala za zavarovanje veterinarskih delav- 
i iJrnotnikov živali in drugih ljudi, ki prihajajo v neposreden 

<ri jj°sreden stik z okuženo živaljo; 
v> i?*9ledovala živali, objekte in živila živalskega izvora v pro- 
W fo in prometu ter preprečevala promet z živili, ki higien- 
3 niso ustrezna; 

preventivno ukrepala v mednarodnem prometu z živalmi, 
lil "o vii 

kc 
nami in živili živalskega izvora v skladu s konvencijami 

*krnicami EU. 

J v prihodnje bo potrebno najožje sodelovanje veterinar- 
it i '? Zdravstvene službe ter vzajemno obveščanje o pojavu 

ili |/a aniu zoonoz. To nalogo bo imela tudi republiška komi- 
■gi )jn*

a zoonoze, svetovalno telo ministra za kmetijstvo in 
a za zdravstvo. Naloga te komisije naj bi bila predvsem 

lotevanje dela veterinarske in zdravstvene službe, sprem- 
il 5r\i s,anla zoonoz in načrtovanje skupnih akcij za prepreče- 

iinfJn zatiranje zoonoz. Na predlog komisije naj bi oba 
re 

s,ra sprejemala srednjeročne in dolgoročne programe 
Pričevanja, zatiranja in izkoreninjenja zoonoz. 

5. Zakon bo določil trajen nadzor prometa z živalmi ter surovi- 
nami, živili in odpadki živalskega izvora in način izvajanja tega 
nadzora. V ta namen bo minister za kmetijstvo določil diagno- 
stične in druge preiskave, ki jih mora vsako leto opraviti 
veterinarska služba. Zakon bo določil nadzor prometa 
z zdravstvenim spričevalom za določene vrste živali, ki jih 
mora v skladu s smernico EU izdajati veterinarska služba. 
Predpisani bodo tudi veterinarski nadzor na sejmih, razstavah 
živali, športnih tekmovanjih in na drugih javnih mestih, kjer se 
zbirajo živali, in izdaja poprejšnjega soglasja veterinarskega 
inšpektorja k dovoljenju za take prireditve ter veterinarskosa- 
nitarni pregled in nadzor pošiljk v notranjem prometu. Novo- 
sti v primerjavi z dosedanjo zakonodajo so: 

- nadzor v notranjem prometu bo zaradi nevarnosti kužnih 
bolezni nekaterih živali razširjena tudi na golobe, sobne ptice, 
noje, ribe iz gojitvenih voda in kožuharje; 
- živali bodo morale biti v prometu na določen način ozna- 
čene tako, da jih bo možno identificirati; 
- odpravljen je obvezni veterinarskosanitarni pregled pri raz- 
kladanju živali, surovin, živil in drugega materiala, razen za 
uvožene pošiljke (zaradi kratkih razdalj ta ukrep ni več po- 
treben). 

Omejevanje uvoza živih živali, surovin, živil živalskega izvora 
in krme in drugih predmetov, s katerimi se lahko prenašajo 
kužne bolezni, zmanjšuje nevarnost prenašanja kužnih 
bolezni iz drugih držav v našo državo. Uvoz bo dovoljen samo 
na podlagi dovoljenja Republiške veterinarske uprave, 
pošiljke živali, surovin in živil živalskega izvora ter krme pa 
mora pri uvozu, izvozu in tranzitu, v skladu z mednarodnimi 
konvencijami in smernicami EU spremljati veterinarsko zdrav- 
stveno spričevalo. Uvoz bo dovoljen samo na določenih mej- 
nih prehodih po pregledu, ki ga opravi mejni veterinarski 
inšpektor. Uvožene živali, surovine, živila in material žival- 
skega izvora bodo lahko oddani v promet v državo šele, ko bo 
ugotovljeno, da ni nevarnosti za širjenje kužnih bolezni. 
Karantena, ki jo določi republiška veterinarska uprava pri 
uvozu živali, je sestavni del ukrepov za preprečevanje širjenja 
kužnih bolezni iz drugih držav. 

6. Omejena bo pravica veterinarskih delavcev do stavke. 
Zaradi javne koristi je treba zagotoviti nujno veterinarsko 
pomoč in oskrbo živali, v nasprotnem primeru lahko nastane 
gospodarska škoda, ob zoonozah pa je tudi ogroženo zdravje 
ljudi. Neustrezna oskrba živali in pomoč bolni živali pa lahko 
povzročita tudi mučenje živali ali celo epizootijo. Zato je ta 
omejitev v skladu z določbo 77. člena Ustave Republike Slove- 
nije. 

Tudi omejevanje gibanja oseb, zapora okuženih krajev in 
območij ob izbruhu nekaterih kužnih bolezni pomenita dolo- 
čeno omejitev svobode gibanja in zbiranja, ki pa jo, ob nalez- 
ljivih boleznih, predvideva tudi Ustava RS v drugem odstavku 
32. člena in v 42. členu in je torej v skladu z ustavo. 
7. S povzročitelji kužnih bolezni so lahko okuženi različni 
predmeti, objekti, oprema, voda, zemlja, vozila, obleka in 
obutev ljudi itd. Mnogi patogeni mikroorganizmi lahko zelo 
dolgo preživijo tudi zunaj živalskega organizma (npr. spore 
vraničnega prisada več desetletij, povzročitelj tuberkuloze 
več let, povzročitelji bruceloze, tularemije in različni virusi več 
mesecev). Z dezinfekcijo uničujerto patogene mikroorga- 
nizme v okolju in s tem odstranjujemo vire infekcije živali in 
ljudi. Zakon bo določil dezinfekcijo kot ukrep, ki se izvaja pri 
preprečevanju, zatiranju in izkoreninjenju kužnih bolezni, 
v objektih za živali, vozilih za prevoz živali, surovin, živil in 
odpadkov živalskega izvora, klavnicah itd. 

Pri nekaterih kužnih boleznih prenašajo te bolezni mrčes. 
Zato bo pri preventivi teh bolezni predpisana dezinsekcija. 
Nekatere kužne bolezni širijo glodavci in zato bo predpisana 
deratizacija, kot preventivni in higienski ukrep (npr. preven- 
tiva leptospiroze, tularemije ipd.). 

Po novem zakonu bo veterinarska služba na terciarni ravni 
spremljala učinkovitost in ugotavljala ustreznosti posameznih 
sredstev za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo za pre- 
prečevanje in zatiranje kužnih bolezni živali. 
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8. Kužne bolezni živali se lahko prenašajo tudi s krmo in 
surovinami, živili ter odpadki, ki izvirajo od bolnih ali latentno 
okuženih živali, ali od živali, zaklanih v inkubaciji, oziroma če 
so okuženi s povzročitelji kužnih bolezni. 

Nekateri mikroorganizmi (npr. Salmonella, Brucella, Erysipe- 
lothrix rhusiopathiae, virus klasične prašičje kuge, virus afri- 
ške prašičje kuge idr.) preživijo v ohlajenih surovinah in živilih 
živalskega izvora nekaj dni ali več tednov, v soljenem mesu 
več mesecev, v zamrznjenem mesu pa več mesecev in tudi več 
let (npr. virus prašičje kuge). Tudi povzročitelji nekaterih 
zoonoz preživijo v mehkem siru več mesecev (npr. Brucella: 
1-4 mesecev, Mycobacterium bovis TBC: 305 dni). 

Zato bo zakon določil veterinarsko preventivo in ukrepe, ki so 
potrebni v proizvodnji in prometu s krmo in surovinami, živili 
ter odpadki živalskega izvora, in nadzor krme in surovin ter 
živil na kraju skladiščenja in na prodajnih mestih. 

V zvezi s tem bo treba nekatere podzakonske akte uskladiti 
z navedenimi smernicami EU, ki določajo natančnejše naloge 
veterinarske službe pri nadzoru proizvodnje in prometa 
s surovinami in živili živalskega izvora: 

- št. 72/462/EEC, o veterinarsko-zdravstvenih problemih pri 
uvozu govedi, ovc, koz in prašičev, svežega mesa aH mesnih 
proizvodov iz tretjih držav; 
- št. 91/494/EEC o pogojih glede zdravja živali pri uvozu 
svežega perutninskega mesa iz tretjih držav in pri prometu 
znotraj Skupnosti: 
- št. 91/493/EEC, o zdravstvenih razmerah pri proizvodnji in 
prometu z ribjimi izdelki; 
- št. 86/469/EEC, o preiskavah živali in svežega mesa na 
prisotnost ostankov; 
- št. 89/437/EEC o zdravstvenih problemih pri proizvodnji in 
prometu z jajčnimi izdelki; 
- št. 92/46/EEC o zdravstvenih pogojih pri proizvodnji in 
prometu s surovim in toplotno obdelanim mlekom in mleč- 
nimi izdelki. 

9. 1. januarja 1994 so začele veljati smernice Evropske unije, 
ki.veijajo tudi za tretje države izvoznice živil živalskega izvora. 
Zato so v zakonu poleg veljavnih preventivnih ukrepov v pro- 
izvodnji in prometu s krmili ter surovinami in živili živalskega 
izvora določene tele nove obveznosti: 

- živila morajo izvirati iz prijavljenih in nadzorovanih hlevov, 
- vse živali v prometu morajo biti oštevilčene, 
- zdravstvena spričevala za živali izdaja veterinarska služba, 
ki opravlja osnovno veterinarsko dejavnost, 
- država mora predpisati tudi postopek registracije zbiralnic 
mleka, ki bodo izvažale mleko v države EU, in v skladu 
z smernico EU določiti izvozne obrate; 
- nujna je stalna ali občasna prisotnost pristojnega organa 
veterinarske službe v izvoznih obratih, ki redno analizira 
rezultate internega nadzora in preverja te rezultate s prei- 
skavo naključno odvzetih vzorcev, 
- država mora določiti enega ali več nacionalnih referenčnih 
laboratorijev, ki z interlaboratorijskim nadzorom preverja 
usposobljenost laboratorijev za uporabo določenih ali prizna- 
nih testov in metod, točnost naprav in delo posameznih stro- 
kovnjakov, 
- pristojni organi veterinarske službe morajo uvesti sistemati- 
čen nadzor živil živalskega izvora na ostanke s farmakolo- 
škimi in hormonalnimi učinki ter na prisotnost drugih škodlji- 
vih ostankov, 
- pošiljke živil živalskega izvora iz tretjih držav mora sprem- 
ljati veterinarsko zdravstveno potrdilo, ki ga določi komisija 
EU, 
- izvozni status nekega obrata prizna z odločbo minister za 
kmetijstvo in o tem obvesti državo uvoznico oziroma komisijo 
EU, ki redno nadzira izvozne obrate. 

V zakonskem gradivu je predvideno, da morajo inšpekcije 
drugih držav prijaviti nadzor izvoznega obrata predstojniku 
veterinarske uprave, ki o tem obvesti vodstvo izvoznega 
obrata, izdela program nadzora in določi veterinarskega 
inšpektorja, ki bo sodeloval pri pregledu obratov. 

Da bi se zagotovilo tudi varstvo potrošnikov naše drži» « 
predlog Zveze potrošnikov Slovenije določeno, da m<" % 
živilski obrati, ki izvažajo živila v našo državo, regist" M 
pod nadzorstvom pristojnih veterinarskih organov flj i 
obrati, ki niso registrirani pri EU, pa morajo izp Ji 
pogoje Republike Slovenije. 'vj 

ler 
Zakon ne spreminja tistih preventivnih ukrepov v p'0' a 
in prometu s krmili, surovinami in živili živalskega & o 
v objektih, ki so bili že do zdaj usklajeni s smernicah k 
ske unije. ]<t 

il 
Nova določba zakona je, da živilo, ki je oddano * ti 
potrošnjo, in ni bilo veterinarskosanitarno pregledal* 
predpisani način označeno, ni higiensko ustrezno i (p/ 
hrano ljudi. Ta odločba je nujna, saj trenutno stanji M 
s črnimi zakoli in okužbami s hrano, ki so bile regl! 

v preteklih letih, pomenijo nevarnost za zdravje potro# lfs 
narekujejo izvajanje takih ukrepov. Ta ukrep je bil tudi< rs, 
predpisan, vendar le v podzakonskem aktu. "3 

lir 
Novost zakona je tudi, da je zakol živali, katerih e 

namenjeno za lastno domačo porabo, dovoljen 
imetnika živali, če so izpolnjeni pogoji, ki jih bo P' "i 
minister za kmetijstvo (glede higiensko-tehnične 1 °n 
prostora za klanje, varstva okolja, preprečevanja ""a 
živali, količine mesa, ki se šteje za lastno domačo I 
ipd.). Zakon pa bo v splošnih določbah predpisal, da l1 

domača poraba živil živalskega izvora le poraba za I "o 
lastne družine imetnika živali. Vsak drug način p°! c 

prometa - tudi na turistični kmetiji, kmetiji odprt1'" 
prireditvah itd. - se šteje za javno potrošnjo. 'S1 

de 
Nekateri veljavni podzakonski akti še ne upoštevajo5 °o 
dov in normativov na področju veterinarskosanitarno 
tive, ki jih je predpisala Evropska unija. Npr. naši mM ^ 
ški standardi niso usklajeni s smernico EU. Tako naš P 
ne določa nekaterih obveznih meril (npr. glede Pl} 
mikroorganizmov in bolezenskih mikroorganizmov J j"l 
vih toksinov) ter nekaterih analitičnih meril glede mik' i 
nizmov kazalnikov pomanjkljive higiene, ki jih do!o» J" 
nica EU. "I 

Zakon bo določil obvezen veterinarskosanitarni prej 
živalskega izvora, na podlagi katerega bo veterinarsK> "e 
presojala higiensko ustreznost živila in dovolila ozir° Ja 
povedala promet z živilom. Podzakonske akte, ki urejt <a 
matični nadzor zdravstvenega stanja živali, nadzor "o 
pridelave mleka, presojo higienske ustreznosti ozirO[01 
streznosti živila in ki določajo ukrepe ob prekoračita 
sanih ukrepov, pa bo treba uskladiti s smernicami' e'i 
stojni ministri naj bi izvršilne predpise, ki so v njihov en 
nosti, izdali v treh letih. 0/| 
Pri higieni živil živalskega izvora gre za nevarnost j1'1 
zoonoz z živali na človeka. Neodgovorni pridelovalci1 

proizvajalci lahko poskušajo prodajati tudi živila, ki iz" 
poginulih živali ali od živali, obolelih za katero od b°' 
lahko škodljivo vplivajo na zdravje ljudi. Živila iahkO ° j 
tudi od živali, ki so bile zdravljene, ostanki zdravil'S| 

strupenih snovi pa lahko škodljivo vplivajo na zdrt* 
ipd. Zato je tudi pri zdravstvenem nadzorstvu nad i" ^ 
skega izvora potrebno najožje sodelovanje veterin1 

zdravstvene službe ter zdravstvene in veterinarske in>; ° 
Načrtovanje in izvajanje zdravstvenega nadzorstva 11,°1 

živalskega izvora, preizkušanje higienske ustrezni j < 
živalskega izvora v prometu in delitev dela pri nad# 1, 
v prometu ter izmenjava podatkov in informacij so si] ^ 
izvajali v skladu z navodilom, ki sta ga izdala glavni S 
inšpektor in direktor republiške veterinarske uprave ; J 
zakonu bosta navodilo o načrtovanju in nadzoru ifl p 
skega izvora v skladiščih in prodajalnah, na tržnicah [° 
drugih prodajnih mestih uredila minister za kmeti *. 
gozdarstvo in minister za zdravstvo. _ 

Novosti v primerjavi z dosedanjo zakonodajo so tuđ 

- imetnik živali bo moral najpozneje 24 ur pred * 
oziroma začetkom proizvodnje prijaviti klanje živali1 ^ 
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*Wri/o živil, za katere je obvezen veterinarskosanitami 
trži* W; 
ntj! ibliija klavnica mora zagotoviti zakol bolne oziroma 

SlS' Jbvane živali; 
V nri J?al'ze krme oziroma veterinarskosanitarnega pre- izp" 'mit se lahko izpodbija z zahtevo, da se ponovno anali- 

*orci oziroma ponovno pregledajo, razen ob ugotovitvi 
, 9"'Ji mikroorganizmov; pro odvzemu izvoznega statusa posameznemu obratu bo 

3 ° '8m obvestiti tuc*i mejno veterinarsko inšpekcijo in '■a jno veterinarsko službo države uvoznice in komisijo EU;. 
Wn/e soglasje veterinarskega inšpektorja bo potrebno 
' 'Opcijskemu in gradbenemu dovoljenju za ureditev 

no ii djVje 2jvait jn objektov za klanje teh živali. 

no' 'Prav/ delovnega gradiva je bil dan tudi predlog, naj se 
trije wpredpisana napotnica za divjačino, ki jo izda pooblaš- 
reffl ""oglednik divjačine. V razpravi, ki jo je organiziralo 
'r0* za kmetijstvo in gozdarstvo in v kateri so sodelo- 
'udi1 'tdstavniki lovske inšpekcije, veterinarske fakultete in 

jjJij/ - lovski strokovnjaki, je bilo ugotovljeno, da je 
"V' ukrep pozitivno vplival na zagotavljanje neoporeč- 

ih " 'elerinarskosanitarnega pregleda, prevoza in zbiranje 
' '"s in da lahko sprememba veljavnega predpisa pov- 

P "e9ativne posledice na higieno divjačine. Zato je 
18 r! l°sl<errl gradivu predložen dosedanji sistem nadzora 3 " 'a z divjačino. V zakonu pa je predložena tale dopol- 
čof 
dal> 
za I toini veterinarski zavod nadzira delo preglednikov div- 
P0' ' 0rganizira strokovno izpopolnjevanje ter preizkus stro- 

1pfl» Usposobljenosti preglednikov; 
tednik divjačine mora vsakih pet let na predpisani 1,0kazati strokovno usposobljenost za nadaljnje delo na 

jo i močj u 
■ne I 

n >oževanje domačih živali je od leta 1985, ko smo išf'' veljavni zakon, doživelo v nekaterih delih izjemen 
P' rjjt. Predvsem je osemenjevanje ukrep, ki je izjemno 

iv J za povečanje prireje v živinoreji, za kar je poleg 
H, *a'nteresirana tudi država. Gre za strokoven poseg loC °kem živali, kjer vsaka napaka lahko povzroči izbruh 

bolezni ali večje gospodarske posledice širših razsež- 
državo. 

re9' 
■sM^menjaki so bili v preteklem obdobju koncentrirani 'iro na dveh osemenjevalnih centrih in dveh testnih posta- 
v/i <afo je pomen veterinarskosanitarnega nadzorstva 
°' 0 velik, saj gre za majhno število objektov s soraz- 
irO[ veii/(im številom živali izjemne plemenske in materi- 

■i ynosti- Morebitne napake pri pridobivanju, pripravi in nl 'u s semenom se kažejo v izjemno velikem številu 
o^jenih živali na celotnem območju države. 

'vanje jajčnih celic in zarodkov je prav v preteklem 
zaživelo v praksi. V prihodnosti pričakujemo pospe- 

'ci o met z zarodki in smo to upoštevali pri določilih za- 
ifi 
M 
« i 'e' da se vrsta kužnih bolezni lahko prenaša s seme- 
' i u da Pr' velikem številu bolezni prihaja do izločanja W ^'telja v semenu plemenjakov. Ker je oploditvena spo- 

■Ot ifhk Plemenjakov in njihovega semena eden izmed' 
i izrazov zdravstvenega stanja plemenskih ini oo oploditvena sposobnost semena vključena v veteri- 

j ft 5 Nadzorstvo v notranjem prometu. To rešitev nam nare- 
■n°, ^sedanji problemi, ki so se pojavljali v praksi prav 
dl Pomanjkanja zakonskih določil. Natančnejši pogoji 
s' °'o čeni v podzakonskem aktu. 
»» 
'• irt"f Posebno problematiko in ožje strokovno področje 
!! io le bo zakon določil preventivne ukrepe, ki jih 
li lir '*Vaiat' osemenjevalna središča in zrejališča pleme- 0t'l • imetniki živali v prirodnom pripustu in veterinarske 

'<ar"   ... °ije ter ukrepe, ki se lahko odredijo, če se ugotovi, da njso zdrave oziroma niso sposobne za pridobivanje 
j a' da živalsko seme in zarodki ne ustrezajo predpisa- 
! s,andardu ali če se ugotovi slabša plodnost pleme- 

11. Na podlagi Ustave Republike Slovenije mora država skr- 
beti za zdravo okolje in v ta namen z zakonom določiti pogoje 
in načine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti. 
Zato bo tudi zakon o veterinarstvu obvezoval pravne in fizične 
osebe, da morajo preprečevati obremenjevanje okolja in 
zdravju škodljive posledice, ki nastajajo pri vzreji, proizvodnji, 
npr. rabi in prometu z živali, surovinami in živili živalskega 
izvora, krmili in odpadki, z odpadki in odplakami iz teh obra- 
tov pa je treba ravnati tako, da ni ogroženo, prizadeto ali 
moteno zdravje živali. S podzakonskimi akti na podlagi tega 
zakona bodo določeni natančnejši pogoji in način opravljanja 
teh dejavnosti. 

Nekateri živalski odpadki (trupla poginjenih živali, klavniški 
konfiskati, drugi beljakovinski odpadki) so potencialno 
nevarni za zdravje ljudi in živali. Zato se povsod po svetu ti 
odpadki obravnavajo kot sumljivi z epizootiološkega in epide- 
miološkega stališča, ker so lahko nosilci okuženega materi- 
ala, s tem pa zelo nevaren vir širjenja kužnih bolezni. Poleg 
tega so živalski odpadki organski material, ki zelo hitro raz- 
pada in lahko onesnažuje okolje. Pravilno ravnanje z žival- 
skimi odpadki in odplakami je zato sestavni del prizadevanj za ■ 
preprečevanje širjenja kužnih bolezni, obenem pa del priza- 
devanj za saniranje okolja. 

Ravnanje z živalskimi odpadki je bilo že v prejšnjem zakonu 
usklajeno s postopki, ki so bili uveljavljeni v najrazvitejših 
delih Evrope. Zato bo tudi novi zakon ohranil sistem neškod- 
ljivega odstranjevanja živalskih odpadkov, ki temelji na tehle 
načelih: 
- da so živalski odpadki odpadki epidemiološkega pomena, 
ki jih ni mogoče odstranjevati skupaj z odpadki naselij ali 
industrije; 
- da je treba za poginulo žival v določenih primerih ugotoviti 
vzrok pogina; 
- da je treba vse živalske odpadke, razen v izjemnih primerih, 
napraviti neškodljive za zdravje ljudi in živali ter za okolje 
v kafileriji; 
- kafilerija mora odpadke na predpisani način predelati (reci- 
kliranje). 

Vsi živalski odpadki zelo hitro razpadajo in zato bodo s podza- 
konskim aktom določeni roki prijave pogina živali in prevoza 
živalskih odpadkov od imetnika živali do zbiralnice ali obrata 
za predelavo odpadkov in drugi natančnejši pogoji za ravna- 
nje z živalskimi odpadki in za zagotavljanje veterinarskosani- 
tarnega reda na tem področju. Zakon bo določil tudi druge 
preventivne ukrepe za varstvo okolja, ki jih izvajajo veterinar- 
ske inšpekcije in veterinarske organizacije. 

Zakon bo določil, da se lahko živalska trupla v izjemnih 
primerih tudi na predpisani način zakopljejo, upepelijo ozi- 
roma sežigajo. Ta izjema bo veljala le, če je truplo na nedo- 
stopnem kraju, če je onemogočen prevoz zaradi izjemnih 
vremenskih razmer. Izjema naj bi veljala tudi za male živali 
(npr. pse, mačke), saj lahko - po izkušnjah v drugih državah 
- pričakujemo, da bodo posamezne rejske organizacije tudi 
pri nas uredile grobišča za te živali. 

12. V predloženem zakonu bo ohranjen dosedanji sistem 
financiranja upravnih ukrepov, ki se nanašajo na varstvo pred 
živalskimi kužnimi boleznimi. Sredstva se bodo v ta namen 
zbirala z upravnimi pristojbinami, ki jih določi Vlada Repu- 
blike Slovenije. Ta sredstva bodo prihodek proračuna Repu- 
blike Slovenije. 

V celotnem sistemu financiranja in izvajanja ukrepov pa bodo 
uzakonjena tale načela: 
- vsi imetniki živali bodo enotno prispevali za varstvo pred 
živalskimi kužnimi boleznimi; 
- ob pojavu kužne bolezni ne bodo obremenjeni samo imet- 
niki živali v okuženem območju, temveč vsi imetniki živali 
v državi po načelu solidarnosti; 
- pomanjkanje sredstev pri posameznih imetnikih živali ali na 
določenem območju ne sme biti ovira za izvajanje ukrepov. 

Stroški za določene ukrepe, ki jih odredi ministrstvo oziroma 
inšpektor, se bodo zato plačevala iz državnega proračuna. 
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Z zakonom bo določen dosedanji obvezni obseg varstva pred 
živalskimi kužnimi boleznimi, ki ga mora zagotoviti država 
(odškodnine zaradi ubijanja, zakola živali ali uničenja pred- 
metov pri izvajanju ukrepov, stroški za diagnostične terenske 
in laboratorijske preiskave zaradi suma kužnih bolezni, izvaja- 
nje odredbe o ukrepih za ugotavljanje in preprečevanje kuž- 
nih bolezni, ki jih vsako leto odredi minister za kmetijstvo in 
gozdarstvo, ukrepi na mejah, obvezni veterinarskosanitarni 
pregledi in neškodljivo odstranjevanje živalskih trupel in 
odpadkov, nepretrgana dejavnost za terensko in laboratorij- 
sko diagnostiko določenih kužnih bolezni. 

Ta rešitev se je v praksi pokazala za uspešno. 

Predpisan bo tudi postopek za uveljavitev odškodnine. 

Druge stroške, ki presegajo zagotovljeni najmanjši obseg 
varstva pred kužnimi boleznimi živali, pa bodo dolžni plačati 
imetnik živali, uvoznik, izvoznik oziroma špediter. 

13. Zakon bo uredil statusna vprašanja, vsebino in organiza- 
cijske oblike, opravljanje in organizacijo veterinarske službe, 
postopek pri izdajanju koncesijskih aktov, veterinarske stro- 
kovne delavce in sodelavce, ki opravljajo veterinarsko službo, 
strokovni organ, ki oblikuje veterinarsko politiko, nadzor nad 
izvajanjem veterinarske službe in javna pooblastila, ki jih 
izvaja veterinarska zbornica. 

Predlagatelj je ugotovil, da so mnogi ukrepi, ki jih izvaja 
veterinarska služba, obvezni. Država jih izvaja v skladu 
z zakoni in mednarodnimi konvencijami. Nekatere ukrepe 
mora država celo vsiliti tistim, ki ne bi sami uvideli, da so jim 
v korist in bi z neuporabo teh storitev ogrožali zdravje živali ali 
ljudi. Zagotovljeno mora biti trajno in nemoteno opravljanje 
veterinarske službe. Pri večini bolezni gre za mučenje živali, 
če ni pravočasne veterinarskomedicinske pomoči živali. Vete- 
rinarska služba je celovita in raznovrstna dejavnost, name- 
njena živalim, ljudem in družbi kot celoti, zato mora biti na 
razpolago vsem. 

Zato bo opredeljeno, da se za javne službe štejejo dejavnosti, 
ki so bile že v sedanjem zakonu o zdravstvenem varstvu živali 
(1-8 alinea 2. člena) dejavnosti posebnega družbenega 
pomena. Pri opredelitvi obsega, vsebine in organizacijskih 
oblik veterinarske službe je celotna dejavnost razdeljena na 
tri ravni, in sicer na primarno, sekundarno in terciarno veteri- 
narsko službo. Primarno veterinarsko službo bodo opravljale 
veterinarska ambulanta, veterinarska bolnica in veterinarska 
lekarniška postaja. Sekundarno veterinarsko službo bodo 
opravljali območni veterinarski zavodi, veterinarske klinike, 
veledrogerije in veterinarske postaje v osemenjevalnih središ- 
čih. Terciarno službo bodo opravljali Republiški veterinarski 
zavod Veterinarske fakultete in veterinarski inštituti. 

Razdelitev dejavnosti na tri ravni (primarna, sekundarna, ter- 
ciarna) je zasnovana na podlagi tehnološke in kadrovske 
zahtevnosti oziroma na organizacijskih, kadrovskih in higien- 
sko-tehničnih razmerah, ki jih morajo zagotoviti posamezne 
službe za:varno in strokovno opravljanje veterinarskih sto- 
ritev. 
14. Mrežo javne veterinarske službe bodo sestavljali javni 
veterinarski zavodi in zasebna veterinarska dejavnost. Javno 
službo pa bodo opravljali: 

- javni veterinarski zavodi, ki bodo opravljali določene veteri- 
narske storitve, ki so v izključni pristojnosti teh zavodov; 
- zasebna veterinarska dejavnost, ki bo opravljala določene 
veterinarske storitve na podlagi koncesije. 

Druge veterinarske storitve bo lahko opravljala zasebna vete- 
rinarska služba na podlagi dovoljenja, ki ga izda veterinarska 
zbornica. 

Pri delitvi veterinarske službe na dejavnosti, ki jih bodo oprav- 
ljali javni veterinarski zavodi, in dejavnosti, ki jih bodo oprav- 
ljale zasebne veterinarske službe, je upoštevano načelo, da so 
v izključni pristojnosti javnih veterinarskih zavodov samo 
naloge, ki jih mora zagotoviti država na podlagi mednarodnih 

konvencij in smernic EU, in sicer nadzor določenih žiri 
kužnih bolezni, naloge veterinarstva v javnem zdravs!' ° 
strokovna dela veterinarskega inšpekcijskega nadft* 
(skupaj z državno upravo približno 40% dejavnost P' 
druge veterinarske dejavnosti bo zagotavljala zasebna * w 

narska dejavnost (približno 60%). Na podlagi koncesije 
bo izdal republiški upravni organ, pristojen za veterini* lri> 
bo zasebna veterinarska služba opravljala tiste veterini3i 

storitve, ki se nanašajo na najmanjši obvezni obseg 
živali pred kužnimi boleznimi, ki ga mora zagotoviti drži* !*f 
zagotavljanje nemotene reprodukcije živali in na izdt, 
zdravil za preskrbo v veterinarski medicini. Druge veli" oi 
ske storitve bo lahko opravljala zasebna veterinarska s" 
če izpolnjuje predpisane pogoje. 

Pri pripravi delovnega gradiva je bil dan tudi predlog," sl<l 

z zakonom dovoli opravljanje veterinarskosanitarnih P" '0r 

dov živali in živil živalskega izvora, ki so namenjeni zat j 
potrošnjo v notranjem prometu, tudi zasebni veterin V 
dejavnosti. V izvoznih obratih pa naj bodo te veterin 0 
storitve v izključni pristojnosti javnih veterinarskih za* 
Predlagatelj meni, da te veterinarske storitve niso narrt1 '< 
le zaščiti zdravja prebivalstva, temveč so tudi strokovni !"i 
v inšpekcijskem nadzorstvu primarne veterinarske deja* 
S predlagano spremembo bi strokovni delavci primarne' 
rinarske dejavnosti nadzirali same sebe, to pa W 
v nasprotju z interesi postopka in predpisi, ki urejajo /" 
cijsko nadzorstvo. To stališče predlagatelja je tudi vs 'e| 

z že sprejetimi stališči, ki jih je naša država uveljavila v Z* 6 

o zdravstveni dejavnosti. T 
C 

Tudi Zveza potrošnikov Slovenije je v pripombah k delo^ lrjj 
gradivu predloga ■zakona ugotovila, da so veterinarsko 9( 

tarni pregledi, analitika živil živalskega izvora ter diagn® 'n 

kužnih bolezni sestavni del nadzora in zato opravljanje'* •' 
ni združljivo z interesi zasebne veterinarske dejavnost® 
naloge morajo biti izključno v pristojnosti javnih veterin$ J* 
zavodov in se zanje koncesija ne more podeliti. Zveza Pc 'r< 

nikov Slovenije je tudi menila, da mora biti veterinarski p 
zor v živilskih obratih za notranji promet enak kot v ti*, 
obratih. Takšno je bilo tudi stališče Društva živilskih hi}" 
kov Slovenije. 

, /«< 
Zato omenjeni predlog ni bil upoštevan. Upošteval I 
predlog, naj se zagotovi opravljanje veterinarskih s" f \ 
javne veterinarske službe v izjemnih primerih, ko je 1 >(f< 
objektivnih okoliščin ogroženo izvajanje javne veterin Js( 
službe. V takih izjemnih primerih bo lahko republiška f )e 
narska uprava naložila drugi veterinarski organizacij 
začasno zagotovi ustrezno izvajanje veterinarskih stori11 

o i 
Mrežo javne veterinarske službe, ki jo opravlja zasebna' o( 
narska dejavnost na podlagi koncesije, in mrežo javnih i ep 
narskih zavodov bo določila in zagotavljala Vlada Rep" )r/ 
Slovenije. 

Določene bodo tudi obveznosti in odgovornosti strok' 
delavcev in zagotovljena bo neprekinjena veterinarska' 
nost. Zakon bo določil tudi obveznosti v zvezi z vo<# ei 
veterinarske dokumentacije in evidence, na podlagi ka^ fei 
zasnovan enoten veterinarski informacijski sistem drža( 

Najzahtevnejšo specialistično službo za območje rep1 

bo opravljal Republiški veterinarski zavod Veterinarska 
tete. Ta zavod bo opravljal tudi vrhunsko diagnostU 
katero so potrebni posebna oprema in objekti ter pogloi 
znanje strokovnjakov za posamezna diagnostična pođ 
Zagotavljal bo tudi diagnostično dejavnost za dol" 
območje ter interlaboratorijski nadzor v državi. 

Za območje več občin bo država ustanovila območne 
narske zavode (za območje več kot 50.000 živalskih efl111 
zavodi bodo opravljali tudi analitiko in diagnostiko, za' 
je potrebna manj zahtevna oprema mikrobioloških in al' 
nih laboratorijev in objektov za obdukcijo. ? 9/č 
15. Bistvena novost je omogočanje zasebne veterin:f'- 
prakse. Na zasebno veterinarsko službo, bo prenesen" °e 

dejavnosti sedanjih regionalnih veterinarskih zavodi , 
obratnih veterinarskih ambulant. 8r 

iS |»ri 

! iH " 
V 
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i Oni 
ravsf ® veterinarska zasebna dejavnost izpolnjuje pogoje, bo 
adzO iivljala veterinarska zbornica, v javnih veterinarskih zavo- 

W Veterinarska uprava Republike Slovenije, ki je organ 
<nB * ®'aW Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo. Dovoljenje 
>sije■ 'Povijanje določene veterinarske dejavnosti izda za javne 
rini'' vinarske zavode Veterinarska uprava Republike Slovenije, 
'eri"1 ^ebno veterinarsko dejavnost pa veterinarska zbornica, 
ig vi' ister zasebnih veterinarskih organizacij bo vodila veteri- 
Irii* *» zbornica 
'*2 

veti" k en bo tudi postopek izdajanja koncesij, ki bo v pristoj- 
na si" 1 veterinarske uprave. 

Jtoo veterinarsko dejavnost bodo lahko opravljali veteri- 
ig," strokovni delavci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, 
h P11 ^dopušča možnost, da domača pravna ali fizična oseba, 
zal p opravljala zasebno veterinarsko dejavnost, zagotovi 

terifi "Pisane pogoje tudi z najemom prostorov in opreme pri 
griol »pravni ali fizični osebi, 
za* 
im«' Bjkon t>o podrobneje opredelil veterinarske strokovne 
>vnl vce in njihove sodelavce, pripravništvo, strokovne izpite 
ijavt 'okovno izpopolnjevanje. To področje se bistveno ne bo 
rnl- a'° od rešitev v veljavnem zakonu o zdravstvenem bi »u Hvaii Novosti novega zakona pa so: 
j ili 
v i j ,erinarski strokovni delavec in sodelavec, ki opravlja 
vit j* delo v neposrednem stiku z imetniki živali, mora obvla- 

0 uporabljati slovenski jezik, na dvojezičnem območju pa 
toik narodnosti; 

lovi' "Pravništvo, strokovne izpite in izpopolnjevanje strokov- 
klavcev in sodelavcev v zasebni veterinarski dejavnosti 

gnO /J/žira in vodi veterinarska zbornica; 
eM Vrtnarski strokovni delavec, ki za več let preneha delo 

. «fr'narski dejavnosti, pa želi opravljati naloge javne veteri- rtft *e službe, mora opraviti preizkus znanja; 
,pC Mpisana sta strokovno izpopolnjevanje veterinarskih 
'S* aynih delavcev in preizkus strokovne usposobljenosti 
iz* *"> 10 let; 
hi! ^erinarska uprava Republike Slovenije lahko naloži drugi 

~'narski organizaciji, da zagotovi izvajanje določene 
gl i lr>e veterinarske dejavnosti. 

g \ \y*terinarsko dejavnostjo bo nadzor v okviru internega 
ril' *!Paaa nadzora, strokovnega nadzora, ki ga izvaja *bni dejavnosti veterinarska zbornica in z opravljanjem 

*cijskega nadzorstva, ki ga izvaja veterinarska inšpek- 

'«° upravi bo vseboval samo tiste skupne sistemske 
to ve,iai° za vse inšpekcije. Zakon pa konkretizira K9' ki jih lahko odredi veterinarski inšpektor oziroma 

'"arska zbornica, če pri nadzoru ugotovi pomanjkljivosti 
dinarskem zavodu ali v zasebni veterinarski dejavnosti. 

0*1 Pri 
a' u, sPreiemanju preventivnih in razvojnih programov ter 
td> jr

esn'čevanju zdravstvenega varstva živali mora celotna 
sli em s*a služba delovati kot enoten strokovnotehnološki 
li\ s? Zato bo vsa strokovna vprašanja na področju veteri- Va usklajeval veterinarski svet kot strokovni kolegij mini- 
'P' 6r/

8 kmetijstvo in gozdarstvo, ki ga sestavljajo predstavniki 
■ kiyarske uprave, Veterinarske fakultete, veterinarske 

'sk6' Združenja veterinarskih zavodov, Slovenske veteri- '0' 6 zveze in veterinarske inšpekcije. 

)knr-narska zbornica, v kateri se združujejo veterinarski 
r°

Vr>i delavci zasebne veterinarske dejavnosti, bo skrbela 
(j 

v°j in napredek veterinarske dejavnosti ter za izpolnje- 
' |. strokovnih obveznosti. Veterinarska zbornica bo izva- 

li nekatera javna pooblastila v zasebni veterinarski 
' (verificiranje, organiziranje strokovnih izpitov, 

Hb 0 izpopolnjevanje in preizkus, vodenje registra in 
•ter' naclzor) Predvidena javna pooblastila pa bo začela 

m 3(0 
iele potem, ko bo ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, 

n*>°. da izpolnjuje pogoje za prevzem posameznega 
jI Pooblastila. 

e^etennarski zavodi in druge pravne osebe, ki opravljajo 1 narsko službo, se bodo lahko povezovali v združenje 

veterinarskih zavodov, ki bo uresničevalo skupne interese 
svojih članov. 

19. Zakon bo opredelil tudi pravice in obveznosti državnih 
organov (Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo 
in gozdarstvo ter drugih ministrstev) na področju veterinar- 
stva ter pravice in obveznosti veterinarske uprave, organa 
v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo. Zakon bo 
določil podzakonske akte, ki jih morajo sprejeti Vlada Repu- 
blike Slovenije oziroma ministri. 

Veterinarska uprava bo enotno usmerjala in strokovno vodila 
veterinarsko inšpekcijo. Imela bo organizirane območne izpo- 
stave (v Mariboru, Celju, Ljubljani in Postojni) z dislociranimi 
enotami v posameznih upravnih enotah ter mejne veterinar- 
ske postaje (v Mariboru, Ljubljani, Sežani, Kopru, Novi Gorici 
in na Jesenicah). Njihova pristojnost naj bi bila enovita, ven- 
dar ozemeljsko opredeljena. 

Vsi veterinarski inšpektorji bodo v smislu upravnega 
postopka predstavniki prvostopenjskega organa, na drugi 
stopnji pa bo o pritožbah odločalo Ministrstvo za kmetijstvo in 
gozdarstvo. 

Zakon bo glede na posebnosti v veterinarstvu konkretiziral 
pravice in dolžnosti ter ukrepe, ki jih v posameznih primerih 
lahko ali mora odrediti veterinarski inšpektor. 

20. Veterinarske organizacije in veterinarske inšpekcije ne 
morejo same izvajati vseh ukrepov v veterinarstvu. To zlasti 
velja za nadzor v notranjem prometu in v obmejnem prometu, 
saj lahko vozila, ki prevažajo živali, surovine, živila ter 
odpadke živalskega izvora, ustavi le policija. Na mejnih preho- 
dih je možno zagotoviti nedovoljen prehod čez mejo samo 
s sodelovanjem policije in carinske službe. 

Ko se ugotovi kužna bolezen in dokler traja nevarnost zanjo, 
odredi veterinarska inšpekcija vrsto ukrepov za varstvo živali 
in prebivalstva pred kužnimi boleznimi. Med drugim npr. tudi 
omejitev prometa, gibanja živali in oseb itd. Pri tem imamo 
opravka tudi s posamezniki, ki se ne podrejajo takim ukrepom 
ali si želijo med tako nevarnostjo z nedovoljeno trgovino 
pridobiti čim večji zaslužek. Pri nekaterih ukrepih (npr. ubija- 
nje živali, zapiranje objektov itd.) naleti veterinarski inšpektor 
tudi na fizični odpor in na oviranje pri opravljanju nalog. Zato 
je izvedba takih ukrepov možna le s sodelovanjem policije, 
enot civilne zaščite in obrambe ter organov carinske službe. 

Zato bo zakon določil odgovornosti in naloge policije, carin- 
ske'Službe ter enot civilne zaščite in obrambe pri kontroli 
prometa, pri omejevanju prometa in prepovedi gibanja živali 
in ljudi, pri nadzoru uvoza, izvoza in prevoza, pri prometnih 
nezgodah in pri opravljanju nalog veterinarskih organizacij in 
inšpekcije. 

21. Ker za sedanje veterinarske zavode ne velja niti zakon 
o zavodih niti zakon o javnih gospodarskih službah in tudi ne 
zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij, je treba s tem 
zakonom urediti tudi njihovo lastninjenje in statusno preobli- 
kovanje. Glede na to da se bo del veterinarske dejavnosti 
lahko opravljal le v javnem veterinarskem zavodu, ki ga bo 
ustanovila Republika Slovenija, je treba temu novo ustanov- 
ljenemu zavodu zagotoviti potrebne prostore, opremo in 
delavce. Zato je predvideno, da veterinarski zavodi ugotovijo 
in določijo prostore, opremo in delavce, ki so že do zdaj 
opravljali te dejavnosti, in jih na podlagi odločbe ministra 
prenesejo na novoustanovljene javne veterinarske zavode. Če 
o prenosu ne bo doseženo soglasje, bo o tem odločalo 
Vrhovno sodišče v upravnem sporu in to meritorno. Glede na 
delitev prostorov in opreme se bodo razdelile tudi obveznosti. 
Preostali del družbenega kapitala sedanjih zavodov naj bi se 
olastninil po predpisih o lastninskem preoblikovanju podjetij, 
s tem da lahko občine uveljavijo svoje deleže glede na vlaga- 
nja v obstoječe zavode v zadnjih desetih letih. Hkrati z lastni- 
njenjem se bodo lahko delavci v teh delih veterinarskih zavo- 
dov odločali tudi o nadaljnji statusni obliki tega dela seda- 
njega zavoda. 
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Težava pri tem lastninjenju je, da se bo izvajalo šele v letu 
1995, medtem ko se bodo podjetja predvidoma olastninila do 
konca leta 1994. Zato bo treba za lastninjenje veterinarskih 
zavodov zagotoviti veljavnost lastninskih certifikatov tudi 
v letu 1995. Vlada Republike Slovenije bo morala o tem izdati 
tudi ustrezne podzakonske predpise. 

Pri lastninjenju veterinarskih zavodov, ki opravljajo tudi kme- 
tijske dejavnosti (veterinarsko-živinorejski in drugi mešani 
zavodi), bo treba hkrati z lastninjenjem veterinarskega dela 
ugotoviti tudi kmetijski del in ob statusni spremembi vsak del 
organizirati kot samostojno pravno osebo. 

Obratne ambulante pa se bodo lastninile skupaj s podjetjem, 
v katerega sestavi so. Ob statusnem preoblikovanju teh podje- 
tij bodo obratne ambulante morale postati enote. Veterinar- 
sko dejavnost v teh ambulantah pa bodo lahko opravljali le 
veterinarski strokovni delavci, ki bodo izpolnjevali vse s tem 
zakonom predpisane pogoje. 

22. V prehodnih določbah bodo poleg tega navedeni roki, 
v katerih bodo določena mreža javne veterinarske službe, 

ustanovljeni javni veterinarski zavodi, opravljena verifi>~j* 
veterinarskih organizacij, vzpostavljen register zasebnih"1 p 
rinarskih organizacij, ustanovljena veterinarska zboti*f" 
opravljen prenos sredstev pristojbin in v katerem naj l> 
celotna veterinarska služba uskladila s predloženim L 
konom. jjj 

23. Določbe dosedanjega Zakona o varstvu živali pred J' Hi 
nimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo (Uradni list SFW 
43/86) se bodo prenehale uporabljati z uveljavitvijo jj . 
zakona. Določbe zakona o zdravstvenem varstvu M 
(Uradni list SRS, št. 37/85) bodo prenehale veljati z 
tvijo tega zakona, razen v delu, ki ureja varstvo živali f 
mučenjem. lat 

Varstvo živali pred mučenjem bo na podlagi 72. člena fs" »» 
Republike Slovenije uredil poseben zakon. 

Do sprejema izvršilnih predpisov iz tega zakona pa naj bi s' d 
uporabljalo 70 podzakonskih aktov. Izvršilni predpisi "Sip 
bili izdani v treh letih po uveljavitvi tega zakona. 
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log zakona o VARSTVU OSEBNIH 

Ravnava 

'^Republike Slovenije je na 93. seji dne 7. julija 1994 
°'°čila besed io: 

j ^PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PO- 
It/i ' 
j»am ga pošiljamo v prvo obravnavo in sprejem na 

i'a9i 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
'™°venije. 

'Jda Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

PODATKOV - EPA 727 - PRVA 

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovala: 

- prof. dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnolo- 
gijo, 
- Ciril BAŠKOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zna- 
nost in tehnologijo. 

zakona o varstvu osebnih podatkov 

Maštanja 

'lenom Ustave Republike Slovenije, s katerim je zajam- 
|V3rstvo osebnih podatkov, je določeno, da zbiranje, 
^anje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti oseb- 
^stkov določa zakon in da je prepovedana uporaba 
!h Podatkov v nasprotju z namenom zbiranja. Vsakdo 
,avico seznaniti se z zbranimi osebnimi podatki, ki se 

nanj in pravico do sodnega varstva ob njihovi zlo- 

'n'^akon o varstvu osebnih podatkov je bil sprejet 7. 
,1990 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije 
■8 z dne 16. marca 1990. Veljati je pričel osmi dan po 
..s. tem da je v 41. členu določil, da se vzpostavitev, 
J® m vzdrževanje obstoječih zbirk podatkov ter zbiranje, 
t?

Va. shranjevanje, posredovanje in uporaba osebnih 
°v, vsebovanih v njih, uskladi z njegovimi določbami 

a
n letu od dneva njegove veljavnosti. Ta rok je iztekel 24. 
j]i®1-Z ozirom na to, da posamezni resorni organi niso 
" svoje zakonodaje z zakonom o varstvu osebnih 

I ?v. je bil ta rok podaljšan z zakonom o spremembah in 
'jvah zakona o varstvu osebnih podatkov do konca leta 
javljen je bil v Uradnem listu Republike Slovenije št. 
clne 8. maja 1991. 

g'2e stanja normativne urejenosti varstva osebnih podat- 
razvidno, da so na skoraj vseh področjih, zlasti pa na 

So z vidika varstva osebnih podatkov oziroma varstva k. - «- murna vaioiva uoouiimi umu »^" 
®*nikove informacijske zasebnosti najbolj občutljiva, 

lt,
e rešitve za zbiranje, shranjevanje in uporabo osebnih 
*0v skladno z 38. členom Ustave in zakonom o varstvu 
^ Podatkov že sprejete, na nekaterih pa se še vedno 

ijo. 

wli2e ugotovitev republiškega inšpektorja za varstvo n Podatkov lahko zaključimo naslednje: 

0®ianje določbe 41. člena zakona o varstvu osebnih po- 

lji® *akonodaja na posameznih področjih ni usklajena 
' varstva osebnih podatkov. 

Iranie nepotrebnih osebnih podatkov 

iij^e*nih zbirkah, ki so nastale s pisno privolitvijo, ker 
ain00 Področje *>e n'ma ustrezne zakonske podlage, se ((J® Podatki, ki niso potrebni za opravljanje določenih 

a rw! 0ziroma ne sodijo v inforamcijske potrebe določe- 
^°0ročja. 

3) Posredovanje osebnih podatkov 

Posredovanje osebnih podatkov različnim organom kot upo- 
rabnikom je bilo do sedaj razumljeno kot medsebojna pomoč, 
brez pravne podlage. 

4) Trženja z zbirkami 

Določene institucije (npr. naslove fizičnih oseb za določene 
skupine prebivalstva) prodajajo določene podatke fizičnih 
oseb. 

5) Katalog podatkov 

Katalog podatkov imajo le nekateri upravljalci. Katalog podat- 
kov je temelj za pripravo kataloga zbirk osebnih podatkov, za 
uresničevanje načela javnosti in uspešnega opravljanja 
inšpekcijskega nadzora. 

6) Posredno zbiranje osebnih podatkov 

Upravljalci zbirk osebnih podatkov, ki zbirajo podatke 
posredno, iz drugih uradnih evidenc, ne obveščajo tistih, na 
katere se osebni podatki nanašajo, čeprav ni z zakonom 
drugače določeno 

7) Uporaba osebnih podatkov 

Veliko upravljalcev ne vodi evidence v okviru kataloga podat- 
kov kdaj, komu in na temelju katere normativne podlage so 
bili posredovani osebni podatki. Pogosto so te evidence 
neurejene, tako da upravljalci le s težavo ugotovijo, komu so 
podatke posredovali. 

8) Zavarovanje osebnih podatkov 

Zavarovanje zbirk podatkov je slabo urejeno tako pri ročno, 
kot tudi pri računalniško vodenih zbirkah. Pravilnike o zavaro- 
vanju ima le malo upravljalcev. Še najbolj so zavarovane 
evidence na večjih računalnikih, kjer sam operacijski sistem 
zahteva poznavanje ustreznih gesel za vstop. * 

9) Spremembe in dopolnitve zbirk podatkov 
Pri upravljalcih zbirk podatkov ni možno ugotoviti, kdaj so bili 
posamezni osebni podatki uporabljeni, vneseni v zbirko 
podatkov in kdo je to storil v posameznem obdobju. 

10) Časovna omejitev uporabe osebnih podatkov 

Posamezni upravljalci zbirk osebnih podatkov po dosegu 
namena zbiranja, obdelave itn., stare dokumentacije z oseb- 
nimi podatki ne uničujejo niti je ne, v kolikor je tako oprede- 
ljeno v zakonu, prodajajo arhivom, kot naravno in kulturno 
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dediščino. Stari papirji z osebnimi podatki se nahajajo v slabo 
zavarovanih omarah in prostorih. Posamezne kartoteke 
z osebnimi podatki so odložene tudi v prostorih, ki so 
dostopni javnosti. 

Enak problem predstavlja dokumentacija raznih »varnostno 
informativnih sistemov« iz obdobja pred letom 1990. 

11) Katalog zbirk osebnih podatkov 

Četrtega aprila 1992 je začel veljati Pravilnik o vodenju, vse- 
bini in objavi kataloga zbirk podatkov (Uradni list Republike 
Slovenije, št. 13/92). Ministrstvo za znanost in tehnologijo je 
katalog prvič objavilo v Uradnem listu št. 41 z dne 21/8-1992, 
dopolnitve v Uradnem listu št. 8 dne 12/2-1993 in Katalog zbirk 
osebnih podatkov v celoti zopet v Uradnem listu Republike 
Slovenije št. 27 dne 29/5-1993 ter zadnje dopolnitve v Urad- 
nem listu Republike Slovenije št. 6 z dne 11/2-1994. 

Z ozirom na to, da posamezni upravljalci zbirk podatkov še 
vedno ne vodijo kataloga zbirk podatkov in, da ne izvršujejo 
obveznosti glede zbirke osebnih podatkov za katalog zbirk 
podatkov, je delo republiškega inšpektorja usmerjeno tudi 
v to področje. Ugotovimo lahko, da obiski in v zvezi s tem 
nadzor nad uresničevanjem določb zakona o varstvu osebnih 
podatkov, v glavnem prispevajo k večanju vsebine omenje- 
nega kataloga. 

Vlada Republike Slovenije se zaveda pomembnosti, ki jo ima 
varstvo osebnih podatkov tako v Evropski uniji kot tudi 
v Svetu Evrope, zato je tudi predložila v podpis in ratifikacijo 
Konvencijo o varstvu posameznika glede na avtomatsko 
obdelavo podatkov, sprejeto v Svetu Evrope 1981, ki je začela 
veljati leta 1985. 

Republika Slovenije je Konvencijo o varstvu posameznika 
glede na avtomatsko obdelavo podatkov, podpisala 23/11- 
1993 v Strasbourgu, Državni zbor pa je konvencijo 25/1-1994 
tudi ratificiral. 

II. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Hkrati z zakonskim urejanjem posameznih področij, je nujno 
tudi v čim večji meri racionalizirati zbiranje, shranjevanje in 
uporabo osebnih podatkov in sicer z oblikovanjem evidenc 
tako, da bodo v njih vsebovane osebne podatke uporabljali 
različni organi, seveda tiste, za katere bodo imeli pooblastilo 
v zakonu in za namene, določne z zakonom. S tem bo poleg 
racionalizacije dosežena tudi večja preglednost zbirk osebnih 
podatkov, njihove vsebine, njihovih upravljalcev in uporabni- 
kov, kar bo v končni fazi prispevalo k temu, da bo posameznik 
lahko lažje in učinkoviteje uveljavljal pravice, ki mu jih daje 
zakon o varstvu osebnih podatkov. 

Predlagatelj je že v lanskem letu predložil spremembe in 
dopolnitve zakona o varstvu osebnih podatkov, z namenom 
da popravi določene pomanjljivosti, ki so se pokazale pri 
realizaciji določb zakona. Spremembe in dopolnitve so se 
nanašale na: 

- to, da bi posameznika pooblaščena institucija na podlagi 
ciljnega vzorca pridobila za potrebe statistike, za znanstveno 
raziskovalne, izobraževalne ali druge tem podobne namene, 
ime, priimek, poklic in naslov posameznika, kar je pogoj za 
pridobitev privolitve za sodelovanje pri npr. javno mnenjskih 
ali drugih raziskavah. 

- to, da bi upravljalec registra prebivalstva, ki je vzpostavljen 
po določbah zakona, lahko izjemoma na podlagi pisne obra- 
zložene zahteve, posredoval organizacijam ali posamezni- 
kom, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja 
statistike, znanstveno raziskovalne, izobraževalne ali tem 
podobne dejavnosti, ime, priimek, poklic in naslov posamez- 
nika, če ti te podatke potrebujejo za izdelavo statističnih, 
raziskovalnih ali tem podobnih vzorcev ali za pridobitev privo- 
litve iz 3. člena oziroma 1. odstavka 6. člena omenjenega 
zakona. 

Iste podatke bi lahko upravljalec posredoval na podlagi C n t 
in obrazložene zahteve pravne ali fizične osebe tud* 5 i; 
namene uveljavljanja ali varstva pravic pred sodišči in dni Re 
državnimi organi ali nosilci javnih pooblastil. 

- brisanje 28. člena in dela besedila 29. člena, kar izhj | < 
potrebe po uskladitvi zakona z Ustavo Republike Slo"1 

oziroma s statusom Republike Slovenije kot države. 
Sel 

- dopolnitev 31. člena, ki bi omogočila republiškemu inS [ju 
torju za varstvo osebnih podatkov, da lahko pregledali 
mentacijo, ki se nanaša na zbiranje, obdelovanje, shrani .el 
nje, posredovanje in uporabo osebnih podatkov, ne gl®" j8' 
vrsto in stopnjo tajnosti. tel 

iva 
Pri obravnavi gradiva na Odboru Vlade Republike Slovedii Sel 
gospodarstvo je prevladalo stališče, da je primerneje Jh 
predelati in pripraviti novega zaradi kasnejše preglednostmi 
to je odločilno vplivalo dejstvo, da je postopek sodne!)' Ji 
stva po veljavnem zakonu, precej počasen. Posamezni* .el 
meni, da so kršene njegove pravice iz zakona o va< ;6l 
osebnih podatkov, je omogočeno, da s predlogom zaj jel 
sodno varstvo, o predlogu pa odloča pristojno so« SI 
v nepravdnem postopku, ki je nujen. 

>el 
Vzpostavitev upravnih sodišč nam omogoča učinkov® »I 
postopke pri sodnem varstvu oziroma kršitvah pravic P ®ji 
meznika. Posameznik, ki bo menil, da so kršene n$ 
pravice, določene s tem zakonom, bo lahko zahteval 
varstvo s tožbo pri upravnem sodišču. O tožbi bo up" 
sodišče odločalo po določbah zakona, ki ureja postopekaf 
upravnimi sodišči, kolikor v zakonu o varstvu osebnih r 
kov ne bo določeno drugače. M« 

Pri tem je treba opozoriti le na to, da je tudi zakon o up'1 br 
sodiščih pred prvo obravnavo v Državnem zboru. o 

lrT 
Zavedajoč se pomembnosti varstva osebnih podatkov, (j 
zaprosili Ministrstvo za zunanje zadeve in stalnega velep1 ^ 
nika Republike Slovenije v Strasbourgu, da so na našo1 v 
strokovnjaki Sveta Evrope za varstvo osebnih podatkov ta 
1994 v Strasbourgu pregledali zakon o varstvu osebnih P° v; 
kov z vidika njegove usklajenosti z ratificirano konv«' jg, 
o varstvu posameznika glede na avtomatsko obdelavo Pc 

kov. Ugotovitve strokovnjakov Sveta Evrope za varstvo'di 
nih podatkov smo upoštevali oziroma smiselno uporabe 
pripravi novega besedila. . \ 

ti 

III. CIUI IN NAČELA ZAKONA 

Temeljni cilj zakona je dodatno uskladiti zakonsko ur^L 
varstva osebnih podatkov z ustavo in ratificirano konv«tr 
o varstvu posameznika glede na avtomatsko obdelavo PjJ r 
kov in mnenjem strokovnjakov Sveta Evrope o varstvu P1 j 
kov v Republiki Sloveniji z dne 19. 4. 1994. V tem okvf ,n! 
z ustavo in zakonom določajo pravice, načela, postoP J 
ukrepi, s katerimi se preprečujejo nezakoniti in preko" JJ 
posegi v integriteto človekove osebnosti, ki so lahko P} 
dica zbiranja, obdelave, shranjevanja in posredovanja Pfg 
kov, ki se nanašajo nanj, ter njihove uporabe. Cilj v9'v? 
osebnih podatkov torej ni varstvo podatkov samih, t«!$a 
varstvo posameznika, na katerega se ti podatki nanašaj 
s tem njegove t. i. informacijske zasebnosti (Informatio'ij, 
vacy). Temu cilju so podrejena tudi vsa ostala vprašanja* ig 
ureja zakon: zavarovanje podatkov, evidence za potreflji, 
stva osebnih podatkov in njihovega zavarovanja, pfl m 
posameznika, njihovo varstvo in restriktivnost pri njiC ni 
omejevanju, iznos osebnih podatkov iz države, inšpeK' s. 
nadzorstvo in spemljanje stanja na področju varstva os^i, 
podatkov ter izvrševanja določb zakona. 

u Glede na dosedanje izkušnje in prakso izvajanja veli ^ 
zakonske ureditve varstva osebnih podatkov, je cilj predVj 
nega zakona tudi odpraviti pomanjkljivosti tako z vidika'at 
kovitega varstva posameznika, zlasti tudi sodnega 
njegovih pravic v zvezi z informacijsko zasebnostjo. 
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I1 J. temelji na načelih, ki so vsebovana v t. i. smernicah 
u '2l?ta 1980, v konvenciji Evropskega sveta o varstvu 
' ["6'nikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podat- 

'eta iggi, ki je začela veljati v letu 1985 pa tudi 
,ol°gu direktive Evropske Skupnosti (sedaj Evropske 

XlVarstvu posameznika z vidika osebnih podatkov 0 ™)314 final SYN287) in sicer: 

s'^zakonitosti pri vzpostavljanju zbirk podatkov in pri 
d ii uP°ra'3i osebnih podatkov, 'i J0 neposrednega zbiranja osebnih podatkov, 

l '0 Predhodne določitve namena zbiranja, obdelovanja, 
tal'8'1'8, P°srec,ovanja in uporabe osebnih podatkov, restriktivnosti pri povezovanju osebnih podatkov, 

i U| v različnih zbirkah, 
, jk° r®striktivnosti pri določanju izjem od načel varstva 
{J Podatkov, 

restriktivnosti pri določanju omejitev pravic posa- 
ki mu jih zagotavlja varstvo osebnih podatkov, 

T° relevantnosti osebnih podatkov, 
? uj° kvalitete podatkov, 
f: o omejene uporabe osebnih podatkov, 

J° *avarovanja podatkov, 
[,° odprtosti in sodelovanja ljudi, 

vi !ei° 0d9°vornosti in 
' p eja 8v°k°dnega pretoka osebnih podatkov preko držav- 
jei 
so 

ki 
piT^TVO OSEBNIH PODATKOV V DRUGIH DRŽAVAH 

tomentl 
,r!bi 

mednarodnih organizacij 

fltauakdo Pravico do zakonskega varstva pred takšnim »njem ali takšnimi napadi. 

obravnave informacijske zasebnosti v okviru Organi- 
Jjruženih narodov prav gotovo predstavlja mejnik leto 

čilo - 'etu 'e n'en 9enera'n' sekretar pripravil, izčrpno 

'ravnavi varstva osebnih podatkov, ki jo v tujini največ- 
'lačujejo s pojmom informacijske zasebnosti, ne -vujojv; o pujinuiii iiiiuniiaLiprvo ^.ascuiiusii, iio 

,| o rnimo 12. člena Splošne deklaracije človekovih pra- 
Qoloča, da se nikogar ne sme nadlegovati s samovolj- 

V n; avani0m v njegovo zasebno življenje v njegovo dru- 
idi liegovo stanovanje ali njegovo dopisovanje in tudi ne 

na njegovo čast in ugled. Poleg tega določa tudi, da 

51 *a Ekonomski in socialni svet Združenih narodov 
)j _ rn Človekove pravice in znanstveni in tehnološki 
[Jj "Poraba elektronike, ki lahko vpliva na pravice oseb, 

tv®. ki bi morale biti podane v demokratični družbi ob 
Porabah. 

e^srto - poročilo je za varstvo informacijske zasebnosti 
5 ni*!10 z'ast' z dveh vidikov. Najprej priporoča državam, h ^ajo zakonske ureditve varstva informacijske zaseb- 
Jna nika, naj takšno ureditev čimprej sprejmejo. 
P >g Ureditev naj ne bi pokrivala le državnega oziroma 
jj0r sektorja temveč tudi nedržavni oziroma zasebni 

j< 
'jve'®9a Pa poročilo vsebuje temeljne zahteve, ki naj bi jih 
'ka-PoštevBle pri zakonskem urejanju varstva informacij- 

To je načelo relevantnosti, načelo notifikacije 
rio s °r'vol''ve' Načelo relevantnosti je v tem, da naj se l9o ''st' os®bni podatki, ki so nujno potrebni za 
^ikac

narnena' zaradi katerega se zbirajo. Bistvo načela 
|me?

l|e se kaže v zahtevi po predhodni seznanjenosti 
' "iuie ° P°da,kih. ki se o njem zbirajo, obdelujejo in 
^sarii Po,®9 te9a naj bi se zbirali samo tisti podatki 

>lil k
e2niku. glede katerih je ta v zbiranje in shranjevanje j ' *ar je bistvo načela privolitve. 

&°_ku™nt. (i se nanaša na varstvo informacijske 
idov in i® bi| sprejet v okviru Organizacije združenih 
itkov S\° Smernice o avtomatiziranih zbirkah osebnih 
duje ' zvezi z njimi bi lahko rekli, da se pravzprav 

Po načelih, ki so se že izoblikovala v okviru drugih 

mednarodnih, zlasti pa evropskih integracijskih oblik. Vse- 
buje devet temeljnih načel, ki naj bi bila upoštevana pri 
kreiranju nacionalnih zakonodaj na področju varstva informa- 
cijske zasebnosti. Ta načela so: načelo zakonitosti in pošte- 
nosti, načelo ažurnosti, načelo določitve namena zbiranja in 
uporabe osebnih podatkov, načelo vpogleda prizadete osebe 
v zbirko, načelo preprečevanja diskriminacije, načelo zakoni- 
tosti pri omejitvah pravic in izjemah od načel varstva informa- 
cijske zasebnosti, načelo zavarovanja podatkov, načelo nad- 
zora in sankcioniranja in načelo svobodnega prenosa podat- 
kov preko državnih meja. 

Med ostalimi mednarodnimi organizuacijami, ki so se največ 
ukvarjale s problematiko varstva informacijske zasebnosti, so 
Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), 
Svet Evrope in Evropska skupnost. 

Najpomembnejši dokument, sprejet na temo varstva informa- 
cijske zasebnosti v okviru OECD, so t. i. Smernice OECD, 
sprejete leta 1980. 

Med dokumenti, sprejetimi v okviru Sveta Evrope, je potrebno 
omeniti najprejEvropsko konvencijo o človekovih pravicah iz 
leta 1953. Ta v svojem 8. členu določa, da ima vsakdo pravico 
do spoštovanja njegovega zasebnega in družinskega življe- 
nja, doma In korespondence. S strani oblasti so dopustni 
posegi v to pravico samo, če je poseg skladen z zakonom, če 
je v interesu nacionalne varnosti, javne varnosti ali ekonom- 
skih koristi države in če se z njim preprečuje nered ali kriminal 
ali varujejo zdravje, morala ali pravice in svoboščine drugih 
posameznikov. 

Na tej podlagi je bila januarja 1981 sprejeta Konvencija o var- 
stvu posameznikov z vidika avtomatskega procesiranja oseb- 
nih podatkov. Konvencija vsebuje načela, ki naj bi jih upošte- 
vale države pri zakonskem urejanju varstva posameznikove 
informacijske zasebnosti, kar naj bi prispevalo k poenotenim 
nacionalnim ureditvam in s tem enakemu varstvu posamezni- 
kov ne glede na njihovo državljanstvo ali prebivališče. Ker se 
je sčasoma izkazalo, da temeljna načela konvencije sicer 
prispevajo k poenotenju nacionalnih zakonodaj o varstvu 
posameznikove informacijske zasebnosti, ni pa jih mogoče 
enako implicirati na vseh področjih (npr. policija, zdravstvo, 
zaposlovanje, statistika), je bilo v času od sprejetja konvencije 
v okviru Sveta Evrope sprejetih šest priporočil. Njihov namen 
je poenotiti uporabo temeljnih načel varstva informacijske 
zasebnosti na področjih medicine, znanstveno raziskoval- 
nega dela in statistike, marketinga, socialnega skrbstva, poli- 
cije in zaposlovanja. 

Evropska skupnost je v drugi polovici leta 1990 sprejela pred- 
loge treh direktiv. Prvi se po zgledu na Svet Evrope nanaša na 
varstvo posameznikov z vidika procesiranja osebnih podat- 
kov. Predlog druge direktive vsebuje specifične zahteve glede 
varstva zasebnosti v okviru javnih digitalnih telekomunikacij- 
skih omrežij, še posebej v zvezi z digitalno mrežo integriranih 
storitev (ISDN) in javnimi digitalnimi prenosnimi omrežji. 
Predmet tretjega predloga direktive pa je razvoj globalne 
strategije na področju zavarovanja podatkov oziroma infor- 
macij (Data Security), katere namen je zagotoviti uporabni- 
kom elektronsko shranjenih, procesiranih in prenešenih 
podatkov po in z njimi povezanih informacijskih sistemov 
zaščito pred naključnimi ali namernimi vdori in zlorabami. 

2. Značilnosti ureditve v tujih državah 

Prvi nacionalni zakon, namenjen varstvu osebnih podatkov, je 
bil sprejet leta 1973 na Švedskem. Vendar to ni bil prvi zakon, 
ki je urejal varstvo posameznikove informacijske zasebnosti. 
Prvi zakon na tem področju je sprejela federalna enota takrat 
še Zvezne republike Nemčije dežela Hessen, in sicer leta 1970. 
V Združenih državah Amerike je bil takšen zakon sprejet leta 
1974. Vendar obstajajo glede ureditve informacijske zasebno- 
sti v Združenih državah Amerike, Kanadi in Avstraliji, dolo- 
čene specifičnosti, ki izvirajo iz posebnosti anglosakson- 
skega prava. 

V Združenih državah Amerike ugotavljajo, da so na področju 
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zakonske ureditve informacijske zasebnosti, zlasti z vidika 
implementacije načel varstva informacijske zasebnosti, daleč 
za svojimi industrijsko razvitimi partnerji v Evropi. Prva večja 
pomanjkljivost, ki jo ugotavljajo, je razdrobljenost pri ureja- 
nju. Trenutno imajo namreč Združene države »lepljenko« 
zvezne, državnih in celo okrožnih (county) zakonodajnih ure- 
ditev varstva informacijske zasebnosti. Druga pomanjkljivost 
je v tem, da nimajo zveznega ombudsmana za področje var- 
stva informacijske zasebnosti. Zato se prizadeti posamezniki 
lahko obračajo za varstvo izključno samo na sodišča, ki pa so 
preobremenjena z zadevami, ki jih ocenjujejo kot pomemb- 
nejše od kršitev pravice do informacijske zasebnosti posa- 
meznika. Kot rečeno, pa kot največjo pomanjkljivost lastne 
ureditve varstva informacijske zasebnosti poudarjajo neuskla- 
jenost z načeli, ki so se izoblikovala na tem področju v okviru 
Organizacije združenih narodov, OECD, Sveta Evrope in 
Evropske unije. Od tod tudi bojazen, da se na področju 
informacijskih storitev ne bodo mogli enakopravno vključe- 
vati oziroma konkurirati na Skupnem evropskem trgu. 

V Evropi ima varstvo osebnih podatkov oziroma, z drugimi 
besedami varstvo informacijske zasebnosti, z zakonom ure- 
jeno 19 evropskih držav in sicer: Avstrija, Belgija, Češka, 
Danska, Finska, Francija, Nemčija, Madžarska, Islandija, 
Irska. Izrael, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Portugal- 
ska, Španija, Švedska, Švica in Velika Britanija. Osnutke zako- 
nov pa imata pripravljeni še dve evropski državi (Grčija in 
Italija). 
Pet evropskih držav je varstvo informacijske zasebnosti dolo- 
čilo tudi kot ustavno zajamčeno pravico. To so: Avstrija, 
Nizozemska, Portugalska, Španija in Švedska. Poleg teh je 
kot šesta na svetu Republika Slovenija. 

3. Iz ureditev tuffh držav izhajajo zlasti naslednje značilnosti 

Prva značilnost je, da vse urejajo vastvo osebnih podatkov 
z zakonom. 

Druga značilnost je, da se iz prvotnega predmeta urejanja, to 
je varstvo posameznikove informacijske zasebnosti v raz- 
merju do države, njenih organov in drugih subjektov javnega 
prava, zakonodaja vse bolj usmerja tudi na varstvo zasebnosti 
v razmerju do subjektov zasebnega prava (npr. trgovina, 
banke, zavarovalnice). Pri tem teh vprašanj ne urejajo ločeno, 
temveč enotno torej z enim zakonom. 

Tretja značilnost zakonodaje o varstvu informacijske zaseb- 
nosti v evropskih državah je, da ob pogoju vzajemnosti nudijo 
enako varstvo lastnim in tujim državljanom in v ta namen 
ustanavljajo tudi posebna telesa za medsebojno pomoč in 
obveščanje. 

Vse bolj se širi tudi spoznanje, kar je naslednja značilnost, da 
informacijska zasebnost posameznika ni postala ogrožena 
šele z uvedbo informacijskih tehnologij in računalniško vode- 
nih zbirk osebnih podatkov, temveč jo je ta samo potencirala 
in privedla do tega, da so se ljudje začeli te nevarnosti veliko 
bolj zavedati kot v času ročno vodenih evidenc. Zato se 
zakonodaja o varstvu informacijske zasebnosti ne omejuje 
samo na računalniško vodene zbirke osebnih podatkov, tem- 
več obsega tudi ročno vodene, saj bi v nasprotnem primeru 
slednje predstavljale možnost za obid zakona in s tem mož- 
nost za nezakonite posege v posameznikovo informacijsko 
zasebnost. 

Peta značilnost je, da zakonsko varstvo ne obsega le zbiranja 
osebnih podatkov, temveč tudi vse oblike ravnanja z njimi, ki 
se s skupnim izrazom označujejo kot obdelava podatkov 
(zbiranje, obdelava, shranjevanje, prenos, brisanje, ipd.). 

Šesta značilnost je v natančnem definiranju pojmov, kot so: 
osebni podatek, evidenca, upravljaiec zbirke, idr. To naj bi 
prispevalo k preciznim in pravno tehnično neoporečnim reši- 
tvam. Pri tem pa se vse države v celoti naslanjajo na definicije 
teh pojmov, ki so vsebovane v Smernicah OECD, Konvenciji 
Sveta Evrope, Predlogu direktive Evropske skupnosti in dru- 
gih dokumentih mednarodnih združenj. 

Naslednja značilnost se kaže v oblikovanju posebnih.11 

visnih teles, ki spremljajo stanje na področju varstva in'®.a 

cijske zasebnosti, opozarjajo na pomanjkljivosti, predli j'1] 
ukrepe in opravljajo druge naloge v skladu s svojimi P" ,1 

stili. V bistvu gre za telesa, ki bi jih lahko označili kot o" J 
smane, specializirane za področje varstva posamez^Ti.' 
pravice do informacijske zasebnosti. 

Iji 

Osma značilnost se kaže v strogosti glede izjem. Vse 
namreč dopuščajo izjeme od načel in pravil varstva po#1 

nikove informacijske zasebnosti. Vendar to dopuščajo1 

v primerih, določenih z zakonom in pod pogoji in na nai. 
ga določa zakon. 

V zakonih držav so predvidene tudi določene forma' 
v zvezi z vzpostavitvijo zbirk osebnih podatkov (registra' ^ 
dovoljenje), njenimi nameni in vsebino. Predvsem pa V * 
odražajo zahteve, ki izvirajo iz načel varstva informa' J 
zasebnosti glede zbiranja in drugih oblik procesiranja C* 
nih podatkov, vsebovanih v zbirkah osebnih podatkov. 

Kot deseto značilnost zakonov bi lahko navedli dejstvo,<j ia 
države v svojih zakonih dajejo posameznikom pravice,'ip 
zagotovijo javnost na področju zbiranja in obdelave os<ias 
podatkov, poleg tega pa posamezniku, na katere? je 
podatki, shranjeni v zbirkah nanašajo, dajo tudi uat> p, 
pravno varstvo v primeru kršitev pravil in s tem nezakoi1, 

poseganja v njegovo informacijsko zasebnost. 

Značilnost je tudi načeloma svoboden prenos osebnih P1 d( 
kov preko državnih meja. Vendar to velja samo za tiste w ^ 
ki imajo na enakih načelih temelječo zakonsko uredit«" 
stva informacijske zasebnosti, ki poleg domačih obseg* 
tuje države. 

V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Uveljavitev predlaganih rešitev zakona ne bo terjala no' He 
dodatnih finančnih sredstev iz državnega proračuna te'1 'i i 
opravil. 

BESEDILO ČLENOV 

1. Splošne določbe 

1. člen 

(1) Z varstvom osebnih podatkov se preprečujejo neza' 
in neupravičeni posegi v zasebnost posameznika z ob' 
osebnih podatkov. 

2. člen 

(1) V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji p o" 

1. osebni podatek - je podatek, ki kaže na lastnosti, sta' 
razmerja posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izf 

2. posameznik - je določena ali določljiva fizična ose® 
katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je dolC 
če jo lahko identificirajo na način, ki ne povzroča ' rij 
stroškov ali ne zahteva veliko časa; 
3. obdelava osebnih podatkov - pomeni zbiranje, shra' 
nje ali kombiniranje podatkov, spreminjanje podatkom 
rabo ali sporočanje, vključno s prenosom, izbiranjem 
njem, blokiranjem in brisanjem; 
4. zbirka osebnih podatkov - je vsakršen niz podati i$, 
glede na to ali je centraliziran ali organiziran in struga 
na podlagi kriterijev, ki omogočajo uporabo ali kombi" oj 
podatkov, in ne glede na to ali se obdeluje s sredstvi in'1 

cijske tehnologije ali ne; 
5. upravljaiec zbirke podatkov - je fizična ali pravna os® 
je z zakonom ali s pisno privolitvijo posameznika po" 
čena vzpostaviti, voditi, vzdrževati in nadzorovati zbirko1 )s 
nih podatkov; ^ 

o,< 

k 

bn 
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lih,» 
(info "a privolitev posameznika - je podpisana privolitev 
redi! Ma katero se podatki nanašajo, da se določeni podatki 
ii p(X [obdelujejo za določene namene, in ima oblikb listine, 
>t or" pogodbi, določila v naročilu, priloge k vlogi ipd.; 
leziti J'anje - je takšna sprememba oblike osebnih podat- 

kih ni več mogoče povezovati s posameznikom ali pa 
"ogoče le z nesorazmerno velikimi napori, stroški ali 

5e ^8sa. 
305® 
ajo s 3. člen 
nad. 

[delujejo se lahko osebni podatki, za katere je tako 
£10 v zakonu ali za katere ima upravljalec pisno privoli- 

■ma> Snežnika, 
itrac 
aV( wni organi in organi lokalnih skupnosti, organizacije 
mac pnezniki, ki opravljajo javne službe in nosilci javnih 
^a«'Stil lahko obdelujejo samo tiste osebne podatke, za 
dv. ®le tako določeno v zakonu. 

0,<{| 
:e, l'Stede na določbo prejšnjega odstavka, lahko organiza- 
oSl Posamezniki, ki opravljajo javne službe in nosilci javnih 

ire0 r''i, obdelujejo osebne podatke na podlagi pisne privo- 
uSH 6 9re za osebne podatke, ki jih potrebujejo za izpolnje- 
kof) ,1?9°dt)enih ali drugačnih obveznosti ali pravic iz med- 

razmerij. 

h P1 žfar se Pociatki obdelujejo na podlagi pisne privolitve 
jdr | 2n'ka, mora biti ta predhodno seznanjen z namenom 
litev .ave Podatkov in še posebej z namenom njihove uporabe 
egj 'shranjevanja. 

4. člen 

°'oSbe tega zakona se ne uporabljajo: 

, "Sobne podatke, vsebovane v zbirki osebnih podatkov, 
rUi e ie posameznik pisno privolil, da so v njej in je po 

® F a'i namenu lahko vsakomur dostopna; 

jjsebne podatke, ki jih zbirajo stranke, društva ali druge 
"o organizacije o svojih članih, če se ti s tem strinjajo; 

"sebne podatke, ki so sestavni del firme ali imena družbe 
hvalnice; 

l°sebne podatke, vsebovane v knjigah, publikacijah in 
"Pisnih ali drugačnih gradivih, ki se shranjujejo v muze- 
Ijžnicah, arhivih in podobnih javnih ustanovah, gre pa 
a'va, ki so javna in splošno dostopna; 

'bm 

^ozemlju Republike Slovenije je vsakemu posamezniku 
, "o na državljanstvo in prebivališče zagotovljeno varstvo 
n'h Podatkov. 

OK 

!a>vo osebnih podatkov 
Zt 6. člen 

5. člen 

!.   zbirke podatkov lahko posamezna opravila 
2 obdelavo osebnih podatkov poveri drugi fizični ali 
°sebi, ki je registrirana za opravljanje takšne dejav- 

6'avi 'a iz prejšnjega odstavka sme opravljati samo storitve 
bn k6 osebn'h podatkov v okviru naročnikov pooblastil in 
$eh Poda,kov ne sme uporabljati za noben drug namen. 
a bojne pravice in obveznosti se uredijo s pogodbo, ki 
0| bjti sklenjena v pisni obliki in mora vsebovati tudi 
J in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in 

®9a zavarovanja. 

7. člen 

Podatki se zbirajo neposredno od posameznika, na 
ya se nanašajo. 

(2) Za posamezne primere lahko zakon določi, da se osebni 
podatki lahko zbirajo tudi od drugih oseb ali pridobivajo iz že 
obstoječih zbirk podatkov. 

(3) V primerih iz prejšnjega odstavka mora zakon določiti 
osebe, od katerih se lahko zbirajo osebni podatki oziroma 
zbirke podatkov, iz katerih se osebni podatki lahko pridobi- 
vajo. 

(4) Če zakon ne določi drugače, mora biti posameznik, na 
katerega se podatki nanašajo, predhodno seznanjen s tem, da 
se bodo podatki o njem pridobili iz že obstoječe zbirke podat- 
kov in za kakšen namen. 

(5) Osebni podatki se lahko obdeluje s povezovanjem zbirk 
osebnih podatkov v primerih določenih z zakonom in v prime- 
rih, ko je dopustno pridobivanje podatkov iz že obstoječih 
zbirk. 

8. člen 

(1) Osebni podatki se smejo obdelovati samo za namene, 
določene v zakonu, ali v pisni privolitvi posameznika in ne 
smejo biti uporabljeni na način, ki ni združljiv s temi nameni. 

(2) Določba prejšnejga odstavka velja tudi za primere obde- 
lave osebnih podatkov s povezovanjem zbirk osebnih po- 
datkov. 

9. člen 

(1) Osebni podatki se lahko shranjujejo in uporabljajo le toliko 
časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi kate- 
rega so bili obdelovani. 

(2) Po izpolnitvi namena iz prejšnjega odstavka se osebni 
podatki zbrišejo iz zbirke podatkov ali blokirajo, če zakon za 
posamezne vrste osebnih podatkov ali njihovih zbirk ne 
določa drugače. 

10. člen 

(1) Upravljalec zbirke podatkov mora, če ni predpisano dru- 
gače proti plačilu stroškov posredovanja, posredovati osebne 
podatke drugim fizičnim ali pravnim osebam samo, če so za 
njihovo uporabo pooblaščene z zakonom ali na podlagi pisne 
zahteve ali privolitve posameznika, na katerega se podatki 
nanašajo (v nadaljevanju; uporabnik podatkov). 

(2) Uporabnik podatkov mora s prejetimi osebnimi podatki 
ravnati po določbah tega zakona. 

(3) Ne glede na pogoje iz prvega odstavka laho upravljalec 
posreduje osebne podatke uporabniku podatkov, ki name- 
rava uporabljati osebne podatke za statistične ali znanstveno 
raziskovalne namene, v obliki, ki ne omogoča identifikacije 
posameznikov, na katere se nanašajo. 

(4) Upravljalec centralnega registra prebivalstva, lahko upo- 
rabnikom podatkov iz prejšnjega odstavka na podlagi pisne 
zahteve posreduje ime, priimek, poklic in naslov posamez- 
nika, če posameznik posredovanja podatkov ni prepovedal, 
če te podatke potrebujejo za izdelavo statističnih ali razisko- 
valnih vzorcev ali pridobitev pisne privolitve posameznika. 

(5) Upravljalec zbirke osebnih podatkov, ki je uradna evi- 
denca, mora na način, ki je določen za izdajo potrdila, posre- 
dovati posamezniku ime, priimek in naslov osebe, zoper 
katero uveljavlja ali varuje svoje pravice pred državnimi 
organi ali nosilci javnih pooblastil. 

(6) Upravljalec zbirke podatkov mora za vsako posredovanje 
osebnih podatkov po prvem, tretjem, četrtem in petem 
odstavku zagotoviti, da je mogoče naknadno ugotoviti, kateri 
osebni podatki so bili posredovani, komu in na kakšni podlagi 
in sicer za obdobje, ko je možno zakonsko varstvo pravice 
posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih po- 
datkov. 
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3. Zavarovanje osebnih podatkov 
11. člen 

(1) Zavarovanje osebnih podatkov obsega organizacijske in 
ustrezne logično tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se 
varujejo osebni podatki tako, da se: 

1. varujejo prostori, aparaturna in sistemsko programska 
oprema; 
2. varuje aplikativno programska oprema, s katero se obdelu- 
jejo osebni podatki; 
3. preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri 
njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacij- 
skih in drugih omrežjih; 
4. onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na 
katerih se obdelujejo osebni podatki in njihovih zbirk; 
5. omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni 
osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov, in 
kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je možno zakonsko 
varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredo- 
vanja osebnih podatkov. 

(2) V primeru obdelave osebnih podatkov, ki so dostopni 
preko zbirk v omrežju, morajo strojna, sistemska in aplika- 
tivno programska oprema zagotavljati, da bo obdelava oseb- 
nih podatkov v mejah pooblastil uporabnika podatkov. 

12. člen 

(1) Postopke in ukrepe iz prejšnjega člena predpišejo v svojih 
aktih in zagotavljajo njihovo izvrševanje upravljalci zbirk 
podatkov in drugi, ki v skladu s tem zakonom obdelujejo ali 
uporabljajo osebne podatke. 

4. Katalogi podatkov in katalog zbirk podatkov 

13. člen 

(1) Upravljalec zbirke osebnih podatkov za vsako zbirko zago- 
tovi, da je iz kataloga podatkov, ki ga vodi v skladu z zako- 
nom, razvidno: 

1. naziv zbirke osebnih podatkov, 
2. upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež, 
3. pravna podlaga vzpostavitve zbirke podatkov, 
4. kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni 
podatki, shranjeni v zbirki, 
5. vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki, 
6. pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov, 
7. način zbiranja osebnih podatkov, 
8. namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih 
podatkov ter pravna podlaga namena, 
9. čas shranjevanja in uporabe osebnih podatkov, 
10. omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov 
v zbirki in upravna podlaga omejitev, 
11. uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki po- 
datkov, 
12. ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu in 
pravna podlaga iznosa. 

14. člen 

(1) Upravljalec zbirke osebnih podatkov posreduje podatke iz 
prve, druge, četrte in pete točke prejšnjega člena ministrstvu 
pristojnemu za varstvo osebnih podatkov, ki v skladu z zako- 
nom vodi katalog zbirk podatkov (skupni katalog podatkov), 
in sicer petnajst dni pred vzpostavitvijo zbirke podatkov ali 
pred vnosom osebnih podatkov, ki še niso vsebovani v zbirki. 

(2) Upravljalec zbirke podatkov posreduje ministrstvu iz prejš- 
njega odstavka tudi spremembe osebnih podatkov iz prejš- 
njega člena in sicer v roku sedem dni od dneva spremembe. 

(3) Ministrstvo iz prvega odstavka objavi katalog zbirk podat- 
kov na način in v obdobjih, določenih s predpisom o metodo- 
logiji njegovega vodenja. 

5. Pravice posameznika 

15. člen 

(1) Ministrstvo, ki vodi in vzdržuje katalog zbirk poda'* 
mora vsakomur na ustno ali pisno zahtevo dovoliti vpo? { 
v katalog zbirk podatkov in prepis osebnih podatkov, 
v njem vsebovani. 

(2) Vpogled mora ministrstvo dovoliti in omogočiti pravil! ^ 
istega dne, najkasneje pa v sedmih dneh, sicer se šteje,1"" 
zahteva zavrnjena. 

16. člen 

(1) Upravljalec zbirke podatkov mora na zahtevo posaf 
nika: 

1. posamezniku omogočiti vpogled v katalog podatkov, 
gled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki podatkov 
nanašajo nanj ter njihovo prepisovanje; 

2. posamezniku posredovati izpis osebnih podatkov, k 
vsebovani v zbirki podatkov in se nanašajo nanj; 

3. posamezniku posredovati seznam oseb, katerim so 
skladno s šestim odstavkom 10. člena tega zakona v dol" 
nem obdobju posredovani osebni podatki, ki so vsebo" 
v zbirki podatkov in se nanašajo nanj. 

(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka se vloži pisno ali ust"« 
zapisnik pri upravljalcu zbirke podatkov. 

(3) upravljalec zbirke podatkov mora posamezniku omoi 
vpogled in prepis osebnih podatkov po prvi točki P1 

odstavka tega člena najkasneje v petnajstih dneh od d"1 

ko je prejel zahtevo, ali pa ga v istem roku pisno obv« 
o razlogih, zaradi katerih vpogleda in prepisa ne bo ornog0 

(4) Izpis iz druge točke in seznam iz tretje točke 
odstavka tega člena mora upravljalec zbirke posred" & 
posamezniku v tridesetih dneh od dneva, ko je prejel zatrt 
ali pa ga v istem roku pisno obvestili o razlogih, zaradi 
mu izpisa oziroma seznama ne bo posredoval. 

(5) Če upravljalec ne ravna po tretjem in četrtem odst* 
tega člena, se šteje, da je zahtevo zavrnil. 

(6) izpis iz druge točke prvega odstavka tega člena ne " 
nadomestiti listine ali potrdila po predpisih o upravnei" 
drugem postopku, kar se označi na izpisu. 

(7) Stroške v zvezi z zahtevo nosi upravljalec zbirke podaCj 
stroške izpisa pa vlagatelj. L 

bre 

tre 

Os 

17. člen 

(1) Upravljalec zbirke podatkov mora na zahtevo posaf 
nika: 

K 

"tt 

1. dopolniti ali spremeniti osebne podatke, za katere P°j 
meznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, izkaže, d'n< 

nepopolni, netočni ali neažurni; 
2. izbrisati osebne podatke, za katere posameznik, na K' 
rega se podatki nanašajo, utemelji, da so bili z"' 
v nasprotju z določbami tega zakona ali so neažurni. 

(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka se vloži pisno ali ustn" 
zapisnik pri upravljalcu zbirke podatkov. 

(3) V primeru, ko upravljalec zbirke podatkov ugotovi, 
osebni podatki nepopolni, netočni ali neažurni, jih 
dopolniti ali popraviti in o tem obvestiti posameznika^ 
katerega se nanašajo, če z zakonom ni drugače določen' |, 

(4) Dopolnitev, popravo ali izbris osebnih podatkov po p1 

odstavku tega člena mora upravljalec zbirke podatkov "f 
viti v petnajstih dneh od dneva, ko je prejel zahtevo al' 

Us 
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im 

vpoj 
>v, li 

)saff 

DV, 
ovi' 

)doi 

roku vlagatelja zahteve obvestiti o razlogih,zaradi 
sga ne bo storil. 

'Polnitvi, popravi ali izbrisu osebnih podatkov mora 
P®c zbirke podatkov nemudoma obvestiti uporabnike 

3dal' 0v> ki jim je osebne podatke posredoval. 
8uP[avljalec ne ravna po četrtem odstavku tega člena se 
0a je zahtevo zavrnil. 

■avl« toike v zvezi z dopolnitvijo, popravo in izbrisom osebnih 
je, * v ter obvestilom nosi upravljalec zbirke podatkov. 

"Uvo pravic posameznika 

18. člen 

so 
dol« 
sbo* 

Jameznik, ki ugotovi, da so kršene njegove pravice, 
*V6 s t©m zakonom, lahko s tožbo zahteva sodno var- 68 4as, dokler kršitev traja. 

,0*bl odloča upravno sodišče po določbah zakona, ki 
>pek [ 

rugače. 

°s,opek s tožbo je nujen. 

stnf 

"uiuv/u u^iuiiiv ovu iovv pu uviuv/uai i <.ai\uiia, r\i 
postopek pred upravnimi sodišči, kolikor ta zakon ne 
** dri 

19. člen 

J°*bi, vloženi zaradi kršitev pravic iz 17. člena tega 
5 lahko posameznik zahteva od sodišča, da za čas do 
•Itn 0 ni®90vem predlogu, naloži upravljalcu zbirke 
ilkov C'3 Pre'5re^i vsakršno uporabo spornih osebnih 

Postopku, v katerem se odloča o tožbi, je javnost izklju- 

prv 
)di e I® bila posamezniku zaradi uporabe osebnih podatkov, 
katfad,naSa'° nanj in ki so bili zbrani na način ali namen, ki ni 2 določbami tega zakona, povzročena škoda, lahko 

"očitelja zahteva odškodnino v skladu z zakonom. 
si' 

20. člen 

"»•lltve pravic posameznika 

21. člen 

i0q '£e posameznika v zvezi z varstvom osebnih podatkov 
>n u orn®jiti samo izjemoma v primerih, ki jih določa 
lreoa V °bsegu, ki je nujen za dosego namena, zaradi ya se določa omejitev. 

rftoleda^9 na Preišni' odstavek ni mogoče omejiti pravice do 
Tktv0 

V *a*a'°9 zbirk podatkov in pravice zahtevati sodno 

i °s osebnih podatkov iz države 

22. člen 

lavJf80 zl5'rke podaktov, lahko iznese osebne podatke 
dri! n i'h posreduje tujim uporabnikom podatkov, če 

a,kou
Va. v ka,er0 se iznašajo, urejeno varstvo osebnih 

istrstJ obsega tudi tuje državljane. Potrdilo o tem izda lv° pristojno za zunanje zadeve. 

SKoi 
i 
10 '9gi • — »>*» '-a usauiic puusiive, m se posredujejo na 

Odbo et^nar°dnih pogodb, konvencij in sporazumov ter 
*"ans*enem, poslovnem, tehničnem, kulturnem ali 

Podobnem sodelovanju. 

o hjenem pogoju iz prejšnjega odstavka je posredo- 
vanih podatkov tujim uporabnikom podatkov 
1 • če gre za osebne podatke, ki se posredujejo na 

(3) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena uprav- 
ljalec zbirke podatkov lahko iznese osebne podatke iz države 
in jih posreduje tujim uporabnikom podatkov, če v to pisno 
privoli posameznik, na katerega se podatki nanašajo in je 
seznanjen s posledicami. 

(4) Iznos osebnih podatkov iz države se evidentira skladno 
z določbami 13. člena tega zakona. 

23. člen 

(1) Ne glede na določbe 22. člena iznos osebnih podatkov in 
njihovo posredovanje tujim uporabnikom podatkov nista 
dopustna, če tako določa zakon. 

9. Inšpekcijsko nadzorstvo 

24. člen 

(1) Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega 
zakona opravlja ministrstvo, pristojno za varstvo osebnih po- 
datkov. 

(2) V okviru inšpekcijskega nadzorstva ministrstvo: 

- nadzoruje zakonitost obdelave osebnih podatkov, 
- nadzoruje izvajanje postopkov in ukrepov za zavarovanje 
osebnih podatkov, določenih v notranjih aktih oseb iz 12. 
člena tega zakona, ter njihovo ustreznost, 
- nadzoruje izvajanje določb tega zakona, ki urejajo kataloge 
podatkov, katalog zbirk podatkov in evidentiranje prenosa 
osebnih podatkov posameznim uporabnikom podatkov, ter 
- nadzoruje izvajanje določb tega zakona o iznosu osebnih 
podatkov iz države in njihovem posredovanju tujim uporab- 
nikom. 

25. člen 

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva je republiški 
inšpektor upravičen: 

- pregledovati dokumentacijo, ki se nanaša na obdelavo 
osebnih podatkov ter njihov iznos iz države in posredovanje 
tujim uporabnikom podatkov, 
- pregledovati vsebino katalogov podatkov in kataloga zbirk 
podatkov, 
- pregledovati dokumentacijo in akte, ki urejajo zavarovanje 
osebnih podatkov, 
- pregledovati prostore, v katerih se obdelujejo osebni 
podatki ter računalniško in drugo opremo, ter tehnično doku- 
mentacijo, 
- preverjati ukrepe in postopke za zavarovanje osebnih 
podatkov ter njihovo izvajanje. 

(2) Osebne podatke, za katere republiški inšpektor zve pri 
izvajanju inšpekcijskega nadzorstva, je dolžan varovati kot 
uradno tajnost. 

26. člen 

(1) Republiški inšpektor ima pravico: 

1. odrediti, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, 
ki ga določi, 
2. odrediti prepoved obdelave osebnih podatkov fizičnim in 
pravnim osebam iz 12. člena tega zakona, ki niso zagotovili ali 
ne izvajajo ukrepov in postopkov za zavarovanje osebnih 
podatkov, 
3. odrediti prepoved iznosa osebnih podatkov iz države ali 
njihovega posredovanja tujim uporabnikom podatkov, če se 
iznašajo ali posredujejo v nasprotju z določbami tega zakona. 

(2) Zoper odločbo iz prejšnejga odstavka je dovoljena pri- 
tožba in sicer v petih dneh od dneva njene vročitve. 

(3) Pritožba zoper odločbo po drugi in tretji točki prvega 
odstavka ne zadrži njene izvršitve, o njej pa mora biti odlo- 
čeno v sedmih dneh. 
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10. Spremljanje izvrševanja zakona 

27. člen 

(1) Stanje na področju varstva osebnih podatkov in izvrševa- 
nje določb tega zakona spremlja pristojno delovno telo Držav- 
nega zbora. 
11. Kazenske določbe 

28. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 250.000,00 tolarjev se kaznuje 
za prekršek upravljalec zbirke podatkov: 

1. če obdeluje zbirke podatkov, ne da bi imel za to podlago 
v zakonu ali pisni privolitvi posameznika, na katerega se 
osebni podatki nanašajo (prvi odstavek 3. člena); 

2. če posamezna opravila v zvezi z obdelovanjem, osebnih 
podatkov poveri drugi osebi, ne da bi sklenil pogodbo 
v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega zakona; 

3. če v nasprotju z zakonom zbira osebne podatke od drugih 
oseb ali jih pridobiva iz že obstoječih zbirk podatkov ali ne 
obvesti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, 
o takšnem načinu zbiranja ali pridobivanja osebnih podatkov, 
če povezuje zbirke osebnih podatkov v nasprotju z zakonom 
(7. člen); 

4. če obdeluje osebne podatke za namene, ki niso določeni 
v zakonu ali pisni privolitvi posameznika ali jih uporablja na 
način, ki ni združljiv s temi nameni (8. člena); 

5. če ne zbriše ali blokira osebnih podatkov, potem ko je bil 
dosežen namen, zaradi katerega so bili obdelani in shranjeni 
(9. člen); 

6. če posreduje osebne podatke nepooblaščenim uporabni- 
kom podatkov (prvi odstavek 10. člena) ali če posreduje 
osebne podatke upprabnikom v obliki, ki omogoča identifika- 
cijo posameznikov, na katere se nanašjo (tretji odstavek 10. 
člena) ali če ne zagotovi možnosti naknadnega ugotavljanja 
posredovanja osebnih podatkov (šesti odstavek 10. člena); 

7. če ne zagotovi, da katalog podatkov vsebuje podatke, ki 
jih določa zakon (13. člen); 

8. če ne posreduje podatkov za potrebe kataloga zbirk 
podatkov (14. člen); 

9. če ravna v nasprotju s 16. členom; 
10. če ravna v nasprotju s 17. členom; 
11. če v nasprotju z določbami 22. člena tega zakona iznaša 
osebne podatke iz države. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 25.000,00 tolarjev se kaznuje za 
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne 
osebe. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 25.000,00 tolarjev se kaznuje za 
prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba 
državnega organa ali organa lokalne skupnosti. 

29. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 150.000,00 tolarjev se kaznuje 
za prekršek uporabnik podatkov posameznik ali pravna 
oseba, ki stori prekršek, če posreduje osebne podatke, ki mu 
jih je posredoval upravljalec zbirke podatkov, drugim fizičnim 
ali pravnim osebam ali če jih uporablja za namene, ki niso 
določeni v skladu s tem zakonom (drugi odstavek 10. člena). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 25.000,00 tolarjev se za prekr- 
šek kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, 
če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 25.000,00 tolarjev se kaze 
prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna' 
državnega organa ali organa lokalne skupnosti. 

30. člen h 
■H 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 150.000,00 tolarjev se k< M 
za prekršek posameznik ali pravna oseba, ki stori prekri11« 
prekorači pooblastila, vsebovana v pogodbi iz dni ^ 
odstavka 6. člena tega zakona. 

*ai 
ft) (2) Z denarno kaznijo najmanj 25.000,00 tolarjev se kaze , 

prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba r 
osebe. 

k 
31. člen av, 

|| 
(1) Z denarno kaznijo najmanj 150.000,00 tolarjev se M 
za prekršek posameznik ali pravna oseba, če v skladu' 
zakonom obdeluje osebne podatke in ne zagotovi za*' 
nja osebnih podatkov (12. člen). »rs 

IPr, 
(2) Z denarno kaznijo najmanj 25.000,00 tolarjev se kazn1 bo 
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba P1 

osebe. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 25.000,00 tolarjev se kazMon 
prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna' ^ 
državnega organa ali organa lokalne skupnosti. 

32. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 25.000,00 tolarjev se kazi« ii( 
prekršek odgovorna oseba ministrstva pristojnega za vC Is/ 
in vzdrževanje kataloga zbirk podatkov, če krši pravico 
meznika do vpogleda v katalog zbirk podatkov ali 
dovoli prepisa osebnih podatkov, ki so v njem vseboval 
člen). M 

12. Prehodne In končne določbe 

33. člen 

iii 
wi 
Irr 
U 

Državni organi in organi lokalnih skupnosti oziroma'H/ 
organizacije in posamezniki, ki opravljajo javne slui" ">/ 
nosilci javnih pooblastil, uskladijo obdelavo osebnih P 'N 
kov z določbami tega zakona najkasneje v enem 
njegove uveljavitve. 

34. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 

določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (Urad1""! 
Republike Slovenije 8/90 in 19/91), razen določb nje!)1 

šestega poglavja, ki se uporabljajo do uveljavitve zak«1 >1 
bo urejal postopek med upravnimi sodišči, t( 

i) 
določbe, drugega odstavka 9. člena, pete točke Py* 
odstavka 12. člena, 19. člena, četrte točke prvega odsta"| 
člena, in 41. člena Zakona o družbenem sistemu inforC' !v| 

(Uradni list SRS, št. 10/83), 

35. člen 

(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v 
listu Republike Slovenije. 
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JZ« 
na« 

WW zakon o varstvu osebnih podatkov je bil sprejet 7. 
... 5® '990 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije 

a/ 8 z dne 16 marca 1990 Veljati je pričel osmi dan po *]J J1? (8m, da je v 41. členu določil (in kasneje z dopolnitvijo 
H list RS št. 19/91), da se vzpostavitev, vodenje in vzdrže- 

J® obstoječih zbirk podatkov ter zbiranje, obdelava, shra- 
3«, posredovanje in uporaba osebnih podatkov, vsebo- 

jzni j v ni'h- uskladi z njegovimi določbami do konca leta 
»a P' 

ijoteni zakon vključuje spremembe glede na pripombe 

bnu!a*ov ^veta Evope, uvaja sodno varstvo preko l."'n sodišč, na novo definira nekatere pojme, uvaja, da 
• ^ 3.

0fna iavni sektor zbira osebne podatke samo na podlagi 
du i il določa nekatere izjeme glede uporabnosti zakona, ■r*teni za prekrške. avl 

OBRAZLOŽITEV 

^om osebnih podatkov se preprečujejo nezakoniti in 
.rdi J^eni posegi v zasebnost posameznika z obdelavo 
"p, Podatkov (1. člen) 

tonu so na novo definirani uporabljeni izrazi v zakonu. 

S w/3, ®en) predvideva, da se lahko obdelujejo samo tisti 
'Podatki, za katere je tako določeno v zakonu ali za 
w>a upravljalec pisno privolitev posameznika. Državni 

' n organi lokalnih skupnosti, organizacije in posamez- 
*' opravljajo javne službe in nosilci javnih pooblastil 

,zni ^"delujejo samo tiste osebne podatke, za katere je tako 
vo Jk?° v zakonu. Ne glede na določbo drugega odstavka, 

cofa« organizacije in posamezniki, ki opravljajo javne 
i C te ^delujejo osebne podatke na podlagi pisne privoli- 
vate0 ®re za osebne podatke, ki jih potrebujejo za izpolnjeva- lo dbenih ali drugačnih obveznosti ali pravic iz medse- 

razmerij ali za izvršitev javnega pooblastila. 

Hk9 fe®a zakona se ne uporabljajo (4. člen) za osebne 
•ti#' vsebovane zbirkah osebnih podatkov, za katere je 
1 fia P'sn0 Privolil, da so v zbirki osebnih podatkov, ki 

a o ' al' namenu lahko vsakomur dostopna, za osebne 
S' i'h zbirajo stranke, društva ali druge podobne 

ti 0 svoi'^ &an'h. če se ti s tem strinjajo, za osebne 
le' ' 50 sestavni del firme ali imena družbe ali posloval- 

Vh ^Sebne podatke, vsebovane v knjigah, publikacijah in '„iS,"' ali drugačnih gradivih, ki se shranjujejo  
tftplcah, arhivih in podobnih javnih ustanovah, f»cliVt 'a, ki so javna in splošno dostopna; 

v muze- 
gre pa 

Republike Slovenije je vsakemu posamezniku ne 
in,h

a državljanstvo in prebivališče zagotovljeno varstvo jd' D//) 

KO®ii 
Podatkov (5. člen). 

o« ^ člen) se lahko obdelujejo s povezovanjem ^nih podatkov v primerih, določenih z zakonom in 
p(fi ft)j£ ko je dopustno pridobivanje podatkov iz že obsto- 

8«! 
rn1 2**«» Podatkov mora, če ni predpisano drugače 

"to rt stroSkov posredovanja, posredovati osebne 
5v0 drugim fizičnim ali pravnim osebam samb, če so za uPorabo pooblaščene z zakonom ali na podlagi pisne 

zahteve ali privolitve posameznika, na katerega se podatki 
nanašajo. Uporabnik podatkov mora s prejetimi osebnimi 
podatki ravnati po določbah tega zakona. 

Ne glede na pogoje iz prvega in drugega odstavka lahko 
upravljalec posreduje osebne podatke uporabniku podatkov, 
ki namerava uporabljati osebne podatke za statistične ali 
znanstveno raziskovalne namene, v obliki, ki ne omogoča 
identifikacije posemeznikov, na katere se nanašajo. 

Upravljalec centralnega registra prebivalstva, vzpostavlje- 
nega na podlagi zakona, lahko na podlagi pisne zahteve 
uporabnikov podatkov posreduje le-tem ime, priimek, poklic 
in naslov posameznika, če posameznik posredovanje podat- 
kov ni prepovedal in, če te podatke potrebujejo za izdelavo 
statističnih ali raziskovalnih vzorcev za pridobitev pisne privo- 
litve posameznika. Upravljalec zbirke osebnih podatkov, ki je 
uradna evidenca, mora na način, ki je določen za izdajo 
potrdila, posredovati posamezniku ime, priimek in naslov 
osebe, zoper katero uveljavlja ali varuje svoje pravice pred 
državnimi organi ali nosilci javnih pooblastil. (10. člen). 

t 
Zavarovanje osebnih podatkov (11. člen) mora preprečiti 
nepooblaščeni dostop do osebnih podatkov pri njihovem 
prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih in dru- 
gih omrežjih. V primeru obdelave osebnih podatkov, ki so 
dostopni preko zbirk v omrežju, morajo strojna, sistemska in 
aplikativno programska oprema zagotavljati, da bo uporaba 
osebnih podatkov v mejah pooblastil uporabnika podatkov. 

Posameznik, ki ugotovi, da so kršene njegove pravice, dolo- 
čene s tem zakonom, lahko zahteva sodno varstvo (18. člen). 
Sodno varstvo se zahteva s tožbo pri upravnem sodišču. 
O tožbi odloča upravno sodišče po določbah zakona, ki ureja 
postopek pred upravnimi sodišči, kolikor ta zakon ne določa 
drugače. 

V tožbi, vloženi zaradi kršitev pravic (19. člen) iz 17. člena tega 
zakona, lahko posameznik zahteva od sodišča, da za čas do 
pravnomočnosti odločitve o njegovem predlogu, naloži 
upravljalcu zbirke podatkov, da prepreči vsakršno obdelavo 
spornih podatkov. 

V primeru, da je bila posamezniku zaradi uporabe osebnih 
podatkov, ki se nanašajo nanj in ki so bili zbrani na način ali 
namen, ki ni v skladu z določbami tega zakona, povzročena 
škoda, lahko od povzročitelja zahteva odškodnino v skladu 
z zakonom (20. člen). 

Stanje na področju varstva osebnih podatkov in izvrševanja 
določb zakona bi naj spremljalo pristojno delovno telo Držav- 
nega zbora. Poleg tega pa bo varstvo informacijske zasebno- 
sti spremljal tudi varuh za človekove pravice (27. člen). 

Zvišane so kazni za prekrške, kot prekršek so določena še 
nekatera dodatna dejanja. V predlogu kazenskega zakona pa 
je vključno posebno kaznivo dejanje, ki se nanaša na nezako- 
nito vzpostavitev in vodenje zbirk osebnih podatkov, nezako- 
nito obdelavo osebnih podatkov, posredovanje, uporabo, 
vdor v zbirko osebnih podatkov, neizvajanja zavarovanja ter 
za zlorabo uradnega položaja ali uradnih Dravic. 
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Pregled rešitev, ki so zajete v zakonu o varstvu osebnih podatkov z ozirom na mnenje strokovni 
Sveta Evrope o usklajenosti našega zakona s konvencijo št. 108 

1) (5)* Zakon o varstvu osebnih podatkov ne more biti ustavni 
zakon. 

(S). Pri 38. členu Ustave (Varstvo osebnih podatkov) so stro- 
kovnjaki opazili, naj bi zbiranje, obdelovanje in namen upo- 
rabe urejal »zakon«. V tem okviru bi bili osebni podatki bolje 
varovani, če bi bil zakon o varstvu podatkov višjega pravnega 
reda (ustavni ali drugačen, odvisno od pravnega sistema), kot 
so drugi zakoni, ki se utegnejo tudi dotakniti vprašanj o var- 
stvu podatkov. 
2) (8) Upoštevano kot sledi: 

1.člen 

Z varstvom osebnih podatkov se preprečujejo nezakoniti in 
neupravičeni posegi v zasebnost posameznika z obdelavo 
osebnih podatkov. 

(8). Strokovnjaki so se strinjali, da bi bilo koristno, če bi zakon 
o varstvu podatkov na začetku navajal svoj namen: varstvo 
ustavne pravice do zasebnosti. Glede na uporabljeni pravni 
sistem bi bil ta namen lahko naveden v uvodu k zakonu ali 
v enem od prvih členov. 

3) (9) Kolikor je bilo mogoče, je upoštevano. 

(9). Strokovnjaki so predlagali, da bi zgradbo zakona lahko 
izboljšali, če bi razna določila združili ali jih ponovno razvrstili 
tako, da bi jasno označevala posameznika (5.2 člen) t. j. vsako 
(živo) fizično osebo za subjekt, na katerega se nanašajo 
pravice do varstva podatkov. 

4) (10)(11) Upoštevano kot sledi: 

2. člen 

V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 

3. obdelava osebnih podatkov - pomeni zbiranje, shranjeva- 
nje ali kombiniranje podatkov, spreminjanje podatkov, upo- 
rabo ali sporočanje, vključno s prenosom, izbiranjem, iska- 
njem, blokiranjem in brisaniem: 

4. člen 
Določbe tega zakona se ne uporabljajo: 

1. za osebne podatke, vsebovane v zbirki osebnih podatkov, 
za katere je posameznik pisno privolil, da so v njej in je po 
naravi ali namenu lahko vsakomur dostopna: 
2. za osebne podatke, ki jih zbirajo stranke, društva ali druge 
podobne organizacije o svojih članih, če se ti s tem strinjajo; 
3. za osebne podatke, ki so sestavni del firme ali imena družbe 
ali poslovalnice; 
4. za osebne podatke, vsebovane v knjigah, publikacijah in 
drugih pisnih ali drugačnih gradivih, ki se shranjujejo v muze- 
jih, knjižnjicah, arhivih in podobnih javnih ustanovah, gre pa 
za gradiva, ki so javna in splošno dostopna; 

5. člen 

Na ozemlju Republike Slovenije je vsakemu posamezniku ne 
glede na državljanstvo in prebivališče zagotovljeno varstvo 
osebnih podatkov. 

(10). V tem kontekstu so strokovnjaki pripomnili, da je 4. člen 
zakona v nasprotju s 1. členom Konvencije o varstvu podat- 
kov, ki zahteva, da vsaka podpisnica zagotovi vsakemu posa- 

Opomba: ()* Številke v oklepanju pomenijo zaporedno šte- 
vilko mnenja strokovnjakov Sveta Evrope z dne 19/4-1994. 
Členi v ležečem tisku se nanašajo na dosedanji zakon, sicer 
pa na novega. 

mezniku na svojem ozemlju ne glede na njegovo 
ali kraj stalnega bivališča spoštovanje njegovih P' 
temeljnih svoboščih, še posebno pravice do zaseW' rt ffi id 

(11). Drugič, ta zakon mora jasno navajati, katere p# j 
treba zaščitit (1., 2. in 3. odstavek 5. člena). Strokov ^ 
predlagali, da bi se zakon izrecno skliceval na vse , 
podatke, ki so »obdelani« (namesto podatkov, ki se1 

jejo v zbirke podatkov), ne glede na to ali je takšna0 ^ 
avtomatska ali ročna. V ta namen bi morala 
»obdelava« definirana. 

Po vzoru nekaterih drugih zakonodaj (npr. nizozem^ ^ 
osebni podatki, ki se uporabljajo samo za osebne 
lahko izvzeti iz zakona. 

')( 

4t( 

5) 612) upoštevano kot sledi (načeloma bo za fif 
zbiranje dovoljeno le na podlagi zakona, za zasebni' 
na podlagi pisne privolitve. 

K 

3. člen 
Obdelujejo se lahko osebni podatki, za katere je 
čeno v zakonu ali za katere ima upravljalec pisno 
posameznika. 

Pri 
fU 

taMa 

Državni organi in organi lokalnih skupnosti, orga'11 

posamezniki, ki opravljajo javne službe in nosilci ia' a 

blastil lahko obdelujejo samo tiste osebne podatke, 
je tako določeno v zakonu. £ 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko o<i J1 

in posamezniki, ki opravljajo javne službe, obdeluj«1) "• 
podatke na podlagi pisne privolitve, če gre 
podatke, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje pog< 
drugačnih obveznosti ali pravic iz medsebojnih ri 

oi[)C 

Kadar se podatki obdelujejo na podlagi pisne priv°' 
meznika, mora biti ta predhodno seznanjen z name^ 
lave podatkov in še posebej z namenom njihove 
času shranjevanja. 

(12). Strokovnjaki so opozorili, da zakonski predpis'h 
privolitev posameznika, na katerega se podatki n>. 
člen zakona), niso alternativni temelj za zbiranje i" 
osebnih podatkov. Čeprav ne vztrajajo pri nujnos' 
poglavij za zasebni sektor in javni sektor, so s" 
omenili, da načeloma zbiranje in obdelava podati 
ali s strani javnih organov temeljita na zakonu, v 
sektorju pa takšno zbiranje in obdelava v glavnem11 l6 n' 
pribolitvi posameznika, na katerega se podatki n*' ■ v 

reviziji zakona bi moral biti takšen pristop upošt# 
sektorja bi morala imeti posebna ločena določil 

6) Urejeno v 4. odstavku 3. člena, kot sledi: 

Kadar se podatki obdelujejo na podlagi pisne priv" 
meznika, mora biti ta predhodno seznanjen z nam8' 
lave podatkov in še posebej z namenom njihove' 
časa shranjevanja. 

»i; 
^a 

"Po 
i| 

ui'118; 
ki Jviia 

S 
n0s 

Mati, 

v 
Upc 

13). Če se podatki zberajo in obdelajo pod 
posameznik, na katerega se nanašajo, v to privoli. 
ta, preden se zaprosi za privolitev, o tem pravoi' 
čen. Zakon mora zato natančno navesti razne e 

katere mora posameznik, na katerega se podati 
dati svojo privolitev. 

'°ibj 
»bnil- 

Si 
de 

v 
"9ače 

7) (14) Upoštevano, po naši terminologiji zašćf'L 9- < 
(Data Protection) vsebuje varstvo (Data Privacy)| J9. 
instrument in zavarovanje (Data Security) kot o% en 
tehnične ukrepe. L9'" 

so 
(14). Zdi se, da angleški naslov: »Personal-dffl**nH 
verjetno velja za varnostne ukrepe, ki so n&] 
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iVfl 
^Slavju, zato so strokovnjaki predlagali spremembo naslova 

'Načela obdelave podatkov«. 

®l 05) Menimo, da je upoštevano in urejeno s tem, da je 
'""anje osebnih podatkov in izjeme opredeljeno z resorno 

p« 
4' čeprav so podprli zahtevo v 7. členu, da bi se v načelu 

febni podatki zbirali neposredno od posameznika, na kate- 
poi ®3ase nanašajo, so strokovnjaki predlagali, da bi morale biti 

i ;'err,e k temu načelu ponovno razvrščene v besedilo, ki je i; •••« /\ temu nauoiu ponovno 
j'° usklajeno s pogoji iz 9. člena konvencije o varstvu po- l '3tl(0y 

(i P (17) urejeno kot sledi: 

"fl
51 jjebni 

7. člen 

podatki se zbirajo neposredno od posameznika, na 
ia se nanašajo. 

^Posamezne primere lahko zakon določi, da se osebni 
s ,^atki lahko zbirajo tudi od drugih oseb ali pridobivajo iz že 
boječih zbirk podatkov. 

Primerih iz prejšnjega odstavka mora zakon določiti osebe, 
^terih se lahko zbirajo osebni podatki oziroma zbirke 

ta^atkov, iz katerih se osebni podatki lahko pridobivajo. 

zakon ne določi drugače, mora biti posameznik, na kate- 
^ase podatki nanašajo, predhodno seznanjen s tem, da se 

-i"' ,° Podatki o njem pridobili iz že obstoječe zbirke podatkov 
ja'*a kakšen namen. 

<e,~ 
J^nl podatki se lahko obdelujejo s povezovanjem zbirk 
(°iih podatkov v primerih določenih z zakonom in v prime- 

°f?Jsi,L 'e dopoustno pridobivanje podatkov iz že obstoječih jjer« 

odstavka 8. člena zakona pa strokovnjaki 
8 °~,o, da bi moralo biti »povezovanje« zbirk podatkov 

6rfano a'' vsai Podrejeno natančno določenim po- 

'I N Menimo, da je omenjena problematika urejene v čle- 
sledijo. Zakon o varstvu osebnih podatkov določa 

" |j "v,,a zaKonoaaja ureja vso to proDiematiKo. zaKon ne 
podatke na občutljive ali bolj občutljive, osebni 

lis« 
nj 

g ifl 
i 05* 
st 

,tK' 
( v 
m 

šti 
'•13 

»vila 
Jlfoč, 

riV 
im«1 

ve 

p«11 

!ger in ne kateri podatki se lahko ali ne, zbirajo, 
na zakonodaja ureja vso to problematiko. Zakon ne 

1 so vsi enako pomembni. 

8. člen 
1^ 111 podatki se smejo obdelovati samo za namene, dolo- 
tl» v zakonu, ali v pisni privolitvi posameznika in ne smejo 

Porabljeni na način, ki ni združljiv s temi nameni. 

sbrn? prei®nie9a odstavka velja tudi za primere obdelave n'n podatkov s povezovanjem zbirk osebnih podatkov. 

9. člen 
febnj , Podatki se lahko shranjujejo in uporabljajo le toliko 

dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi kate- 
s° bili obdelovani. 

JPOI n'tvi namena iz prejšnjega odstavka se osebni podatki 
iz zbirke podatkov ali blokirajo, če zakon za posa- 

vrste osebnih podatkov ali njihovih zbirk ne določa W>6 
'9ač, 

■'v,9- 6len zakona mora biti bolj nedvoumen in podroben U® rayliA„:I  i—l i #_4|    .  
o<9', 

( 
r*zličnih zahtev za kakovost podatkov, ki so navedene 

tahU Konvenc'ie' m mora od upravljalcev zbirke podat- Sm evati, da njihova zbirka izpolnjuje te pogoje. V zvezi 3 Q O ^ — § *   _ a  . A . . -t t t —t — —t — — i t —   I _ I - '   
it ">*nih, varovalnih mehanizmov, ki jih zahteva 6. člen Kon- 

vencije, za obdelavo tako imenovanih občutljivih podatkov. 
Upoštevanje tega zahtevka je še toliko pomembnejše, ker 
v zakonu ni posebnih določb za različna področja, na katerih 
se zbirajo in obdelujejo osebni podatki. 

11 )(19) Urejeno kot sledi: 

10. člen 

Upravljalec zbirke podatkov mora, če ni predpisano drugače 
proti plačilu stroškov posredovanja, posredovati osebne 
podatke drugim fizičnim ali pravnim osebam samo, če so za 
njihovo uporabo pooblaščene z zakonom ali na podlagi pisne 
zahteve ali privolitve posameznika, na katerega se podatki 
nanašajo (v nadaljevanju: uporabnik podatkov). 

Uporabnik podatkov mora s prejetimi osebnimi podatki rav- 
nati po določbah tega zakona. 

Ne glede na pogoje iz prvega in drugega odstavka lahko 
upravljalec posredovanje osebne podatke uporabniku podat- 
kov, ki namerava uporabljati osebne podatke za statistične ali 
znanstveno raziskovalne namene, v obliki, ki ne omogoča 
identifikacije posameznikov, na katere se nanašajo. 

Upravljalec centralnega registra prebivalstva, lahko uporabni- 
kom podatkov iz prejšnjega odstavka na podlagi pisne zah- 
teve posreduje ime, priimek, poklic in naslov posameznika, če 
posameznik posredovanja podatkov ni prepovedal, če te 
podatke potrebujejo za izdelavo statističnih ali raziskovalnih 
vzorcev ali pridobitev pisne privolitve posameznika. 

Upravljalec zbirke osebnih podatkov, ki je uradna evidenca, 
mora na način, ki je določen za izdajo potrdila, posredovati 
posamezniku ime, priimek in naslov osebe, zoper katero uve- 
ljavlja ali varuje svoje pravice pred državnimi organi ali nosilci 
javnih pooblastil. 

Upravljalec zbirke podatkov mora za vsako posredovanje 
osebnih podatkov po prvem, tretjem, četrtem in petem 
odstavku zagotoviti, da je mogoče naknadno ugotoviti, kateri 
osebni podatki so bili posredovani, komu in na kakšni podlagi 
in sicer za obdobje, ko je možno zakonksko varstvo pravice 
posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih po- 
datkov. 

(19). Strokovnjaki so ugotovili, da v primerjavi s Konvencijo, ki 
dovoljuje možnost omejevanja pravic posameznikov pri upo- 
rabi podatkov za statistične in znanstvene raziskave (9. člen 
Konvecije), 10. člen zakona dovoljuje dajanje podatkov tudi za 
izobraževalne in podobne namene. 

12)—20) Verjetno je bil slab prevod, že sedaj je to poglavje 
»Varstvo.. 

(20). Glede na 2. poglavje in odvisno od točnosti angleškega 
prevoda so strokovnjaki predlagali spremembo naslova 
v »Varstvo«. 

13) (21) Katalog podatkov in katalog zbirk podatkov velja za 
javni in zasebni sektor. 

(21). Zaradi jasnosti bi moral ostati samo 13. člen zakona in se 
nanašati na javni in zasebni sektor. 

14) (22) Organa za varstvo osebnih podatkov nimamo, to ureja 
ministrstvo pristojno za varstvo osebnih podatkov. 

(22). Odgovornost za vodenje skupnega kataloga podatkov, ki 
je opredeljena v 14. členu, mora biti skupaj z drugimi nalo- 
gami, opisanimi v drugih delih zakona, poverjena organu za 
varstvo podatkov. Te razne odgovornosti bi morale biti 
ponovno razvrščene v enem členu, npr. 9. členu (glej 31. 
odstavek spodaj). 

15) (23) Naš katalog zbirk podatkov je objavljen v Uradnem 
listu Republike Slovenije in tako dostopen javnosti. Javnosti 
je dostopen tudi preko računalniške mreže. 
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(23). Strokovnjaki so menili, da bi objava skupnega kataloga 
podatkov, ki je zahtevana v zadnjem odstavku 14. člena, lahko 
postala nesorazmerno breme glede na neizmeren porast zbi- 
ranja in avtomatske obdelave osebnih podatkov. Predlagali 
so, da bi namesto takšne publikacije zakon lahko omogočil 
skupen katalog zbirk podatkov, ki bi moral biti dostopen 
javnosti, ali sistem objav novih zbirk podatkov. 

16) (24) (25) Menimo, da je to urejeno kot sledi: 

5. Pravice posameznika 

15. člen 

Ministrstvo, ki vodi in vzdržuje katalog zbirk podatkov, mora 
vsakomur na ustno ali pisno zahtevo dovoliti vpogled v kata- 
log zbirk in prepis osebnih podatkov, ki so v njem vsebovani. 

Vpogled mora ministrstvo dovoliti in omogočiti praviloma 
istega dne, najkasneje pa v sedmih dneh, sicer se šteje, da je 
zahteva zavrnjena. 

16. člen 

Upravljalec zbirke podatkov mora na zahtevo posameznika: 

1. posamezniku omogočiti vpogled v katalog podatkov, vpo- 
gled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki podatkov in se 
nanašajo nanj ter njihovo prepisovanje; 
2. posamezniku posredovati izpis osebnih podatkov, ki so 
vsebovani v zbirki podatkov in se nanašajo nanj; 
3. posamezniku posredovati seznam oseb, katerim so bili 
skladno s šestim odstavkom 10. člena tega zakona v določe- 
nem obdobju posredovani osebni podatki, ki so vsebovani 
v zbirki podatkov in se nanašajo nanj. 

Zahteva iz prejšnjega odstavka se vloži pisno ali ustno na 
zapisnik pri upravljalcu zbirke podatkov. 

Upravljalec zbirke podatkov mora posamezniku omogočiti 
vpogled in prepis osebnih podatkov po prvi točki prvega 
odstavka tega člena najkasneje v petnajstih dneh od dneva, 
ko je prejel zahtevo, ali pa ga v istem roku pisno obvestiti 
o razlogih, zaradi katerih vpogleda in prepisa ne bo omogočil. 

Izpis iz druge točke in seznam iz tretje točke prvega odstavka 
tega člena mora upravljalec zbirke posredovati posamezniku 
v tridesetih dneh od dneva, ko je prejel zahtevo, ali pa ga 
v istem roku pisno obvestiti o razlogih, zaradi katerih mu 
izpisa oziroma seznama ne bo posredoval. 

Če upravljalec ne ravna po tretjem in četrtem odstavku tega 
člena se šteje, da je zahtevo zavrnil. 

Izpis iz druge točke prvega odstavka tega člena ne more 
nadomestiti listine ali potrdila po predpisih o upravnem ali 
drugem postopku, kar se označi na izpisu. 

Stroške v zvezi z zahtevo nosi upravljalec zbirke podatkov, 
stroške izpisa pa vlagatelj. 

17. člen 

Upravljalec zbirke podatkov mora na zahtevo posameznika: 

1. dopolniti ali popraviti osebne podatke, za katere posamez- 
nik, na katerega se oseoni podatki nanašajo, izkaže, da so 
nepopolni, netočni ali neažurni; 
2. izbrisati osebne podatke, za katere posameznik, na kate- 
rega se podatki nanašajo, meni, da so bili zbrani v nasprotju 
z določbami tega zakona ali so neažurni. 

Zahteva iz prejšnjega odstavka se vloži pisno ali ustno na 
zapisnik pri upravljalcu zbirke podatkov. 

1 
V primeru, ko upravljalec zbirke podatkov ugotovi, da so 
osebni podatki nepopolni, netočni ali neažurni, jih mora 

dopolniti ali popraviti in o tem obvestiti posamez"' j, 
katerega se nanašajo, če z zakonom ni drugače dolo' ^ 

Dopolnitev, popravo ali izbris osebnih podatkov po 0l 
odstavku tega člena mora upravljalec zbirke podal 
viti v petnajstih dneh od dneva, ko je prejel zahtevo 
v istem roku vlagatelja zahteve obvestiti o razlogih' 
katerih tega ne bo storil 

O dopolnitvi, popravi ali izbrisu osebnih podatki 
upravljalec zbirke podatkov nemudoma obvestiti 
podatkov, ki jim je osebne podatke posredoval. 

Če upravljalec ne ravna po četrtem odstavku tega S 
šteje, da je zahtevo zavrnil. 

zi z dopolnitvijo, popravo in izbrisotf' 1>a 
Jbvestilom nosi upravljalec zbirke pod* , 

Stroške v zvezi 
podatkov ter obvestilom 

(24). Zaradi pomembnosti tega poglavja, so strokovni1 1 

lagali, da bi zakon po svoji zgradbi sledil Konvenciji' 
naval različne pravice v štirih delih: 

I. različne pravice posameznikov, na katere se podrt 
šajo, 
II. pravico do neposrednega in brezplačnega 
podatkov, 

avl 

«Pi 

if« 
oai 
HH 

tobr 

Hej 
foiri 

III. pravico do popravka in izbrisa, ®osi 
olj | 

IV. pravico do dostopa do organa za varstvo pod' 'anj 
vsakem času, da bi se zagotovilo uresničevanje prt* 

s o 
Če bi bila upoštevana takšna zgradba, bi zakon lah# 'ofl 
podrobnosti, kot so skrajni roki. 

(25). Strokovnjaki so razumeli izraz »dopolniti poda'' 
člena zakona kot dovoljenje posamezniku, na W" |l_„ 
podatki nanašajo, da se njegovo nesoglasje z & 'vo 
podatki, ki pa jih ni mogoče - oz. še ni mogoče ' istn, 
uradno zapiše. Nadalje bi morali biti na zahtevo pos> 
na katerega se podatki nanašajo, izbrisani tudi vsi D str 
in neažurni podatki. 3ijs 

»oS| 
17) (26) Sodno varstvo bo urejeno preko upravnih® 

. dri 
(26). Strokovnjaki so mnenja, da so zelo podrobna" lo 
18. do 23. člena načeloma odvisna od procesnega P'!se 
nepomembna za zakon o varstvu podatkov. Ti t|)o<^ 
sprožili določena vprašanja o omejitvi možnosti so° fa s, 
stva samo na čas trajanja kršitve (18. člen) in odh^ 
sodišče ne zahteva izjave nasprotnega udeleženei I >vj Q 
zakona). f> oq 

V kakršnem koli primeru pritožbe, so strokovnjaki 
da zakon enostavno navede možnost sodnega 
glede na druga pravna sredstva (npr. organ za 
dat kov). A-,(i 
17) (27) Vrsto škode po našem mnenju ni mog"', ko g, 
v tem zakonu ampak je to določeno v zakonu o ob' i/o 0j 
razmerjih. 

(27). Strokovnjaki so mnenja, da bi bilo v 24. 610 
pametno določiti vrsto škode. 
18) (28) Deloma upoštevano. 
7. Omejitve pravic posameznika 

21. člen 

Si 
Ki, 

Pravice posameznika v zvezi z varstvom osebnih 
mogoče omejiti samo izjemoma v primerih, Ki 
zakon in v obsegu, ki je nujen za dosego nai 
katerega se določa omejitev. 

Ne glede na prejšnji odstavek ni mogoče omejil 
vpogleda v katalog zbirk podatkov in pravice 
varstvo. 

,w' i, n zah' "< 

> "I« rr 

s, 
Oru 
'0ru 

IX 

C 
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»I 
i{ '■ G lede omejevanja pravic posameznika, iid katerega 

Ma,W nanašajo (25. člen zakona), so strokovnjaki pouda- 
"s se uresničevanju teh pravic ni mogoče odreči ter jih 

(Oi lahko omeji samo v posebnih primerih, in to pod 
vo da je proti takšni omejitvi možno vložiti pravno 

pri organu za varstvo osebnih podatkov. 
®) (30) Organa za varstvo osebnih podatkov nimamo, 
'določena potrdila izdaja ministrstvo za zunanje zadeve, 

to«,rPa smo deloma upoštevali stališče strokovnjakov. 

Ns osebnih podatkov iz države 

, {I 22. člen 
a,lialec zbirke podatkov, lahko iznese osebne podatke iz 

nilve in jih posreduje tujim uporabnikom podatkov, če ima lv
L
a. v katero se iznašajo, urejeno varstvo osebnih podat- 

''iobsega tudi tuje državljane. Potrdilo o tem izda mini- 
ftji 0 Pristojno za zunanje zadeve. 

' ^Polnjenem pogoju iz prejšnjega odstavka je posredova- 
lnih podatkov tujim uporabnikom podatkov dopustno, 

d#6 za osebne podatke, ki se posredujejo na podlagi 
hodnih pogodb , konvencij in sporazumov ter pogodb 

]qS *J|8tvenem, poslovnem, tehničnem, kulturnem ali drugem 
""fiem sodelovanju. 

j[®de na določbe prejšnjih odstavkov tega člena upravlja- 
vke podatkov lahko iznese osebne podatke iz države in 
^reduje tujim uporabnikom podatkov, če v to pisno 
| Posameznik, na katerega se podatki nanašajo in je 

00 'njen s posledicami. 

? °sebnih podatkov iz države se evidentira skladno 
"tbami 13. člena tega zakona. 

J 23"č,en 

na določbe 22. člena iznos osebnih podatkov in 
> - k? P°sredovanje tujim uporabnikom podatkov nista 
gSil ,r,a, če tako določa zakon 
5 i 

"Q. ce tako določa zaKon.  1 1     1 1 ® 

Strokovnjaki so predlagali, da bi člene od 26. do 29. 2°Per °dl°£b° iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba 
"M en sam člen, ki bi navajal štiri alternativne pogoje za ■ sicer v Pe,ltl dneh od dneva njene vročitve. 

osebnih podatkov posameznim uporabnikom podatkov, ter 
- nadzoruje izvajanje določb tega zakona o iznosu osebnih 
podatkov iz države in njihovem posredovanju tujim uporab- 
nikom. 

25. člen 

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva je republiški 
inšpektor upravičen: 

- pregledovati dokumentacijo, ki se nanaša na obdelavo 
osebnih podatkov ter njihov iznos iz države in posredovanje 
tujim uporabnikom podatkov, 
- pregledovati vsebino katalogov podatkov in kataloga zbirk 
podatkov, 
- pregledovati dokumentacijo in akte, ki urejajo zavarovanje 
osebnih podatkov, 
- pregledovati prostore, v katerih se obdelujejo osebni 
podatki ter računalniško in drugo opremo, ter tehnično doku- 
mentacijo. 
- preverjati ukrepe in postopke za zavarovanje osebnih 
podatkov ter njihovo izvajanje. 

Osebne podatke, za katere republiški inšpektor zve pri izvaja- 
nju inšpekcijskega nadzorstva, je dolžan varovati kot uradno 
tajnost. 

26. člen 

Republiški inšpektor ima pravico: 

1. odrediti, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, 
ki ga določi, 

2. odrediti prepoved obdelave osebnih podatkov fizičnim in 
pravnim osebam iz 12. člena tega zakona, ki niso zagotovili ali 
ne izvajajo ukrepov in postopkov za zavarovanje osebnih 
podatkov, 

3. odrediti prepoved iznosa osebnih podatkov iz države ali 
njihovega posredovanja tujim uporabnikom podatkov, če se 
iznašajo ali posredujejo v nasprotju z določbami tega zakona. 

in 
j"'a' en sam člen, ki bi navajal štiri alternativne pogoje za 
0sebnih podatkov iz države: 

- d „^ava, v katero se podatki vnašajo, zagotovi enako- 
pi i varstvo podatkov, ali 

M h* Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ki je 
sni is 0 tem obveščen in seznanjen tudi s tveganji, 
odh?tem' ali 

3\ Jfkon (vključno z obveznostmi iz mednarodnih spora- 
a'dovoljuje takšen iznos, ali 

0r9an za varstvo podatkov dovoli iznos. 

[dovoljenja ali uradna potrdila (drugi odstavek 26. 
a v na) mora izdati organ za varstvo podatkov. 

0l (32), (33), Po našem zakonu nimamo organa za 
oš1 Vo °Sel3nih podatkov, deloma to opravlja inšpektor za |l °sebnih podatkov, pistojno telo parlamenta in varuh 

«. V||i pravic. Svetovanje in pomoč pri realizaciji zakona 
Ć& 

cijsko nadzorstvo 

24. člen 

nih.l 

ieji 

i'M? nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona 
^mistrstvo, pristojno za varstvo osebnih podatkov. 

*%t'
nšpekcijskega nadzorstva ministrstvo: 

1 J*0f
u/e zakonitost obdelave osebnih podatkov, 

% nJe 'zvaianie postopkov in ukrepov za zavarovanje 
Ib^^v, določenih v notranjih aktih oseb iz 12. 

° zakona, ter njihovo ustreznost. 
m"' we izvajanje določb tega zakona, ki urejajo kataloge 

'• katalog zbirk podatkov in evidentiranje prenosa 
za^orujl 

Pritožba zoper odločbo po drugi in tretji točki prvega 
odstavka ne zadrži njene izvršitve, o njej pa mora biti odlo- 
čeno v sedmih dneh. 

10. Spremljanje izvrševanja zakona 

27. člen 

Stanje na področju varstva osebnih podatkov in izvrševanja 
določb tega zakona spremlja pristojno delovno telo Držav- 
nega zbora. 

(32). Organ za varstvo podatkov mora biti neodvisen. Ta 
neodvisnost predvideva vsaj jasno razmejitev med nadzorni- 
kom in nadzorovanim ter strogo prepoved vmešavanja kate- 
rega koli organa v naloge poverjenika ali komisije za varstvo 
podatkov. 

(33). Organ za varstvo podatkov mora biti pristojen za štiri 
zaokrožene naloge: 

i. svetovanje vladi in parlamentu o vseh administrativnih ali 
pravnih ukrepih, ki bi utegnili vplivati na varstvo osebnih 
podatkov; 
ii. pridobivanje podatkov iz katalogov zbirk podatkov, dostop 
do podatkov iz katalogov zbirk podatkov in nadzor nad nji- 
hovo uporabo; 
iii. uresničevanje izvršilnih pravic, kar pomeni, da bi njegove 
odločitve morale biti obvezujoče ali pa bi organ imel pravico 
do takšnih pravnih sredstev, kot so sodišča; 
iv. organ mora redno objavljati svoje odločitve, sklepe in 
mnenja. 
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STROKOVNO MNENJE STROKOVNJAKOV SVETA EVROPE (SE) O VARSTVU PODATKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI (Rs n0 
!bii 

Sklepi sestanka strokovnjakov v Strasbourgu 19. 4. 94 

I. Odprtje sestanka 

1. Sestanek je odprla ga. Marie-Odile Wiederkehr, namestnica 
direktorja za pravne zadeve. V imenu generalnega sekretarja 
je izrekla dobrodošlico strokovnjakom in se jim zahvalila za 
njihovo pripravljenost, da preučijo slovenski zakon in pripra- 
vijo priporočila za njegovo revizijo. 

Ga. VViederkehr, se je zahvalila veleposlaniku Andreju 
Novaku, stalnemu predstavniku RS v SE, za delno udeležbo 
na sestanku, saj je s tem pokazal zanimanje za opravljeno 
delo. Seznam udeležencev je v prilogi št. 1 k tem sklepom. 

2. Veleposlanik Novak se je v imenu organov RS zahvalil 
strokovnjakom za sprejem vabila SE, da pomagajo slovenski 
vladi pri reviziji zakona o varstvu podatkov. 

G. Novak je poudaril pomen takšne pomoči SE v okviru 
programa Demosthenes. Nasvet tako odličnih strokovnjakov 
pri zakonodaji o varstvu podatkov ne bi samo pomagal slo- 
venskim organom pri pripravi ustreznih pravil o temeljni pra- 
vici, kot je pravica do zasebnosti, ampak bi Sloveniji tudi 
omogočil pripraviti ratifikacijo Konvencije SE o varstvu podat- 
kov in še posebno Konvencije o varstvu človekovih pravic. 

3. Strokovnjaki so povabili g. E. J. Ausemsa, da predseduje 
sestanku. 

II. Sklepi strokovnjakov 

A. Ustava Republike Slovenije 

4. Pred preučevanjem zakona o varstvu podatkov so strokov- 
njaki pregledali ustrezne člene Ustave. 
5. Pri 38. členu (Varstvo osebnih podatkov) so strokovnjaki 
opazili, naj bi zbiranje, obdelovanje in namen uporabe urejal 
»zakon«. V tem okviru bi bili osebno podatki bolje varovani, 
če bi bil zakon o varstvu podatkov višjega pravnega reda 
(ustavni ali drugačen, odvisno od pravnega sistema), kot so 
drugi zakoni, ki se utegnejo tudi dotakniti vprašanj o varstvu 
podatkov. 

6. Strokovnjaki so pripomnili, da ima v skladu z 39. členom 
Ustave (svoboda izražanja) vsakdo pravico do svobodnega 
zbiranja, prejemanja in širjenja podatkov; tako kot pri ustav- 
nih zakonih drugih držav so na tem določilu temeljile vse 
omejitve pravice do zasebnosti. 

B. Slov stvu podatkov 

7. Strokovnjaki so dali svoje predloge k besedilu, ki jim ga je 
dostavil veleposlanik Novak februarja 1994 in ki je v 2. prilogi 
k tem sklepom, (opomba: priložen je bil prevod veljavnega 
zakona o varstvu osebnih podatkov Republike Slovenije) 

8. Strokovnjaki so se strinjali, da bi bilo koristno, če bi zakon 
o varstvu podatkov na začetku navajal svoj namen: varstvo 
ustavne pravice do zasebnosti. Glede na uporabljeni pravni 
sistem bi bil ta namen lahko naveden v uvodu k zakonu ali 
v enem od prvih členov. 

1. Splošna določila 

9. Strokovnjaki so predlagali, da bi zgradbo zakona lahko 
izboljšali, če bi razna določila združili ali jih ponovno razvrstili 
tako, da bi jasno označevala posameznika (5.2 člen) t. j. vsak 
(živo) fizično osebo za subjekt, na katerega se nanašajo 
pravice do varstva podatkov. 

10. V tem kontekstu so strokovnjaki pripomnili, da je 4. člen 
zakona v nasprotju s 1. členom Konvencije o varstvu podat- 

kov, ki zahteva, da vsaka podpisnica zagotovi vsake« 
mezniku na svojem ozemlju ne glede na njegovo" 
ali kraj stalnega bivališča spoštovanje njegovih 
temeljnih svoboščin, še posebo prvice do zasebno® 

" Bi" 
,<! d 
h 

11. Drugič, ta zakon mora jasno navajati, katere 
treba zaščititi (1., 2. in 3. odstavek 5. člena). Strok" |<( 
predlagali, da bi se zakon izrecno skliceval na vs« 
podatke, ki so »obdelani« (namesto podatkov, ki se 
jejo v zbirke podatkov), ne glede na to ali je takšnaj 
avtomatska ali ročna. V ta namen bi morala 
»obdelava« definirana. 

Po vzoru nekaterih drugih zakonodaj (npr. nizozetr«1 't 
osebni podatki, ki se uporabljajo samo za osebne1 % 
lahko izvzeti iz zakona. 

12. Strokovnjaki so opozorili, da zakonski predpisi 
privolitev posameznika, na katerega se podatki na" 
člen zakona), niso alternativni temelj za zbiranje i". 

kri 
ii#a' 

3ds 
K osebnih podatkov. Čeprav ne vztrajajo pri nujnosti J 

poglavij za zasebni sektor in javni sektor, so str' >- 
omenili, da načeloma zbiranje in obdelava podatkoT0 

ali s strani javnih organov temeljita na zakonu, v 
sektorju pa takšno zbiranje in obdelava v glavnem t1 

privolitvi posameznika, na katerega se podatki na", 
reviziji zakona bi moral biti takšen pristop upošte^,'1 

sektorja bi morala imeti posebna ločena določila. 

i fcn 
W '»8 

*kc 
Jla 
> laj 13. Če se podatki zberejo in obdelajo pod pogoje"1 

meznik, na katerega se nanašajo, v to privoli, mof> "J 
preden se zaprosi za privolitev, o tem pravočasno™11 

Zakon mora zato natančno navesti razne elemente, 
mora posameznik, na katerega se podatki nan* 
svojo privolitev. 

»sli 

'»vi, 
»ice 

ira 
2. Načela obdelave podatkov (varstvo osebnih pod' 

14. Zdi se, da angleški naslov »Personal-data sej J* 
jetno velja za varnostne ukrepe, ki so navedeni v 3 
zato so strokovnjaki predlagali spremembo naslove 
obdelave podatkov«. 

^li, 

"i6r 

15. Čeprav so podprli zahtevo v 7. členu, da bi s* 
osebni podatki zbirali neposredno od posameznik' Ko 
rega se nanašajo, so strokovnjaki predlagali, da bi' wii 
izjeme k temu načelu ponovno razvrščene v bes' "jjvi 
bilo usklajeno s pogoji iz 9. člena Konvencije o T11 

datkov. ibj| 

16. Nadalje bi morali biti razni pogoji za zbiraj 
podatkov, če hočemo, da so enaki za vse in zakoni®, 
razvrščeni v enem samem členu, namesto da so ra< ( 
različnih določilih. Podobno so strokovnjaki pri p°® 
osebnih podatkov (10. člen zakona) predlagali, daj 
zahteve v zvezi s tem ponovno razvrstile v enem čl«1 

preureditev zakona, ki bi imela ločena določila 
obdelavo, posredovanje, shranjevanje, ohranite* 
uporabe podatkov, bi laljšala razumevanje zakon* 
potrebno, dovoljevala uporabo posebnih pravil Pf..1 

teh dejavnosti. 

17. Glede drugega odstavka 8. člena zakona za 
predlagajo, da bi moralo biti »povezovanje« zbfjnjt 
prepovedano ali vsaj podrejeno natančno dol"1, 
gojem. "Ok 

?3 
18. 9. člen zakona mora biti bolj nedvoumen 
glede različnih zahtev za kakovost podatkov, ki s* Hi d 
v 5. členu Konvencije, in mora od upravljavcev 
kov zahtevati, da njihova zbirka izpolnjuje te po9 
s tem so strokovnjaki ugotovili, da sedanji zako" 
ustreznih varovalnih mehanizmov, ki jih zahteva * 
vencije, za obdelavo tako imenovanih občutljivi11 

Upoštevanje tega zahtevka je še toliko pomen1" 
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"? *°nu ni posebnih določb za različna področja, na katerih 
ijo in obdelujejo osebni podatki. 

POkovnjaki So ugotovili, da v primerjavi s Konvencijo, ki 
I °wje možnost omejevanja pravic posameznikov pri u po- 

datkov za statistične in znanstvene raziskave (9. člen 
cije), 10. člen zakona dovoljuje dajanje podatkov tudi 

pO ®i>raževalne in podobne namene. 

"•rovanje (osebnih podatkov) 

.Je na 2. poglavje in odvisno od točnosti angleškega 
so strokovnjaki predlagali spremembo naslova 

•fJtvo«. 

od« 

ms1 Jjtae podatkov (Katalogi podatkov in katalog zbirk 
i« "kov) 

^radi jasnosti bi moral ostati samo 13. člen zakona in se 
si f *sti na javni in zasebni sektor. 

in ^govornost za vodenje skupnega kataloga podatkov, ki 
isti Neljena v 14. členu, mora biti skupaj z drugimi nalo- 
stf'Opisanimi v drugih delih zakona, poverjena organu za 
W J® podatkov. Te razne odgovornosti bi morale biti 
v! razvrščene v enem členu, npr. 9. členu (glej 31. 

i tel "ek spodaj). 
iarf > 
:e<i »!°kovnjaki so menili, da bi objava skupnega kataloga 

;°v, ki je zahtevana v zadnjem odstavku 14. člena, lahko 
i ? nesorazmerno breme glede na neizmeren porast zbi- 

avtomatske obdelave osebnih podatkov. Predlagali 
J bi namesto takšne publikacije zakon lahko omogočil 

1 '1 katalog zbirk podatkov, ki bi moral biti dostopen 
ali sistem objav novih zbirk podatkov. 

posameznikov, na katere se podatki nanašajo 
Posameznikov) 

radi pomembnost tega poglavja, so strokovnjaki predla- 
® bi zakon po svoji zgradbi sledil Konvenciji in obravna- 
vne pravice v štirih delih: 
;l'4ni 6 pravice posameznikov, na katere se podatki nana- 

iW 5ov° do neP°sredne9a in brezplačnega dostopa do 
fj! JJJf0 do popravka in izbris,a 
6 v C* do dost°Pa do organa za varstvo podatkov ob 'asu, da bi se zagotovilo uresničevanje pravic. 

j^la upoštevana takšna zgradba, bi zakon lahko opustil 
affl °lostj, kot so skrajni roki. 
,nli tr, r°kovnjaki so razumeli izraz »dopolniti podatke« iz 17. 

'f0 Napiše." 

i^-ivavniaki so razumeli izraz »dopolniti podatke« iz 17. 
P°i Iki ona kot dovoljenje posamezniku, na katerega se 
d?! 'ki ??našai°- da se njegovo nesoglasje z določenimi 

, fio >!!!.Pa ni m°goče - oz. še ni mogoče - izbrisati, 
ite" 
oi 
I 
n' S* bi 
V tki mora" biti na zahtevo posameznika, na katerega se 1 ^ lanašajo, izbrisani tudi vsi neustrezni rn neažurni 

s
r;> 
t *«io 

a 
bii 
iol» 

5« lil 
' 
io9( 

;°n 
(a" 
iviKL 

^ pravic posameznika, na katerega se podatki 
* (varstvo pravic posameznika) 

t,>njaki so mnenja, da so zelo podrobna določila iz 
"temk113 naćeloma odvisna od procesnega prava in so iH "'Dna za zakon o varstvu podatkov. Ti členi so tudi 

določena vprašanja o omejitvi možnosti sodnega var- 
0 na čas trajanja kršitve (18. člen) in odločitev, da 

sodišče ne zahteva izjave nasprotnega udeleženca (23. člen 
zakona). 

V kakršnem koli primeru pritožbe, so strokovnjaki predlagali, 
da zakon enostavno navede možnost sodnega varstva ne 
glede na druga pravna sredstva (npr. organ za varstvo po- 
datkov). 

27. Strokovnjaki so mnenja, da bi bilo v 24. členu zakona 
pametno določiti vrsto škode. 
28. Glede omejevanja pravic posameznika, na katerega se 
podatki nanašajo (25. člen zakona), so strokovnjaki poudarili, 
da se uresničevanju teh pravic ni mogoče odreči ter jih zakon 
lahko omeji samo v posebnih primerih, in to pod pogojem da 
je proti takšni omejitvi možno vložiti pravno sredstvo pri 
organu za varstvo osebnih podatkov. 

8. Iznos osebnih podatkov Iz države 

29. Strokovnjaki so predlagali, da bi člene od 26. do 29. 
zamenjal en sam člen, ki bi navajal štiri alternativne pogoje za 
iznose osebnih podatkov iz države: 

i. da država, v katero se podatki vnašajo, zagotovi enako- 
vredno varstvo podatkov, ali 
ii. da se posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ki je 
predhodno o tem obveščen in seznanjen tudi s tveganji, 
strinja s tem, ali 
iii. da zakon (vključno z obveznostmi iz mednarodnih spora- 
zumov) dovoljuje takšen iznos, ali 
iv. da organ za varstvo podatkov dovoli iznos. 

30. Vsa dovoljenja ali uradna potrdila (drugi odstavek 26. 
člena zakona) mora izdati organ za varstvo podatkov. 

9. Organ za varstvo podatkov (Inšpekcijsko nadzorstvo) 

31. Strokovnjaki so predlagali, da zakon omogoči ustanovitev 
organa za varstvo podatkov. Glede na pravni sistem naj bi 
organ za varstvo podatkov imel poverjenike za varstvo podat- 
kov ali komisijo za varstvo podatkov. 

32. Organ za varstvo podatkov mora biti neodvisen. Ta neod- 
visnost predvideva vsaj jasno razmejitev med nadzornikom in 
nadzorovanim ter strogo prepoved vmešavanja katerega koli 
organa v naloge poverjenika ali komisije za varstvo podatkov. 

33. Organ za varstvo podatkov mora biti pristojen za štiri 
zaokrožene naloge: 

i. svetovanje vladi in parlamentu o vseh administrativnih ali 
pravnih ukrepih, ki bi utegnili vplivati na varstvo osebnih 
podatkov; 
ii. pridobivanje podatkov iz katalogov zbirk podatkov, dostop 
do podatkov iz katalogov zbirk podatkov in nadzor nad nji- 
hovo uporabo; 
iii. uresničevanje izvršilnih pravic, kar pomeni, da bi njegove 
odločitve morale biti obvezujoče ali pa bi organ imel pravico 
do takšnih pravnih sredstev, kot so sodišča; 
iv. organ mora redno objavljati svoje odločitve, sklepe in 
mnenja. 

10. Kazni (Izvrševanje zakona in kazenske določbe) 

12. Prehodna in končne določbe 

34. Strokovnjaki nimajo nobenih pripomb k 10. in 12. 
poglavju. Domnevajo, da bi v angleškem prevodu 12. poglavje 
moralo biti oštevilčeno s številko 11. 
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Predlog zakona o ZDRAVILIH - EPA 752 - PRVA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 93. seji dne 7. juija 1994 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZDRAVILIH, 

ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo in sprejem na 
podlagi 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena Pc i 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. i" i 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slo' 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah 0 
nega zbora in delovnih telesih sodelovala: 

- dr. Božidar VOLJČ, minister za zdravstvo, 
- prim. Janez ZAJC, dr. med., državni sekretar v M'1 v< 
stvu za zdravstvo. to 

io 

—1( 
Predlog zakona o zdravilih 

UVOD 

I. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Področje zdravil ureja Zakon o dajanju zdravil v promet (Ur. 
list SFRJ, št. 43/86). Zakon opredeljuje zlasti pojem zdravil in 
pomožnih zdravilnih sredstev in določa pogoje za njihovo 
dajanje v promet. 

Zakon o dajanju zdravil v promet in izvšrilne predpise, izdane 
na njegovi podlagi, uporabljamo v republiki Sloveniji v skladu 
s 4. členom Ustavnega zakona za izvedbo ustavne listine 
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. list 
RS, št. 1/91 -I), ki določa, da se do izdaje ustreznih predpisov 
Republike Slovenije smiselno uporabljajo kot republiški pred- 
pisi tisti zvezni predpsii, ki so veljali v Republiki Sloveniji ob 
uveljavitvi tega zakona, če ne nasprotujejo pravnemu redu 
Republike Slovenije. 

Poleg navedenih predpisov urejata promet z zdravili na 
drobno tudi Zakon o lekarniški dejavnosti (Ur. list RS, št. 9/92) 
in na njegovi podlagi izdal Pravilnik o pogojih za opravljanje 
lekarniške dejavnosti (Ur. list RS, št. 37/92). Zakon o zdrav- 
stvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 
9/92 in 13/93) pa opredeljuje pravico zavarovanih oseb do 
zdravil. Natančneje je ta pravica urejena s Sklepom o predpi- 
sovanju zdravil (Ur. list RS, št. 45/90) in Pravilnikom o razvrš- 
čanju zdravil (Ur. list RS, št. 45/90, 7/91, 14/91-1., 8/92, 13/92, 
19/92, 23/91, 45/92, 59/92), dokler ne bo Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije sprejel svojih splošnih aktov. 

Izdelava in promet z zdravili sta izredno pomembni področji, 
saj so zdravila izdelki posebnega pomena, brez katerih ni 
možno zdravstveno varstvo. Zato vse države zaradi splošnega 
interesa zagotavljajo učinkovitost, kakovost in varnost ozi- 
roma neškodljivost zdravil. 

Čeprav je zakon o dajanju zdravil v promet razmeroma nov in 
je že upošteval evropske standarde za izdelavo in promet 
z zdravili, je bil prilagojen stanju jugoslovanske farmacevtske 
industrije, ki pa ni bila na enaki stopnji razvoja, kot v razvitih 
državah. Tudi v teh državah se nacionalna zakonodaja o zdra- 
vilih novelira približno vsakih 5 do 8 let, saj se strokovna 
spoznanja v tem času temeljito dopolnijo, kar zahteva tudi 
ustrezno prilagoditev normativne ureditve. 

Evropska unija je standardizirala kakovost zdravil z Evropsko 
farmakopejo, ki so jo podpisale države Evropske unije, EFTE, 
pa tudi druge države (podpisnic Konvencije o priznavanju 
evropske farmakopeje je trenutno 25). Slovenija je podpisala 
Konvencijo o evropski farmakopeji 7. aprila 1993, kar poemni, 
da se bo Jugoslovanska farmakopeja IV pri nas prenehala 
uporabljati najkasneje v roku treh let, ki je določen za uskladi- 
tev nacionalnih predpisov s Kovencijo. 

Ob pripravah na uveljavitev evropske farmakopeje je minister 
za zdravstvo tudi že imenoval tri slovenske člane, ki bodo 

predstavljali Slovenijo v 
komisijo za farmakopejo. 

Strasbourgu, kot tudi to 
ofc 

i<l?, 
ii!!' 'S: 

Predpise o zdravilih je treba uskladiti tudi s smern« 
bliževanju določb nacionalnih zakonov in izvršilnih ^ 
o zdravilih in medicinskih pripomočkih EvropsK' 0 
sicer z najpomembnejšimi: 65/65, 75/318, 75/319' 
tehničnimi navodili CPMP (Committee for ProprietaJ 
nal Products). Države dvanajsterice še niso harf 
zakonodaje o zdravilih, ta proces v Evropi se ,wt 
vendar pa so standardizirale postopke za registra® 0|)! 
čemur je treba prilagoditi tudi ureditev v Sloveniji' ^ 

tov 
Za relativno dobro razvito farmacevtsko industrij0 

da se s sodobnimi pogledi na zdravila Slovenija vWI 0r) 
narodno menjavo zdravil, saj je naša država velik8. 
Slovenija ima dve veliki farmacevtski podjetji LeK1  
izvažata 80% svoje proizvodnje. Proizvodnja 
zahodne trge mora upoštevati izredno ostre predp1 jar 
vosti, zato potrebuje tudi ustrezno domačo zakon" 
usklajena zlasti s predpisi Evropske unije. On 

'oži 
Spoštovanje mednarodnih normativov in standard'iq 
nik, ki dolgoročno usmerja farmacevtiko na i? 
izmenjavo, kar hkrati pomeni konkurenčnost |(l)|oj 
zdravil za domačega uporabnika in za izvoz. )o, 

>iva 

Vključevanje v evropski in širše v svetovni pros' 'J ii 
kovna nujnost, ki omogoač razvoj farmacevtske sij .'°r< 
stvu pa ponuja sodobna zdravila za odkrivanje, P '6 v 
nje, zdravljenje in zatiranje bolezni. J.'a 

Ker je pri prometu z zdravili vedno prisotna tudi tj "9 
kot zdravila na trgu pojavljajo tudi pripravki, ki 
in njihova uporaba ne pomeni zdravljenja, temve' j>e 
zaslužek na račun zdravja posameznikov, I] j®8o 
natančno opredeliti definicijo zdravil ter predvi® P8k 
za njihovo zlorabo. ''°i 

Jvitii 
Najhujša neskladja, ki so prisotna na našem trgu' 
bo nov zakon moral odpraviti, so: 

l«ni 

1. uporaba neregistriranih zdravil; poleg 2293' j*&lt 
zdravil se trenutno v Sloveniji uporablja 525 z<)' 'av 
registrirana; takšno stanje je posledica samoupr' Wl 
razuma iz leta 1988, po katerem se lahko uvaža? M 
Ijajo neregistrirana zdravila na podlagi mnenja1 ®ie 
konzilija klinike, ki priporoča uporabo določen^ "ci 
2. neupravičeno razpečevanje zdravil s strani °!. 
nimajo niti ustreznega znanja niti dovoljenja; j 
3. nedovoljeno oglaševanje zdravil v javnih obi1 

4. neustrezna organiziranost inšpekcijskih si"', 
mednarodne zahteve; 0đ 

0 

5. neupravičeno bogatenje na račun pripisovajV^o 
učikov sumljivim izdelkom, ki niso niti zdravila aviji 
zdravilna sredstva. 
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^ fetracija zdravil mora omogočati in zagotavljati, da dobi 
'"stvo kakovostna, učinkovita in neškodljiva zdravila iz 
""e proizvodnje in uvoza. 

bo ščitil predvsem porabnika, ki na področju zdravil 
gj "proste izbire, zato morajo vsa zdravila ustrezati sodob- 

en perilom kot kompromisom med njihovo čim večjo učin- 
l0Vi '"°stjo ob čim manjšem tveganju. 
|0 

^čela in cilji zakona 
,Jyilaso izdelki posebnega pomena, zato morajo biti njihov 

M'1 toi, izdelava, registracija in promet nadzorovani, da se 
"ovijo njihov kakovost, učinkovitost in neškodljivost. 
10vost se zagotavlja po sodobnih načelih z upoštevanjem 
°Pske farmakopeje in evropskih standardov. 

izvozne razvojne usmeritve slovenske farmacevtske 
^ije kot tudi uvoza zdravil, ki se v Sloveniji ne izdelujejo, 
'? biti dokazovanje učinkovitosti zdravil usklajeno z dru- 

1 kavami ravzite Evrope. 
|j S . 

[j mora zagotoviti preverjanje neškodljivosti zdravil na 
^en način, da se doseže temeljni cilj zakona, to je zaščita 

njd "abnika. Po sodobnih načelih mora biti organizirano tudi 
^| '"janje stranskih učinkov zdravil, da bi se lahko zaščitili 
SK«,6si posameznika in v najvišji možni meri ohranjalo nje- 
g I j°zdravje. Na teh temeljnih načelih kakovosti, neškodljivo- 
mu! 11 učinkovitosti bo urejen sistem prometa z zdravili, ki 
|3r(i ?°ta varno uporabo humanih zdravil za odkrivanje, pre- 
šel' i!0, zatiranje in zdravljenje bolezni. Zakon o zdravilih zato 
aci ®đe|juje temeljne določbe o zdravilih, medtem ko je pod- 
iiji. j^im aktom prepuščena konkretizacija tistih dejavni- 

|,i,i se relativno hitro spreminjajo (dobre prakse, pogoji za 
rijo 

8v° in promet z zdravili in podobno). 
On ne ureja več veterinarskih zdravil, ker bodo urejena 

Kitnim zakonom, čeprav sta izdelava in nadzor za obe 
zj Sj zdravil enaka in tudi enako zahtevna. Zakon o veteri- 
jnifr'n zdravilih že pripravlja Ministrstvo za kmetijstvo in 

>nc »rstvo. 

jj1 o zdravilih odpravlja tudi pojem tako imenovanih 
ird'ih zdravilnih sredstev in jih uvršča v skupine zdravil 

rrii 

' rjl0žnem je predlog zakona strožji od zakona, ki ga tre- 
jj uporabljamo, ker ureja vse člene verige pri preskrbi 
"alstva z zdravili, s tem da jim predpisuje pogoje poslo- 

o5' ™ "i redni nadzor v smislu rednega preverjanja osebja, 
ste orov, opreme in dokumentacije. Takšna zaostritev pogo- 

9. fj. v skladu s splošnimi razvojnimi smermi v svetu, kjer 
IJahko obstali v konkurenčnem boju na trgu samo kako- 
J "deleženci. 

fi' 7.zakona so: 
i nJ}9J®,višji možni meri ščititi potrošnika pred nevarnostmi 

i-®8 in nepravilne uporabe zdravil, 
1 ,^'ovitev kakovosti izdelave zdravil na ravni razvitih 

m držav, 
J|?'ti nadzor nad izdelavo zdravil po merilih, ki veljajo 
.."'h evropskih državah, 

X rePn r*ditj [®čiti uvoz neuporabnih in strokovno zastarelih zdravil, 
uporabo zdravil na ravni razvitih evropskih držav. 

navedenih načel naj bi dosegli zlasti tele cilje: 
' ar,"° potrošnika, Ć( r^Vri 

)3 
V 
ipi 
žaiC5t)|i 

i obr, anost Slovenije v mednarodno trgovino z uporabo 
'! rak,1^' kakovostnih, učinkovitih in varnih zdravil, ki se 

'i3J^ pe4 *ci 

alo v razvitem svetu, 
Republike Slovenije v Konvencijo o farmacevtskih 

'lah (Pharmaceutical Inspection Convention). 

lj|6(1|
a finančnih sredstev iz državnega proračuna in druge 
c®. ki jih bo imel sprejem zakona 

on 
0(j,

0 zdravilih, ne bo povečal sedanjih proračunskih 
/ravi°V za te namene' saj bo ministrstvo za zdravstvo 'lanjem zakonskih nalog (izdajanjem dovoljenj za pro- 

met z zdravili) zagotavljalo prihodke v dobro državnega prora- 
čuna, ki bodo večji kot odhodki za izvajanje tega zakona. 
Glede na predvideno število letno registriranih zdravil (pri- 
bližno 300 novih in 400 obnovljenih dovoljenj za promet 
z zdravili) predvidevamo, da bodo prihodki državnega prora- 
čuna iz naslova povračila stroškov postopka, ki jih bodo 
plačali predlagatelji (predvidoma okrog 100.000 SIT za novo 
dovoljenje in 60.000 SIT za obnovo) znašali okrog 54 mio SIT. 
Zaradi usklajevanja predpisov o zdravilih s predpisi Svetovne 
zdravstvene organizacije in državami Evropske unije, ZDA in 
drugih razvitih držav bo ministrstvo za zdravstvo organiziralo 
v svoji sestavi oddelek za zdravila, ki bo izvajal določila tega 
zakona. 

Organizacija posebnega oddelka v ministrstvu za zdravstvo je 
nujen pogoj za racionalno upravljanje zdravil, zato njegovo 
delovanje za državo v končni posledici znižuje stroške za 
zagotavljanje zdravil. Za opravljanje zakonskih nalog bo 
v oddelku za zdravila predvidoma potrebnih sedem delavcev 
(5 diplomiranih inženirjev farmacije in diplomirani pravnik ter 
administrativni delavec). Zdaj so na ministrstvu za zdravstvo 
za to področje zaposleni že štirje delavci. 

Sodimo, da bo pristop Slovenije h Konvenciji o farmacevtskih 
inšpekcijah (Pharmaceutical Inspection Convention), za kate- 
rega bodo primerne razmere šele po sprejetju zakona o zdra- 
vilih in dobrih praks kot podzakonskih aktov, povečalo seda- 
nje stroške inšpekcijskega nadzora s sedanjih dveh inšpektor- 
jev na predvidoma tri inšpektorje za pokrivanje vseh faz izde- 
lave ter prometa z zdravili. 

Industrija, veledrogerija, lekarne in drogerije so odgovorne za 
kakovost zdravilo in s tem tudi za pokrivanje stroškov, ki s tem 
nastajajo. Ti stroški za zaščito končnega uporabnika v vseh 
državah naraščajo, vendar njihov delež ne presega 4% vred- 
nosti izdelkov. Zaradi prestrukturiranja nadzornih dejavnosti 
od faze končnih izdelkov na faze predhodnih procesov in 
storitev ne pričakujemo večjih stroškov, razen ko se je do zdaj 
predpisana nadzorna dejavnost izpuščala. 

Z uveljavitvijo zakona o zdravilih bo država začela sistemsko 
nadzorovati izdelovalce zdravil in medicinskih pripomočkov, 
promet z zdravili in medicinskimi pripomočki, veledrogerije, 
lekarne, galenske laboratorije in zdravstvene zavode, in to 
z inšpektorji zdravstvene inšpekcije in strokovnimi delavci 
Zavoda za farmacijo in za preizkušanje zdravil, ki bo z zako- 
nom pooblaščen za to dejavnost. Za ta sistemski nadzor, ki 
obsega nadzor pogojev, opreme za izdelavo, osebja in doku- 
mentacije, ki zagotavlja kakovost zdravil bo treba iz proračun- 
skih sredstev zagotoviti približno 20 mio SIT letno za delo 
Zavoda za farmacijo in za preizkušanje zdravil. 

Minister za zdravstvo bo moral na podlagi zakona izdati vrsto 
izvršilnih predpisov, s katerimi bo podrobneje uredil zlasti tale 
področja: 

1. postopek izdaje dovoljenja za promet z zdravili, 
2. laboratorijsko, farmakološko-toksikološko in klinično pre- 
izkušanje (dobre prakse); 
3. verifikacijo laboratorijev; 
4. pogoje za izdelavo zdravil; 
5. nadzor nad kakovostjo zdravil; 
6. pogoje za opravljanje prometa z zdravili (distribucija); 
7. način prijavljanja stranskih učinkov zdravil; 
8. klasifikacijo zdravil za humano rabo; 
9. način predpisovanja in režim izdajanja zdravila in merila, ki 
morajo biti izpolnjeni za izdajanje zdravil v prosti prodaji; 
10. pogoje oglaševanja oziroma seznanjanja javnosti z zdra- 
vili; 
11. načine uničevanja zdravil; 
12. metodologijo oblikovanje cen zdravil; 
13. razvrstitev zdravil in medicinskih pripomočkov 

S strokovnimi navodili pa bo treba urediti zlasti področja: 
ravnanje s citostatiki, kontrola in ravnanja z radiofarmacevt- 
skimi zdravili, priprava izvedenskih mnenj o farmacevtsko- 
kemičnih lastnostih zdravil, priprava poročila o kliničnem 
preizkušanju zdravil in priprava izvedenskih mnenj. 
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Ministrstvo za zdravstvo že pripravlja nekatere podzakonske 
akte (zlasti dobre prakse), ki bodo omogočili dejansko uvelja- 
vitev zakona v predvidenih rokih. 

BESEDILO ČLENOV 

1. Splošne določbe 

1. člen 

Ta zakon določa zdravila in medicinske pripomočke za 
humano uporabo, pogoje za njihovo izdelavo in dajanje v pro- 
met ter pogoje in ukrepe za zagotavljanje njihove kakovosti, 
učinkovitosti oziroma uporabnosti in neškodljivosti. 

Ta zakon se uporablja tudi za promet z mamili, psihotropnimi 
snovmi in osnovnimi kemikalijami za njihovo izdelavo, kolikor 
poseben zakon ne določa drugače. 

2. člen 

Zdravila po tem zakonu so izdelki, za katere je po znanstveni 
poti in po postopku, ki ga predpisuje ta zakon, ugotovljeno, 
da jih je v določenih količinah in na določen način dovoljeno 
uporabljati na ljudeh, da bi se odkrile, preprečile, zatrle in 
zdravile bolezni oziroma dosegli drugi medicinsko upravičeni 
cilji. 

Zdravila po prejšnjem odstavku so: 

1. farmacevtski izdelki; 

2. zdravilne učinkovine določene kemične sestave, mešanice 
zdravilnih učinkovin ter zdravilna zelišča in zdravilne učinko- 
vine rastlinskega in živalskega izvora, iz katerih se pripravljajo 
zdravila; 

3. izdelki, ki jih izdelujejo lekarne in verificirani galenski 
laboratoriji iz zdravilnih učinkovin na recept ali brez njega (v 
nadaljnjem besedilu: magistralni pripravki in galenski iz- 
delki); 

4. kri in krvne sestavine. 

3. člen 

Farmacevtski izdelki iz prejšnjega člena so: 
- izdelki določene kakovostne in količinske sestave iz zdravil- 
nih učinkovin iz 2. točke 2. člena tega zakona, ki so izdelani 
industrijsko ali laboratorijsko, v promet pa se dajejo v obliki in 
pakiranju, v kakršne jih je dal izdelovalec; 

- cepiva, serumi, specifični imunoglobulini in alergeni; 

- krvni izdelki; 

- izdelki za diagnostiko in zdravlajenje, ki vsebujejo radioak- 
tivne snovi (radiofarmacevtski izdelki); 

- dietetični izdelki s terapevtsko indikacijo; 

- protistrupi (antidoti); 

- kontrastna in druga diagnostična sredstva, ki se vnašajo 
v človeški organizem. 

4. člen 

Posamezni pojmi iz 2. in 3. člena tega zakona imajo tale 
pomen: 

- magistralni pripravek je v lekarni pripravljen izdelek iz 
zdravilnih učinkovin iz 2. točke drugega odstavka 2. člena 
tega zakona, opremljen in namenjen za določenega bolnika; 

- galenski izdelki so izdelani v verificiranih galenskih labora- 
torijih v manjših količinah iz zdravilnih učinkovin iz 2. točke 

drugega odstavka 2. člena tega zakona in so v oblik' 
delka namenjeni nadaljnji predelavi ali dodelavi ali v C 
serijah pakirani in namenjeni posameznemu bolniku 

- kri in krvne sestavine so pripravki iz krvi, odvzete p# K 
nemu krvodajalcu, pripravljeni s fizikalnimi metodami' ji 
dih, ki opravljajo transfuzijsko dejavnost; bi 

- cepiva so biološki izdelki, ki so sposobni izzvati 11« 
specifično imunost in zaščito po parenteralni in P' m 
uporabi, z dolgotrajno zaščito: Ini 

- serumi in specifični imunoglobulini so biološki i^ s| 
vsebujejo protitelesa proti določenim virusom, bak' 
bakterijskim toksinom in toksinom višjih živali ter soP 
Ijeni iz zbrane plazme, pridobljene od omejenega štev* 
dajalcev, ki so preboleli določeno bolezen ali pa so 
njej imunizirani; 

sc - krvni izdelki so zdravila, izdelana iz krvi s farmace^ . 
kemičnimi metodami v organizaciji, specializirani za I' jp 
nost. 

5. člen 

Medicinski pripomočki so instrumenti, aparati, Sj., 
materiali in drugi izdelki za humano uporabo, ki na ' 
organizem ne delujejo na podlagi farmakoloških, k1 ~ 
imunoloških ali metaboličnih lastnosti in so namenj' 

- diagnosticiranje, preventivo ali olajšanje bolezni, 
in bolezenskih težav; 

- preiskovanje, nadomeščanje tli modificiranje ar 
in fizioloških funkcij; 

- nadzor rojstev; 

- razkuževanje prostorov in opreme. 

ni 

je Določbe tega zakona o preizkušanju zdravil, dov" to|0 
promet, izdelavi, prometu, obveščanju in nadzorstv' 
selno uporabljajo tudi za medicinske pripomočke,' ator 
zakon ne določa drugače. uiai 

#U: 
6. člen > lep 

Zdravila in medicinski pripomočki se po svojih las' 
načinu izdajanja končnim uporabnikom uvrstijo', 
štirih skupin, ki obsegajo 

Skupina A: 

Zdravila, ki se izdajajo v lekarnah na recept. 

Skupina B: 

Zdravila, ki se izdajajo v lekarnah tudi brez recept 

Skupina C: 

«P 

S to s, 

tojo 
<«fi; 
a*di Zdravila, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah in sP 

nih trgovinah, so večinoma naravnega izvora, njih"' 
vitost je težko dokazljiva, njihova kakovost, up°f toriV 
neškodljivost pa preverjene. 

Skupina D: 
Medicinske pripomočke, ki se po svoji funkciji: 

- uporabljajo izključno pri opravljanju zdravsl 
nosti; 

K jve 
;t\r«Vili 

- izdajajo na recept oziroma naročilnice ali b'' 
oziroma naročilnice v lekarnah; 

- prodajajo v prosti prodaji ali v specializiranih W 

Natančnejšo opredelitev in način razvrščanja zd<*' 
cinskih pripomočkov v skupine iz prejšnjega od5 < 
piše minister za zdravstvo. 
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medicinske pripomočke lahko izdeluje in daje 
, ""j vsaka pravna ali fizična oseba, ki poleg splošnih 

16v. določenih s posebnimi predpisi, izpolnjuje tudi 
e pogoje, določene s tem zakonom. 

ti 4« * 'n fizične osebe, ki izdelujejo zdravila ali medicinske p Jočke, opravljajo promet z njimi, morajo pri vpisu 
Register oziroma pri priglasitvi organu, pristojnem za 

z(j |Whodke, predložiti dokaze o tem, da izpolnjujejo 
™ določene s tem zakonom. jkt 

oP 
)Vj 
>Ma 

7. člen 

8. člen 

'n medicinski pripomočki so lahko v prometu pod 
Pogoji: 

,4° bile njihova sestava, neškodljivost in učinkovitost 
"Neizkušene na način, določen s tem zakonom; 

J9 bilo izdano dovoljenje za promet po postopku, ki ga 
"a zakon: 

„ Jbila vsaka serija predhodno nadzirana skladno s tem 
ki »m. 

9. člen 
a"iorajo biti izdelana po metodah evropske farmako- 

skladu z dodatkom k evropski farmakopeji, ki ga 
ini ^ minister za zdravstvo. 

fckiHi anje zdravil 
10. člen 

)Vo J j® zdravilo dano v promet, mora biti laboratorijsko, 
,.vi '°Sko-toksikološko in klinično preizkušeno. 

pt> 

1 Orijsko, farmakološko-toksikološko in klinično lahko 
H®al° zdravila fizične in pravne osebe (v nadaljnjem 
! j Preizkuševalci zdravil), ki izpolnjujejo pogoje, dolo- 6rri zakonom. 

Drsi* 2dravstvo z odločbo ugotovi izpolnjevanje pogo- ' ^jega odstavka. 

11. člen 

zdravil, ki laboratorijsko preizkušajo zdravila, 
'Polnjevati tele pogoje: 

zaposlene delavce z visoko strokovno izobrazbo in 
sPecializacijo iz preizkušanja zdravil; 

i^!0 "'trezne prostore, naprave, opremo in dokumen- 
''zikalna, kemična, mikrobiološka in biološka preiz- 

»dravii; 

fe'iaio vojo dejavnost v skladu z načeli dobre ur'lske prakse. 

12. člen 

zdravil, ki farmakološko-toksikološko preizku- 
si*" "a, morajo izpolnjevati tele pogoje: 

Uposlene delavce z visoko strokovno izobrazbo in ClJo iz klinične farmakologije ali ustrezne veje medi- 

1° "strežne prostore, naprave, opremo in dokumen- 
("UnjJl'^toSko-toksikološko potrebna ali zahtevana 

fcljajo svojo dejavnost v skladu z načeli dobre 
'iske Draksp ' prakse. 

13. člen 

Preizkuševalci zdravil, ki klinično preizkušajo zdravila, morajo 
izpolnjevati tele pogoje: 

1. da imajo zaposlene delavce z visoko strokovno izobrazbo in 
specializacijo iz klinične farmakologije ali iz ustrezne veje 
medicine; 

2. da imajo ustrezne prostore, naprave, opremo in dokumen- 
tacijo za biokemična in druga potrebna ali zahtevana preizku- 
šanja; 

3. da opravljajo svojo dejavnost v skladu z načeli dobre 
klinične in laboratorijske prakse. 

14. člen 

Minister za zdravstvo predpiše natančnejše pogoje, ki jih 
morajo izpolnjevati preizkuševalci zdravil, ter postopek in 
način njihove verifikacije in preverjanja. 

15. člen 

Laboratorijsko, farmakološko-toksikološko in klinično se pre- 
izkušajo zdravila na predlog pravne ali fizične osebe, ki ga 
namerava dati v promet (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj). 

Laboratorijsko, farmakološko-toksikološko in klinično se 
lahko preizkušajo zdravila tudi na predlog ministrstva za 
zdravstvo. 

16. člen 

Predlog za laboratorijsko in farmakološko-toksikološko preiz- 
kušanje zdravila vloži predlagatelj pri preizkuševalcu zdravil, 
predlog za klinično preizkušanje pa pri ministrstvu za zdrav- 
stvo. 

Predlog za preizkušanje zdravila mora vsebovati podatke 
o vrsti in namenu zdravila ter načrt preizkušanja. 

Minister za zdravstvo mora odločiti o soglasju h kliničnemu 
preizkušanju zdravil v 60 dneh po vložitvi predloga, sicer se 
šteje, da je soglasje dano. 

17. člen 

Preden začne preizkuševalec zdravil laboratorijsko, farmako- 
loško-toksikološko oziroma klinično preizkušati zdravilo, 
sprejme izvedbeni načrt za preizkušanje in določi osebe, pod 
katerih nadzorstvom bo zdravilo preizkušano. 

18. člen 

2 laboratorijskim preizkušanjem zdravila se ugotovijo predpi- 
sana kakovost, čistoča, stabilnost, sterilnost ter druge 
kemične in fizikalne oziroma biološke lastnosti, pomembne 
za presojo kakovosti. 

Laboratorijsko se preizkušajo zdravila po metodah evropske 
farmakopeje. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se zdravila lahko 
laboratorijsko preizkušajo tudi po metodah drugih farmako- 
pej ali po posebnih metodah za preizkušanje, če to zahteva 
predlagatelj in s tem soglaša Zavod za farmacijo in za preizku- 
šanje zdravil. 

19. člen 

Preizkuševalec zdravil, ki je laboratorijsko preizkušal zdravilo, 
izda izvid o preizkušnjah, ki poleg opisa metode preizkušnja 
vsebuje tele podatke: 

1. kakovostno sestavo zdravila; 

2. količinski izvid sestavin zdravila; 
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. 
3. ugotovitve preizkušanj na sterilnost in apirogenost zdravila, 
če je potrebna; 

4. rok uporabnosti zdravila; 

5. oceno stične ovojnine. 
s»mpiq 

9Idr 

Na podlagi izvida o preizkušanju iz prejšnjega odstavka obli- 
kuje strokovna komisija preizkuševalca zdravil mnenje 
o kakovosti zdravila. 

20. člen 

Preizkuševalci zdravil, ki laboratorijsko preizkušajo zdravila, 
morajo hraniti najmanj dvojno količino vzorca, potrebno za 
laboratorijsko preverjanje kakovosti vsakega zdravila, ki ga 
preizkušajo, zaradi poznejšega nadzora in določitve roka 
uporabnosti. 

Vzorci iz prejšnjega odstavka se hranijo pet let oziroma do 
poteka roka uporabnosti zdravila. 

21. člen 

S farmakološko-toksikološkim preizkušanjem zdravila se 
ugotovijo njegove farmakodinamične, farmakokinetične in 
toksikološke lastnosti, ki so bile ugotovljene na laboratorij- 
skih živalih. 

Zdravila se farmakološko-toksikološko preizkušajo v skladu 
z zahtevami sodobne farmakologije in toksikologije. 

22. člen 

Preizkuševalec zdravil, ki je farmakološko-toksikološko preiz- 
kušal zdravilo, izda izvid o preizkušanju, ki vsebuje podatke 
o toksičnosti, mutagenosti, kancerogenosti, teratogenosti, 
biološki uporabnosti in farmakokinetiki. 

Na podlagi izvida o preizkušanju iz prejšnjega odstavka izda 
strokovna komisija preizkuševalca zdravil mnenje o kakovosti 
zdravila. 

23. člen 

S kliničnim preizkušanjem zdravila se ugotovita njegova 
neškodljivost in učinkovanje na človeški organizem. 

Zdravila se klinično preizkušajo v skladu z zahtevami dobre 
klinične prakse. 

24. člen 

Zdravila se lahko začnejo klinično preizkušati po pridoblje- 
nem pozitivnem mnenju o laboratorijskem in farmakološko- 
toksikološkem preizkušanju zdravila. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se sme zdravilo, 
izdelano v tujini, klinično preizkušati, če državni organ, ki je 
v državi izdelovalca pristojen za zdravila, potrdi, da je zdravilo 
tam v prometu najmanj eno leto. 

25. člen 

Preden začne zdravilo klinično preizkušati, mora preizkuševa- 
lec zdravil pridobiti pisno privolitev vsake osebe, na kateri se 
bo preizkušal učinek zdravil, ter pisne dokaze, da so bile te 
osebe prej obveščene o namenu preizkušanja in o morebitnih 
tveganjih za njihovo zdravje, ter o tem obvestiti ministrstvo za 
zdravstvo. 

26. člen 

Zdravilo, ki vsebuje eno ali več novih zdrvilnih učinkov, za 
katere ni dokazov, da so bile uporabljene na človeškem orga- 
nizmu, sme preizkuševalec zdravil klinično preizkušati samo 
na podlagi predhodnega dovoljenja ministra za zdravstvo. 

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se sme dati, če s« 

1. da je priložena vsa potrebna dokumentacija 
glede njegove sestave in glede opisa njegovih 
kemičnih, bioloških in drugih lastnosti, ter doku1 

o vseh že opravljenih študijah na ljudeh ter poročil® 
vih učinkih zdravil; 

!»l 
IV 

2. da so laboratorijska in farmakološko-toksikolo^ 
šanja v skladu s sodobnimi dognanji pri preizkuša"" 

3. da je komisija za medicinskoetična vprašanja P J 
stvu za zdravstvo o tem izdala pozitivno mnenje; 

4. da je pristojna komisija za zdravila o tem izdal' 
mnenje 

5. da je strokovna komisija preizkuševalca zdravil 
nično preizkušal zdravilo, sprejela načrt preizkuša11 

čila osebe, pod katerih nadzorstvom bo zdravilo p" 

Minister za zdravstvo mora odločiti o dovoljenju« q 
odstavka tega člena najkasneje v 90 dneh po vW L 
loga, sicer se šteje, da je dovoljenje izdano. ' 

tat 

i»il 

Hit 

27. člen 

zdi?"* 

k; 

Preizkuševalec zdravil, ki je klinično preizkusil 
izvid o preizkušanju, ki vsebuje tele naslednje p' 

1. število ali oznaka prostovoljcev oziroma bolnik' 
rih je bilo zdravilo preizkušano, z navedbo diagn<>! t ' 
sti in telesne teže; 

2. količino in način dajanja zdravila; 

3. poročilo o vrsti stopnji in pogostnosti vse' đtio 
vključno s poročilom o neželenih učinkih zdravil* ^ g 

4. učinek zdravila z opisom določenih meril I" 
njegovo preizkušanje; 

5. primerjalni pregled rezultatov, dobljenih z up"' 
jalnega zdravila ali indiferentnoga sredstva; 

8iC( 6. testne liste prostovoljcev oziroma bolnikov," 
bilo zdravilo preizkušeno, in prostovoljcev oziro' ^ 
iz kontrolne skupine; iost' 

J 
7. statistično analizo dobljenih rezultatov; 

8. druge podatke pomembne za oceno zdravila 
//•Dri Izvidu o preizkušanju iz prejšnjega odstavka rt"' 

žen načrt, po katerem je bilo zdravilo klinično P' ir0rn 

Kil, 

28. člen 

Po končanem kliničnem preizkušnju strokovna' 
izkuševalca zdravil, ki je zdravilo preizkušal, pre' ^ 
preizkušanja in da mnenje o učinkovitosti z<! aj s iju uu iiiiiwiijw v uviiinvilIVdli ' , 
njegove prednosti ali pomanjkljivosti v primerja"1 

že imajo dovoljenje za promet. Kk< 

"in 
29. člen *ah 

Stroške laboratorijskega, farmakološko-toksiko" 
ničnega preizkušanja zdravila plača predlagatelj' i. u< 

drugega odstavka 15. člena tega zakona pa ast 

30. člen 

drugega 
zdravstvo. Ifl,^ 

i* 
Minister za zdravstvo podrobneje predpiše nač'' g { 
laboratorijskega, farmakološko-toksikološkeg* 6 

preizkušanja zdravil. 

S > 
Nd 

In. 
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Ne za promet z zdravili 

31. člen 

h I * lahko dajo v promet le na podlagi dovoljenja 
j<iii" zdravstvo. 
Sili „ 

"a določila prejšnjega odstavka dovoljenje za pro- 
fili ni potrebno: 

Iralne pripravke; 

izdelke, ki so izdelani za izdajo v lekarnah in 
'h istega zavoda; 

ki se bodo klinično preizkušala; 

^ično zdravljenje kot nadaljevanje zdravljenja iz 

32. člen 

r ' promet z zdravilom se vloži pri ministrstvu za 
lo Obrazec predloga in natančnejši postopek izdaja- 
la za promet z zdravili predpiše minister za zdrav- 

'Promet z zdravilom lahko vloži izdelovalec zdravil, 
,od ^javnost registriran. 

Promet zdravilom lahko vložijo tudi fizične in 
, ^e, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na sekun- 
darni ravni. 

33. člen 

34. člen 

Promet z zdravilom lahko vloži tudi podružnica 
IjT'lovalca zdravila ali pravna oseba, ki ima sedež 

Sloveniji in ima sklenjeno pogodbo o zastopanju 
"ovalcem zdravil. 

.^Prejšnjega odstavka je treba priložiti izpisek iz 
"9istra oziroma overjeno pogodbo o zastopanju. 

Jjj* o zastopanju tujega izdelovalca zdravil ne vse- 
(i '!0 odškodninski odgovornosti tujega izdelovalca 

■of 'lcer velja v državi, kjer ima sedež, ali če je njegova 
Lsjs to pogodbo kakor koli zmanjšana ali izključena 

ni ustrezno zavarovana, se predlog za promet 
**avrže. 

n"1 

P'ir, 

35. člen 

Promet z zdravili iz skupin A in B mora vsebovati: 
0rna firmo in sedež predlagatelja; 

r Mnenje laboratorijskega preizkušanja s prilože- 
na opisanimi preizkusnimi metodami v skladu 

dobre laboratorijske prakse; 

Mnenje farmakološko-toksikološkega preizkuša- 
-JC * Preizkusnimi metodami v skladu z zahtevami 

a*ološke-toksikološke prakse; 
1 Mnenje kliničnih in farmakokinetičnih preizkušanj 

ahtevami dobre klinične prakse; 

JJ^'oksikol c ^ -"vsmoioško mnenje pooblaščenega zavoda 
d, "Sinkih in predoziranju ter podrobna navodila 
^strupitve; 

^izvedensko mnenje priznanih strokovnjakov 
'lju- m' 'armakolo5ko_toksikoloSkem in kliničnem 

9 i,r,6na; 

8. besedilo navodila za uporabo zdravila, ki bo priloženo 
zdravilu, in osnutek tiskane ovojnine; 

9. povzetek glavnih značilnosti zdravila; 

10. potrdilo pristojnega državnega organa (certifikat), ki doka- 
zuje, da je zdravilo v prometu v državi izdelovalca in da je 
izdelano po načelih dobre proizvodne prakse; 

11. dokaz, da so zdravilne učinkovine in pomožne snovi, ki 
sestavljajo zdravilo, izdelane v skladu z dobro proizvodno 
prakso; 

12. podatke za ravnanje z zdravilom po izteku roka njegove 
uporabnosti v skladu s predpisi o varovanju okolja; 

13. predlog razvrstitve v skupino iz 6. člena tega zakona. 

Strokovnjaki, ki dajo izvedensko mnenje iz 6. točke prejšnjega 
odstavka, morajo svojo usposobljenost izkazati s svojo bio- 
grafijo in bibliografijo. 

Za neodvisno izvedensko mnenje po 6. točki prvega odstavka 
tega člena se ne šteje mnenje strokovnjaka, ki je sodeloval pri 
laboratorijskem, farmakološko-toksikološkem ali kliničnem 
preizkušanju zdravila ali je kakorkoli poslovno povezan 
s predlagateljem ali izdelovalcem zdravila. 

Za zdravila, katerih učinki in stranski učinki so dobro poznani 
in razvidni iz literature, se lahko namesto izvidov pod točkami 
3 in 4 prvega odstavka tega člena predloži znanstvena doku- 
mentacija iz priznane strokovne literature. 

36. člen 

Predlog za promet z zdravili iz skupine C mora vsebovati 
podatke iz 1., 2., 7., 8. in 9. točke prvega odstavka prejšnjega 
člena. 

37. člen 

Predlog za promet z zdravili iz skupine D mora vsebovati 
podatke, ki dokazujejo njihovo kakovost, uporabnost in ne- 
škodljivost. 

38. člen 

Predlog za promet z zdravilnimi učinkovinami mora poleg 
podatkov iz prvega odstavka 35. člena tega zakona, razen 
podatkov o kliničnem preizkušanju in navodila za uporabo, 
vsebovati tudi podatke o načinu pridobivanja, potrjevanju 
strukture in posebnih lastnosti. 

39. člen 

Podatki oziroma dokumentacija iz predloga za promet z zdra- 
vili ne smejo biti starejši od dveh let, razen podatkov iz 2. 
točke prvega odstavka 35. člena tega zakona, ki ne smejo biti 
starejši od enega leta. 

40. člen 

Predloge za promet z zdravili obravnavajo komisije za zdra- 
vila, ki jih za posamezne skupine zdravil imenuje minister za 
zdravstvo izmed priznanih farmakoloških, medicinskih, far- 
macevtskih in drugih strokovnjakov. 

Predlog za promet z zdravilom, ki ne opredeljuje skupine 
zdravil, v katero naj se razvrsti, obravnava komisija za zdravila 
skupine A. 

Način dela komisij za zdravila podrobneje določi minister za 
zdravstvo. 

41. člen 

Komisije za zdravila so strokovno neodvisne in samostojne 
v okviru svojega področja delovanja. 
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Sklepi komisij za zdravila so javni. O svojem delu komisije 
obveščajo strokovno javnost v strokovni periodiki, s soglas- 
jem ministra za zdravstvo pa lahko svoja stališča in sklepe 
objavijo tudi v javnih obličih. 

42. člen 

Dovoljenje za promet z zdravilom izda z odločbo minister za 
zdravstvo na podlagi mnenja pristojne komisije za zdravila. 

Dovoljenje se izda, če je pristojna komisija za zdravila ugoto- 
vila: 

1. da so predlogu za promet z zdravilom priloženi vsi podatki 
oziroma dokumentacija, ki jo za posamezno skupino zdravil 
določa ta zakon; 

2. da so vsi izvidi preizkuševalcev zdravil, ki so zdravilo 
laboratorijsko, farmakološko-toksikološko in klinično preiz- 
kušali, ter izvedenska mnenja pozitivni; 

3. da je zdravilo glede sestave racionalno oziroma da je 
ugotovljena upravičenost njegove sestave, če gre za zdravilo, 
ki vsebuje več zdravilnih učinkovin; 

4. da navodilo za uporabo zdravila, ki je priloženo vsakemu 
pakiranju zdravila vsebuje vse predpisane podatke; 

5. da ugotovljeno delovanje zdravila ustreza zahtevam 
sodobne medicine in da ob določenem načinu uporabe ter po 
kontraindikacijah in stranskih pojavih opravičuje promet 
z zdravilom; 

6. da predlagano ime zdravila ne cilja na indikacije in izklju- 
čuje pomote pri njegovem predpisovanju, izdajanju in upo- 
rabi; 

7. da je zdravilo v primerjavi z obstoječim zdravljenjem enako- 
vredno oziroma ima prednosti in ustreza drugim potrebam 
sodobnega in smotrnega zdravstvenega varstva, če gre za 
zdravilo enake sestave; 

43. člen 

Ob epidemijah nalezljivih bolezni, večjih naravnih in drugih 
nesrečah oziroma vojni lahko minister za zdravstvo na pod- 
lagi mnenja pristojne komisije za zdravila izjemoma izda 
dovoljenje za promet z določeno količino zdravila, še preden 
so ugotovljeni pogoji za izdajo dovoljenja iz drugega 
odstavka prejšnjega člena. 

44. člen 

Na predlog klinike oziroma inštituta in na podlagi mnenja 
pristojne komisije za zdravila lahko v nujnih primerih posa- 
mičnega zdravljenja minister za zdravstvo izjemoma dovoli 
uvoz zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet po določbah tega 
zakona. 

45. člen 
Dovoljenje za promet z zdravilom se izda praviloma za 5 let od 
vročitve odločbe. 

Odločba določa razvrstitev zdravila v skladu s 6. členom tega 
zakona, kvalitativno sestavo zdravila in količinsko sestavo 
zdravilnih učinkovin, farmacevtsko obliko, pakiranje, način 
izdajanja in klasifikacijo zdravila ter druge podatke in pogoje, 
ki jih predlaga pristojna komisija za zdravila. Sestavni del 
odločbe je tudi navodilo za uporabo zdravila. 

46. člen 

Odločbo o izdaji ali zavrnitvi dovoljenja za promet z zdravilom 
je treba izdati v 120 dneh po sprejemu popolne vloge iz 35. 
člena tega zakona. 

Odločba o izdaji ali zavrnitvi dovoljenja za promet z zdravilom 
je dokončna v upravnem postopku. 

47. člen 

Dovoljenje za promet z zdravilom neha veljati: 

1. z iztekom roka, za katerega je bilo izdano, 

2. na zahtevo izdelovalca zdravila oziroma imetniki 
ljenja, 

3. z odločbo ministra za zdravstvo, če na predlog P' J 
komisije za zdravila ugotovi, da zdravilo ne izpolnF 
pogojev iz 42. člena tega zakona. 

Zdravilo, ki je že izdelano ali uvoženo, je lahko v proH' 
po izteku dovoljenja za promet z zdravilom, vendar nW 
izteka roka njegove uporabnosti. 

48. člen 
Predlog za podaljšanje dovoljenja za promet z zdra< 
lahko vloži 90 dni pred potekom roka, za katereg8 

dovoljenje izdano. 

lit 

Predlogu za podaljšanje dovoljenja za promet z zdr® e. 
priložijo revidirano besedilo navodila o uporabi zdra» . 
točke prvega odstavka 35. člena tega zakona, poro' J 
blaščenega zavoda o stranskih učinkih, izvidi laf 
skega preizkušanja in dopolnjeno mnenje iz 6. točk' . 
odstavka 35. člena tega zakona, na zahtevo pristojne* ^ 
za zdravila pa tudi drugi podatki in dokumentacija iz^) j, 
tega zakona. 

49. člen 'vo, 
'rje 

Stroške postopka v zvezi z izdajo dovoljenja za prod' 
vilom in njegovim podaljšanjem plača predlagatelj 
višino določi minister za zdravstvo. 

50. člen 
Če se izdelovalec zdravil oziroma imetnik dovoljeni1 lma 
met z zdravilom odloči, da bo prenehal z izdelav" jn _ 
s prometom z določenim zdravilom še pred izte*'nje 
njegovega dovoljenja za promet, mora o tem najpo'i 
mesecev pred nameravanim dejanjem obvestiti mini! 

zdravstvo. 
51. člen 

'Ha 
Ibc 

6 i* 

'maj 
»a 

Dokumentacija, ki je priložena predlogu za prome' 
lom, je last predlagatelja in se šteje za poslovno sW 

v-nei Ministrstvo za zdravstvo lahko iz dokumentacije iz P1' p0 
odstavka povzame podatke, potrebne za register zd 6r 
makoterapevtski priročnik o zdravilih in register 
učinkov zdravil. 

52. člen 

Register zdravil je seznam zdravil, za katera je t"1 

dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji, in je jav' 
ki jo vodi ministrstvo za zdravstvo. Register zdra" 
tele podatke: 

ins 

ptvei 
in 

"a I 
'*Po 

1. ime zdravila, 
2. mednarodno nezaščiteno ime in sestavo po zdra' 
kovinah, 
3. predlagatelja za promet z zdravili, 
4. izdelovalca, 
5. opis delovanja po klasifikaciji zdravil 
6. farmacevtsko obliko, 
7. pakiranje, 
8. jakost, 
9. režim izdajanja, 
10. oznaka za mamilo oziroma trigonik, 
11. osnovno pakiranje, 
12. številko in datum odločbe. 

53. člen 

Farmakoterapevtski priročnik pripravi ministrstvo 
stvo in vsebuje poleg podatkov iz registra zdf* 

l«nje 
ot ivi '0 

nia c 

K ki 
. p° 
S< 

ju r 

Pfavi 
'"6 U 
*io u 
*a 

poročevalec, št. 29 86 



iz navodila za uporaDo zaravila in mnenja iz 5., 6. in 9. 
člena tega zakona: 

h) —5. opozorila, 
"^indikacije, 6. previdnostne ukrepe, 
Jpske učinke, 7. interakcije. 
®ranje, 

54. člen 
P1 jjjf stranskih učinkov zdravil vodi javni zavod, pooblaš- 

J spremljanje stranskih učinkov zdravil in vsebuje 
"iz 1. do 7. točke prejšnjega člena. 

55. člen 
^zdravil, za katera je bilo izdano dovoljenje za promet 
!V||i, in seznam zdravil, za katera je bilo dovoljenje 
.hijeno oziroma je poteklo, ministrstvo za zdravstvo 
"Uradnem listu Republike Slovenije. 

''•»a zdravil 
56. člen 

S: 

rav ®.'n fizične osebe lahko začnejo izdelovati zdravila (v 
0ji "lem besedilu: izdelovalci zdravil), ko minister za zdrav- 
aljo °<lločbo ugotovi, da izpolnjujejo tele pogoje: 
;k» k . 

P®jo glede na obseg in zahtevnost izdelave zdravil 
^Posleno ustrezno število strokovnjakov z visoko stro- 
'Zobrazbo in ustrezno specializacijo, ki nadzorujejo 
o, spravljanje, hrambo in prodajo zdravil (diplomirane 

J5 farmacije, kemije, kemijske tehnologije, doktorje 
ni!,rie. stomatologije, veterinarske medicine idr.); 

5aio stalno zaposlene strokovnjake z visoko strokovno 
in ustrezno specializacijo iz preizkušanja zdravil, 

katerih smejo posamezne serije v promet; 

nis 

sk' 

JJaio ustrezne naprave in opremo za izdelavo, preizku- 
;bt»-na<k°r zdravil ter prostore za izdelavo, spravljanje in 
,olf'9 zdravil; 

^delava organizirana v skladu z načeli dobrih praks; 

'JJaio določene osebe, odgovorne za vodenje izdelave, 
a "i prodaje. 

57. člen 
pifneiSe pogoje, ki jih mora izpolnjevati izdelovalec zdra- 

jS er 0pek njih°ve verifikacije in preverjanja predpiše *a zdravstvo. 

e 
eii zavodi, ki predelujejo kri in krvne izdelke ter 

n 
n 'izične osebe, ki izdelujejo zdravila iz 2. in 4. alinee 

i, ,69a zakona morajo poleg pogojev iz prejšnjega 
Polnjevati tudi pogoje, določene s posebnimi predpisi. 

58. člen 

A) 'I*a izdelavo zdravil se izda za posamezno farma- 
8 Poj b ? 'n za vsa'<0 '0^ac'jc> oziroma vsako poslovno 

Ch''6ni0 za izdelavo zdravil je treba izdati najkasneje 
m Po vložitvi zahteve s popolno dokumentacijo, vsa 

dovoljenja pa v 30 dneh. 

59. člen 
te ki. 

fc|e' 'Zdelujejo magistralne pripravke, morajo izpolnje- 
I P09oje: 

o stalno zaposlenega strokovnjaka z visoko izo- 
^ravi aCev,ske srr,eri, pod čigar nadzorom se izdelu- 
je ni®'0, branijo in izdajajo zdravila in preizkušajo UC|nkovine; 

tv" Usfrezno opremo, naprave, dokumentacijo in pro- 
lu *delavo, nadzor, spravljanje in izdajanje zdravil 

Posebnimi predpisi; 
W id. 

3. da je delo organizirano v skladu z načeli dobre lekarniške in 
laboratorijske praske; 

4. da izpolnjuje pogoje za opravljanje lekarniške dejavnosti 
v skladu s posebnimi predpisi. 

60. člen 
Lekarne in laboratoriji, ki izdelujejo galenske pripravke in jih 
dajejo v promet, morajo izpolnjevati tele pogoje: 

1. da imajo stalno zaposlenega strokovnjaka z visoko izo- 
brazbo farmacevtske smeri z ustrezno specializacijo iz obliko- 
vanja zdravil in ustrezno specializacijo iz preizkušanja zdravil, 
pod čigar nadzorom izdelujejo, hranijo, preizkušajo in zago- 
tavljajo kakovost; 

2. da imajo ustrezno opremo, naprave, dokumentacijo in 
prostore za izdelavo, nadzor in spravljanje izdelkov v skladu 
s posebnimi predpisi; 

3. da je delo organizirano v skladu z načeli dobre proizvodne 
in laboratorijske praske; 

4. da izpolnjuje pogoje za opravljanje lekarniške dejavnosti 
v skladu s posebnimi predpisi. 

5. Promet z zdravili 
61. člen 

Promet z zdravili obsega posredovanje zdravil od izdelovalca 
do končnega uporabnika in obsega trgovino na debelo, trgo- 
vino na drobno in izdajanje zdravil. 

Promet z zdravili se lahko opravlja na podlagi dovoljenja 
ministra za zdravstvo. 

Pravna ali fizična oseba, ki se želi registrirati oziroma prijaviti 
za promet z zdravili, hkrati pa tudi za izdelavo zdravil, mora 
priložiti dokaze o izpolnjevanju pogojev, določenih s tem 
zakonom, za vsako posamezno dejavnost. 

62. člen 

Promet z zdravili na debelo lahko opravljajo pravne in fizične 
osebe, če izpolnjujejo tele pogoje: 

1. imeti morajo obsegu dejavnosti primerno, stalno zaposlene 
ustrezne strokovnjake z visoko izobrazbo farmacevtske smeri 
in drugih smeri z ustreznimi izkušnjami; 

2. imeti morajo stalno zaposlenega diplomiranega inženirja 
farmacije s končano specializacijo iz preizkušanja zdravil; 

3. razpolagati morajo z ustreznimi skladiščnimi in laboratorij- 
skimi prostori ter namembno opremo; 

4. voditi morajo ustrezno dokumentacijo na način, ki omo- 
goča organom nadzora odpoklic zdravila in nadzorovanje 
reklamacij; 

5. delo morajo organizirati v skladu z načeli dobre skladiščne 
in transportne ter laboratorijske praske. 

Natančnejše pogoje za opravljanje prometa z zdravili na 
debelo ter postopek njihove verifikacije in preverjanja pred- 
piše minister za zdravstvo. 

63. člen 

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z zdravili na 
debelo, morajo voditi seznam vrst in količin zdravil, ki jih 
dajejo v promet ali uvažajo za preizkušanje. 

Seznam zdravil iz prejšnjega odstavka vsebuje tele podatke: 

1. ime zdravila in firmo izdelovalca; 

2. jakost in pakiranje zdravila; 

3. količino zdravila; 
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4. številko odločbe, s katero je bil dovoljen promet z zdravi- 
lom, oziroma številko odločbe, s katero je bil dovoljen uvoz 
zdravila za preizkušnje; 

5. firmo kupca zdravila; 
6. izjavo oziroma potrdilo izdelovalca, da je bilo zdraivlo 
izdelano v skladu z načeli dobre proizvodne prakse; 

7. število serije zdravila in rok uporabe zdravila. 

64. člen 
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z zdravili na 
debelo, smejo prodajati zdravila le pravnim in fizičnim ose- 
bam, ki imajo dovoljenje za promet z zdravili na drobno in 
v obsegu, ki ga določa to dovoljenje. 

65. člen 
Pogoje, ki jih morajo za promet z zdravili izpolnjevati lekarne, 
določa Zakon o lekarniški dejavnosti (Ur. list RS, št. 9/92). 

Način predpisovanja in izdajanja zdravil predpiše minister za 
zdravstvo. 

66. člen 
Vsako zdravilo, ki se daje v promet, mora biti označeno na 
zunanji ovojnini, oziroma na stični ovojnini, če zunanje ni, 
s temi podatki v slovenskem jeziku: 

1. ime zdravila; kadar je zdravilo v več farmacevtskih oblikah 
ali so zdravilne učinkovine različnih jakosti, mora biti farma- 
cevtska oblika ali jakost vključena v ime zdravila; 

2. navedba zdravilnih učinkovin, poimenovanih z mednarod- 
nim nezaščitenim imenom v latinski verziji in izraženih kvanti- 
tativno na enoto odmerka po načinu uporabe, s količino ali 
maso učinkovine; 

3. farmacevtska oblika s sestavo pakiranja v masi ali 
v volumnu ali s številom odmerkov zdravila; 
4. navedba pomožnih snovi; če se zdravilo v organizem vnese 
parenteralno, je treba navesti vse sestavine, če na ovojnimi ni 
prostora, so lahko navedene v navodilu za uporabo zdravila; 

5. način uporabe; 

6. opozorilo, naj se zdravilo hrani zunaj dosega otroških rok; 

7. datum izteka roka uporabnosti zdravila (mesec in leto); 

8. izdelovalčeva številka serije zdravila; 

9. razmere hranjenja zdravila (temperatura, svetloba, vlaga); 
10. firmo in sedež izdelovalca zdravila; 

11. režim izdajanja zdravila; 

12. oznaka previdnostnih ukrepov pri zdravilih z močnim 
učinkom (trigoniki); 

13. druge oznake v skladu s posebnimi predpisi. 

Na manjših stičnih ovojninah posameznih zdravil, na katerih 
ni mogoče navesti vseh podatkov iz prejšnjega odstavka, je 
treba navesti najmanj podatke iz 1., 7., 8., in 10. točke. 

67. člen 
Podatki o zdravilu iz prejšnjega člena tega zakona morajo biti 
natiskani ali natisnjeni čitljivo in tako, da jih ni mogoče 
izbrisati. 

Podatki o zdravilu, navedeni na zunanji ovojnimi in v navo- 
dilu, morajo biti v slovenskem jeziku, dodatno pa so lahko 
navedeni tudi v prevodu v enema ali več tujih jezikih. 

68. člen 

Vsako pakirano zdravilo mora imeti priloženo navodilo za 

uporabo, razen če so vsi podatki iz 66. in 69. člena 
zakona navedeni na zunanji ovojnini ali na stični 
zdravila. 

69. člen 

ovc 
'in 
aci 

Navodilo za uporabo mora biti sestavljeno v skladu s 
nimi značilnostmi zdravila in vsebuje podatke v temle vrs 
redu: 

1. ime zdravila, kadar je zdravilo v več farmacevtskih 
ali več jakostih zdravilne učinkovine, se mora farmah 
oblika ali jakost vključiti v ime zdravila; 

2. farmacevtsko obliko s sestavo zdravila in sestavo zd" 
učinkovin; 

3. farmakoterapevtsko skupino ali način delovanja 
opisan na način, ki je razumljiv uporabnikom zdravili 

4. terapevtske indikacije; 

5. kontraindikacije; 
6 opis stranskih učinkov, ki se lahko pojavijo pri 
zdravila pod priporočenimi pogoji in po potrebi Poi 

v takem primeru; 
7. splošne napotke za pravilno uporabo zdravila; 
8. posebna opozorila (previdnostni ukrepi, medsebo 
vanje zdravil, predoziranje, zastrupitve, trigoniki); 
9. razmere hranjenja zdravila; 
10. ime (firmo) in naslov izdelovalca; 
11. navedba, da je datum izteka roka uporabnosti 
naveden na ovojnini. 
Na predlog pristojne komisije za zdravila lahko mil" 
zdravstvo odloči, da se nekatere terapevtske indikacij1 

vila ne navedejo v navodilu za uporabo, če bi širjenje'ai, 
informacij lahko škodilo uporabnikom. 

m »n 

jnfe 
C 

eni 

70. člen 

fa 

Vse spremembe, ki se nanašajo na ovojnino ali na nav® a<ja| 
uporabo zdravila, je treba predložiti ministrstvu za zd" pri 

Če ministrstvo za zdravstvo v 30 dneh po prejemu pred1 

sprememb pisno ne nasprotuje spremembam, se štei8 

odobrene. 
71. člen 

Prepovedano je dajati v promet izdelke in jim p 
zdravilni učinek, če se po tem zakonu ne štejejo za 

Prepovedano je dajati v promet zdravilo, ki mu je po'f 
uporabe ali če je bila ugotovljena oporečnost njegov® 
sane kakovosti. 

72. člen 

Pravne in fizične osebe, ki v okviru svoje dejavnosti1(1 

dobivajo v posest zdravila, namenjena prometu 
pošta, carina idr.), morajo poskrbeti za njihovo spra' 
hrambo in prevoz, kot je predpisano v pogojih n| 
storitve, da ne bi prišlo do spremembe njihove 
kakovosti ali do zlorabe. 

73. člen 

Minister za zdravstvo določi zdravstveni zavod za sp'1 

stranskih učinkov pri uporabi zdravila in podrobn® 
postopek prijavljanja stranskih učinkov zdravila. 

Zdravstveni zavod iz prejšnjega odstavka spremlja' 
učinke zdravil, vodi register stranskih učinkov in iz^* 
mativno svetovalno dejavnost v skladu s program" 
sprejme v soglasju z ministrom za zdravstvo. 

74. člen 

Vsaka pravna in fizična oseba, ki pri svojem del1' 
stranske učinke zdravil ali sum nanje, mora o 1, 

iti 

• i. 

°bli 
«il 
Mol 

'vri 
'lika 

[%\\ 
*d 

na 

na 
do 

.e f ovn 
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ovo 

®',*avod iz prejšnjega člena, v primeru smrti ali nepo- 
3ria življenjske nevarnosti pa tudi ministrstvo za zdravstvo. 

'"fizične osebe iz prejšnjega odstavka morajo o vseh ac'iah zaradi kakovosti zdravil obvestiti izdelovalca 
J1 Pravno ali fizično osebo, ki opravlja promet z zdravili 011 za farmacijo in za preizkušanje zdravil. 

S » 
ivrs1 

i ot 

yanje cen 
75. člen 

aC 'J fizične osebe, ki izdelujejo zdravila in medicinske 
ali opravljajo promet z njimi, oblikujejo njihove 

s°9lasju z ministrom pristojnim za cene. 

J®'z prejšnjega odstavka je treba dati najkasneje v 30 
Jdneva vložitve zahtevka, sicer se šteje, da je soglasje 

*ovanja in spremljanja cen zdravil in medicinskih 
°*kov natančneje določi minister pristojen za cene 
J0|ogijo, ki jo predpiše v soglasju z ministrom za 

. „, ,°'n po predhodnem mnenju Zavoda za zdravstveno 
Slovenije. 

76. člen 

'i""6 na določila prejšnjega člena se cene zdravjl iz 
in medicinskih pripomčkov iz skupine D, ki so 

n' Prosti prodaji, oblikujejo prosto. 

4* anje o zdravilih 

77. člen 
Nci , .zdravil ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo 
ai/n'1 lahko z lastnostmi zdravil seznanjajo zaintere- j!"i0st v strokovnih knjigah, revijah in drugih strokov- 

*- • • ... . . 

S* 

a°ijah, kakor tudi z neposrednim obveščanjem. 

ano je oglaševanje zdravil iz skupin A in B ter medi- 
!(j Potočkov iz skupine D, ki se uporabljajo pri oprav- 
j svstvene dejavnosti ali izdajajo le na recept, ter 18 'nformacij o njihovem delovanju v javnih občilih. 

>o rf do'°čbe prejšnjega odstavka lahko minister za 
>oi=i P°dlagi mnenja pristojne komisije za zdravila »"Sevanje zdravil iz skupine B. 

78. člen 

vjl ,*dravstvo podrobneje predpiše pogoje oglaševa- 
(jr n medicinskih pripomočkov, kakor tudi izobraz- 
be pogoje, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki se 

nePosrednim obveščanjem o zdravilih. 

79. člen 

?ara,H-ravstvo lahko iziem°ma> Ce je to v splošnem 
)(|kih prePrečevania epidemij in ob podobnih izred- 
en dovo|i oziroma odobri obveščanje o uporabi <Qravil v javnih občilih. 

80. člen 

j rna° j® brezplačno deliti vzorce zdravil za oglaševa- 
°bveščanje o njihovem delovanju. 

81. člen 
""a iB I0 samopostrežna prodaja zdravil 

1 dojlc?.'oe''a prejšnjega odstavka lahko minister za 
■ če D samopostrežno prodajo medicinskih pripo- 
" ,0'na komisija za zdravila ugotovi, da obsta- i*i. utemeljeni razlogi za njihovo približanje upo- 
s 

8. Nadzorstvo 

82. člen 

Za zagotovitev ustrezne kakovosti zdravil se organizirajo in 
izvajajo tele vrste nadzora: 

1. notranji nadzor, ki ga opravljajo pravne in fizične osebe, ki 
zdravila izdeljujejo ali dajejo v promet v skladu s svojim 
splošnim aktom; 

2. strokovni nadzor s svetovanjem, ki ga opravlja Zavod za 
farmacijo in za preizkušanje zdravil; 

3. upravni nadzor, ki ga opravlja ministrstvo za zdravstvo. 

83. člen 

Pravna in fizična oseba, ki izdeluje ali daje v promet zdravila, 
z notranjim nadzorom zagotavlja nadzor predpisane kakovo- 
sti vsake serije izdelanega oziroma uvoženega zdravila, pre- 
den je dano v promet. 

84. člen 

Notranji in strokovni nadzor s svetovanjem se opravljata 
v skladu z načeli dobre proivzodnje in laboratorijske prakse. 

85. člen 

Strokovni nadzor s svetovanjem opravlja Zavod za farmacijo 
in za preizkušanje zdravil, ki ga ustanovi Vlada Republike 
Slovenije kot javni zavod. 

Strokovni nadzor s svetovanjem obsega zlasti tele naloge: 

1. redni nadzor kakovosti vseh zdravil tako, da se v petih letih 
vsaj enkrat preveri vsako zdravilo v prometu; 

2. izredni nadzor kakovosti zdravil na zahtevo pristojne 
inšpekcije ali na zahtevo ministrstva za zdravstvo; 

3. posebni nadzor kakovosti rizičnih zdravil (serumov in cepiv, 
specifičnih imunglobulinov, krvnih izdelkov, radiofarmacevt- 
skih izdelkov); 

4. nadzor kakovosti vsake prve serije zdravil v prometu; 

5. nadzor pogojev, opreme za izdelavo, osebja in dokumenta- 
cije, ki zagotavlja kakovost zdravil; 

Strokovni nadzor s svetovanjem opravlja Zavod za farmacijo 
in za preizkušanje zdravil v skladu s programom, ki ga 
sprejme v soglasju z ministrom za zdravstvo. 

86. člen 

Poleg nalog iz prejšnjega člena opravlja Zavod za farmacijo in 
za preizkušanje zdravil tudi tele naloge: 

1. laboratorijsko preizkušanje zdravilnih učinkovin za stan- 
dardizacijo kakovosti; 

2. laboratorijsko preizkušanje farmacevtskih izdelkov za pri- 
dobitev dovoljenja za promet z zdravilom; 

3. izdajanje potrdil o izpolnjevanju pogojev za izdelavo zdravil 
v skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije za 
mednarodni promet z zdravili; 

4. izdajanje atestov (analiznih izvidov) o ustrezni kakovosti 
zdravil v mednarodnem prometu; 

Naloge iz 3. in 4. alinee prejšnjega odstavka opravlja Zavod za 
farmacijo in za preizkušanje zdravil kot javno pooblastilo. 



87. člen 

O strkovnem nadzoru iz 85. člena tega zakona mora biti 
najkasneje v 15 dneh po pregledu sestavljen ugotovitveni 
zapisnik s predlogi ukrepov in rokom za odpravo morebitnih 
pomanjkljivosti. Zapisnik se pošlje pravni ali fizični osebi, kjer 
je bil pregled opravljen, in ministrstvu za zdravstvo. 

88. člen 
Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil mora voditi 
dokumentacijo o opravljenih preizkušnjah zdravil, ki vsebuje 
tele podatke: 

1. ime zdravila, oznako serije zdravila in firmo oziroma ime 
izdelovalca; 

2. firmo oziroma ime vložnika zahteve za preizkušanje; 

3. izid o opravljenih preizkušnjah; 

4. številko, pod katero je vpisana dokumentacija o preizkuša- 
nju zdravila. 

Dokumentacija iz prejšnjega odstavka mora biti dostopna 
organom, pooblaščenim za nadzor nad prometom z zdravili. 

89. člen 
Upravni nadzor nad izvajanjem tega zakona in drugih predpi- 
sov o zdravilih opravlja ministrstvo za zdravstvo, inšpekcijsko 
nadzorstvo pa zdravstveni inšpektorat. 

90. člen 
Ministrstvo za zdravstvo organizira inšpekcijski nadzor izde- 
lave zdravil v skladu z zahtevami konvencije o farmacevtskih 
inšpekcijah (PIC) in tako da zagotavlja medsebojno priznava- 
nje odločb in ugotovitev pristojnih inšpekcijskih organov na 
podlagi mednarodnih sporazumov, h katerim je pristopila 
Republika Slovenija. 

Organizacija inšpekcijskega nadzorstva iz prejšnjega 
odstavka obsega tudi ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za 
opravljanje prometa z zdravili in za preizkušanje zdravil. 

91. člen 
Pri nadzoru ima zdravstveni inšpektorat v mejah svojih pri- 
stojnosti pravico in dolžnost: 

1. odrediti pravni oziroma fizični osebi, da uskladi svoje 
poslovanje s pogoji, določenimi s tem zakonom in na njegovi 
podlagi izdanimi predpisi, v roku, ki ne sme biti krajši od 15 
dni in ne daljši od šestih mesecev po prejemu odločbe, 
s katero je bil odrejen ta ukrep; 

2. prepovedati pravni oziroma fizični osebi promet z zdravili, 
če lahko zaradi neizpolnjevanja pogojev, določenih s tem 
zakonom in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, nastane 
nevarnost za življenje ali zdravje ljudi; 

3. ustaviti promet z zdravilom oziroma serijo zdravila, ki ne 
ustreza pogojem, določenim s tem zakonom in predpisi, izda- 
nimi na njegovi podlagi; 

4. odrediti, da se zdravilo vzame iz prometa v primerih, ki jih 
določa ta zakon (odpoklic zdravila); 

5. odrediti uničenje oporečnega zdravila, če bi ugotovljena 
oporečnost lahko škodljivo delovala na zdravje; 
6. odrediti druge ukrepe, potrebne za izvajanje tega zakona in 
na njegovi podlagi izdanih predpisov. 

Ukrepe iz prejšnjega odstavka odredi v upravnem postopku 
zdravstveni inšpektor z odločbo, zoper katero se lahko vloži 
pritožba na ministrstvo za zdravstvo. 

Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 

92. člen 
Če pomanjkljivosti iz prejšnjega člena niso odpravljene 
v predpisanem roku, minister za zdravstvo odvzame dovolje- 
nje za izdelavo ali za promet z zdravilom. 

93. člen 

Minister za zdravstvo lahko z odločbo začasno vz» 
prometa določeno zdravilo ali odvzame že izdano do* 
za promet z zdravilom, če ugotovi: 

1. da je zdravilo pri uporabi pod priporočenimi pogoji' >.: 
škodljivo, 

2. da zdravilo pri uporabi pod priporočenimi pogoji 
zdravilnega učinka, 

3. da zdravilo po kakovostni ali količinski sestavi ne 
deklariranim vrednostim. 

94. člen 

Pri izvajanju ukrepov iz 91. in 93. člena tega zakona' 
sodelovati organi za notranje zadeve v skladu s svoji" 
cami in dolžnostmi. 

95. člen 

it 

'Pr 
ti 
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Pravne in fizične osebe, katerih delo je pod nadzoroffl i 
zakonu, morajo omogočiti pristojnim organom op,! 

nadzora in jim dati brezplačno na razpolago zadostno ^ 
vzorcev zdravil za analizo ter potrebne podatke, s 
razpolagajo. 

96. člen »m 
dru. 

Stroške preizkušanja in umika oporečnega zdravil« 
meta ter stroške uničenja zdravila plača pravna £l av< 
fizična oseba, ki je izdelala ali uvozila oporečno J 

oziroma je bilo po njeni krivdi zdravilo umaknjeno iz P 
ali uničeno 

t s"0| 

'Vfli 
97. člen 

9. Kazenske določbe 
98. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje zaP 
pravna ali fizična oseba: 

1 če laboratorijsko preizkuša zdravilo, pa ne izpolni"' 
jev iz 11. člena tega zakona; 

2. če farmakološko-toksikološko preizkuša zdravil" 
izpolnjuje pogojev iz 12. člena tega zakona; 

3. če klinično preizkuša zdravilo, pa ne izpolnjuje 
13. člena tega zakona; 

Stroške strokovnega nadzora s svetovanjem po 1., 
točki drugega odstavka 85. člena; laboratorijskega P1*! 
nja po 1. in 2. točki ter izdaje potrdil iz 3. in 4. točk6 

odstavka 86. člena tega zakona plača pravna oziroi"' 
oseba, ki izdeluje zdravila ali jih daje v promet. 

Metodologijo za oblikovanje cen iz prejšnjega odsta^ 
piše minister za zdravstvo. 

aie> 
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ravi 
4. če ne sprejme načrta za preizkušanje zdravila inj&p, 
oseb, pod katerih nadzorstvom bo zdravilo preizK^: 
člen); 

5. če ravna v nasprotju s 50. členom tega zakona. 
Ho L- 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje z'hjen® 
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba. 

f^L . 
99. člen AJstg' 

'■ ukr 
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje Z,htkov 
pravna ali fizična oseba: 

1. če ravna v nasprotju z 20. členom tega zakona; 
L 

2. če začne klinično preizkušati zdravilo v naspro'ifr 'ari 
odstavkom 24. člena tega zakona; 'acij, 

3. če klinično preizkuša zdravilo v nasprotju s 25. t* 
zakona; 

90 



jtojino preizkuša zdravila v nasprotju s prvim odstav- 
vii ' *'ena tega zakona; ' i , 

^ zdravilo v promet v nasprotju z 31. členom tega 

izdelovati zdravila v nasprotju s 56., 59. ali 60. 
zakona; 

'Ma promet z zdravili brez dovoljenja (drugi odsta- 
vna); 

javlja proemt z zdravili na debelo v nasprotju z 62. 
l69a zakona; 

'f vodi seznamov zdravil v skladu s 63. členom tega 

j^-v.,a zdravila na debelo v nasprotju s 64. členom 

iitil u9 označi zdravila, ki se da v promet, v skladu s 66. 
-J ,69a zakona- 

Dft 
k,, "atiska ali natisne čitljivo podatkov o zdravilu (prvi 

*6'- člena V ■ člena) 
Jnatiska ali natisne podatkov o zdravilu v slovenskem 

9' odstavek 67. člena); 

-1 »®Vodi>° za uporabo zdravila ni sestavljeno v skladu j t "lom tega zakona; 
iz P . 

na v nasprotju z 70. členom tega zakona; 
v promet izdelke, ki se jim pripisuje zdravilni 

zjl ,em zakonu pa se ne štejejo za zdravilo (prvi 
pri 'člena); 
;w 8j 
itrii i', v Promet zdravila v nasprotju z drugim odstavkom 89a zakona; 

delu ugotovi stranske učinke zdravil ali sum 
n 

0 'em ne obvesti pooblaščenega zavoda v primeru 
posredne življenjske nevarnosti pa tudi ministrstvo 

0 (prvi odstavek 74. člena); 
avna 1 v nasprotju z drugim odstavkom 74. člena tega 

^''kuje cene zdravil ali medicinskih pripomočkov 
5 75. členom tega zakona. 

■otj°9'ašuje zdravila ali medicinske pripomočke 
* drugim odstavkom 77. člena tega zakona; 

)V^P'aCno delijo vzorce zdravil za oglaševanje ozi- 
rajo o njihovem delovanju (80. člen); 
n°Postrežno prodaja zdravila (prvi odstavek 81. 

ia notranji nadzor v nasprotju s 83. členom tega 

3vn» „ " v nasprotju s 95. členom tega zakona, 
lou., .. 

z9*njeaa ni'° naimani 100 000 SIT se kaznuje za prekršek Ma odstavka tudi odgovorna oseba. 

Ostavu6"" 7" 11" 12- 13" 14- 16- 17- 22 in 23',oćke 

li (jl. a ,e3a člena se poleg denarne kazni izreče tudi 
z'»6|(ov

eP obveznega odvzema zdravil in medicinskih 1 ki so predmet prekrška. 

100. člen 

-fcj° najmanj 250.000 SIT se kaznuje za prekršek n,aciiTaci'° in 23 preizkušanje zdravil, če ne vodi 16 v skladu z 88. členom tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek 
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba zavoda. 

10. Prehodne in končne določbe 

101. člen 

Izdelovalci zdravil in medicinskih pripomočkov ter pravne in 
fizične osebe, ki opravljajo promet z zdravili in medicinskimi 
pripomočki na dan uveljavitve tega zakona, morajo uskladiti 
svojo organiziranost in delovanje s tem zakonom v šestih 
mesecih po njegovi uveljavitvi. 

102. člen 

Izdelovalci zdravil morajo ovojnino zdravil in navodilo za 
njihovo uporabo uskladiti z določbami tega zakona najkas- 
neje v enem letu po njegovi uveljavitvi. 

103. člen 

Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil se organizira 
v skladu s tem zakonom v treh mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

104. člen 

Ministrstvo za zdravstvo v enem letu po uveljavitvi tega 
zakona opravi verifikacijo pogojev vseh obstoječih izdeloval- 
cev zdravil ter pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo promet 
z zdravili. 

105. člen 

Minister za zdravstvo določi zavod za spremljanje stranskih 
učinkov zdravil v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona. 

Minister za zdravstvo določi fizične in pravne osebe, ki oprav- 
ljajo laboratorijsko, farmakološko-toksikološko in klinično 
preizkušanje zdravil, v šestsih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

106. člen 

Minister za zdravstvo imenuje komisije iz 40. člena tega 
zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

107. člen 

Minister za zdravstvo sprejme izvršilne predpise po tem 
zakonu v enem letu po njegovi uveljavitvi. 

Ministrstvo za zdravstvo vzpostavi register zdravil po tem 
zakonu najpozneje v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi. 

108. člen 

Do sprejema izvršilnih predpisov iz prejšnjega člena se upo- 
rabljajo tile izvršilni predpisi, kolikor niso v nasprotju s tem 
zakonom: 

- Pravilnik o natančnejših pogojih, ki jih morajo izpolnjevati 
organizacije združenega dela, ki dajejo zdravila v promet ali 
preizkušajo in kontrolirajo zdravila, ki se uporabljajo v medi- 
cini (Ur. list SFRJ. št. 55/88), 

- Pravilnik o načinu predpisovanja in izdajanja zdravil (Ur. list 
SFRJ, št. 57/87), 

- Pravilnik o kliničnem preizkušanju zdravil (Ur. list SFRJ, št. 
2/89), 
- Pravilnik o posebnih pogojih za promet pomožnih zdravil- 
nih sredstev (Ur. list SFRJ, št. 73/87), 

- Navodilo o metodi za laboratorijsko preizkušanje zdravil, da 
bi smela v prodajo (Ur. list SFRJ, št. 34/89), 

- Pravilnik o dajanju človeške krvi, njenih sestavin in deriva- 
tov v promet (Ur. list SFRJ, št. 35/89), 
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- Odredba o zdravilih, ki so pod posebno kontrolo, preden 
gredo v promet (Ur. list SFRJ, št. 22/88), 

- Odločba o enotni klasifikaciji zdravil (Ur. list SFRJ št 47/ 
85, 73/85, 54/90)(, 

- Odločba o določitvi jugoslovanske farmakopeje IV (Ur. list 
SFRJ, št. 30/84). 

109. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha up"1 

Zakon o dajanju zdravil v promet (Uradni list SFRJ, 5 
razen v delu, ki ureja zdravila za uporabo v veterini. 

OBRAZLOŽITEV 

1. Splošni del 

Predlog zakona o zdravilih celovito ureja postopek od izde- 
lave zdravil do njegove izdaje v lekarni ali v prosti prodaji. 

Zakon o zdravilih ureja le področje zdravil in medicinskih 
pripomočkov za humano uporabo, pri čemer upošteva 
sodobne zahteve za njihovo kakovost, učinkovitost in neškod- 
ljivost. Zakon je usklajen s predpisi Evropske unije in omo- 
goča hitrejše vključevanje v mednarodno delitev dela, kjer se 
je slovenska farmacevtska industrija že močno uveljavila, saj 
naši izdelovalci zdravil večino svojih izdelkov izvozijo, in to 
tudi na najzahtevnejše trge. Zakon ne ureja področja veteri- 
narskih zdravil, za katera se bo do sprejema posebnega 
zakona še vedno uporabljal zvezni zakon iz leta 1986. 
Predlog zakona že v 1. členu določa, da se uporablja tudi za 
promet z mamili, psihotropnimi snovmi in osnovnimi kemika- 
lijami za njihovo izdelavo, vendar le v tolikšni meri, kolikor 
posebni zakon (to je zvezni zakon o mamilih, ki se še uporab- 
lja v Sloveniji v skladu z ustavnim zakonom za izvedbo 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije) ne določa drugače. Zvezni zakon namreč ne ureja 
vseh vprašanj, v zvezi s prometom z mamili, zato je treba do 
uveljavitve novega zakona o mamilih urediti pravno praznino, 
saj bi bil promet z nekaterimi psihotropnimi snovmi, ki so po 
svoji funkciji zdravila, sicer onemogočen. 
V splošnih določbah zakona sta dani definiciji zdravil in 
medicinskih pripomočkov ter njihova razvrstitev oziroma 
kategorizacija v štiri skupine. Zdravila so snovi, ki v določeni 
količini in na določen način preprečujejo, odkrivajo in zdra- 
vijo bolezen. Zdravila so tako farmacevtski izdelki; zdravilne 
učinkovine določene kemične sestave, mešanice zdravilnih 
učinkovin ter zdravilna zelišča in zdravilne učinkovine rastin- 
skega in živalskega izvora, iz katerih se pripravljajo zdravila; 
izdelki, ki se izdeljujejo v lekarnah iz zdravilnih učinkovin na 
recept ali brez njega; kri in krvni izdelki. Zakon definira 
farmacevtske izdelke, kamor spadajo tudi cepiva, surumi, 
specifični imunoglobulini, krvni izdelki, radiofarmacevtski 
izdelki, dietetični izdelki z določeno terapevtsko indikacijo, 
protistrupi in diagnostična sredstva, ki se vnašajo v človeški 
organizem. Medicinski pripomočki pa so instrumenti, aparati, 
sredstva, materiali in drugi izdelki za humano uporabo, ki na 
človeški organizem ne delujejo na podlagi farmakoloških, 
kemičnih, imunoloških ali metaboličnih lastnosti. Pojem 
medicinskih pripomočkov nadomešča sedanji pojem pomož- 
nih zdravilnih sredstev, pri čemer pa jih zakon opredeli le po 
njihovi funkciji, medtem ko je njihova natančnejša razvrstitev 
prepuščena izvršilnim predpisom. 

Zdravila in medicinski pripomočki bodo glede na svoje lastno- 
sti in način izdajanja razvrščeni v eno od štirih skupin. Razvr- 
stitev zdravil je pomembna zato, ker se bodo nekatera zdravila 
izdajala le v lekarni (skupina A in B), nekatera od teh le na 
recept (skupina A). Zdravila iz skupine C bodo lahko prodajale 
lekarne In specializirane tigovine (drogerije), medtem ko jih (v 
nasprotju s sedanjo prakso) navadne trgovine na drobno ne bi 
smele več prodajati. Zakon tudi izrecno prepoveduje samopo- 
strežno prodajo zdravil vseh skupin, saj predlagatelj sodi, da 
ni primerno dopustiti popolnoma proste prodaje oziroma 
prostega dostopa zlasti otrok do sredstev, ki imajo poleg 
zdravilnih učinkov ob nepravilni uporabi lahko resne stranske 
učinke. Prodajalci v specializiranih prodajalnah pa bodo sez- 
nanjeni z učinki zdravil, zato bodo kupce lahko pravočasno 
opozorili na posledice nepravilne uporabe. Pri tem zakon 
dopušča izjemo, da bi se določene vrste medicinskih pripo- 
močkov vendarle lahko prodajale tudi v samopostrežbah, pri 
čemer so mišljeni zlasti zavojni material (obveze, gaze, vata) 
in podobno. Dovoljenje za takšno prodajo bo izdal minister za 

110. člen "« 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradi" J 
Republike Slovenije. jj. 

»i 
Hi 
hi 

zdravstvo na predlog komisije za zdravila, ki bo p'ej"/«! 
morala ugotoviti strokovno utemeljene razloge za 
cfajo. Izdelkov, za katere izdelovalec ne bo dobil dow • o 
promet, ne bo mogel deklarirati kot medicinske pt'fl "to 
temveč jih bo lahko prodajal le v prosti prodaji kot />' 
splošne uporabe v skladu s posebnimi predpisi. f'H 
Predlog zakona sicer dopušča svobodo tržnim subj4 
opravljanju dejavnosti izdelave zdravil in njihovegi 
v promet, saj se s tem lahko ukvarja vsaka pravna" £r° 
glede na organizacijsko obliko, prav tako pa tudi ^ J" 
meznik, ki se za to dejavnost registrira v skladu z* Jn 

o gospodarskih družbah (Ur. list RS, št. 30/93 in & 
takšni ureditvi so bili pomisleki predvsem v zvezi s & 
nim podjetnikom posameznikom, ki bo pravzaprav # ^ 
izpolnil vse pogoje za opravljanje dejavnosti, zlasti rt' 3 
zdravil. Ker pa lahko samostojni podjetnik posametf ®'n 

sli do 50 delavcev in za svoje obveznosti jamči s' Jf 
svojim premoženjem, predlagatelj ocenjuje, da ni F,1 

omejitev možnosti izdelave zdravil le na določen1 8' 
subjekte (kar zakon o gospodarskih družbah sic6' U31 
dopušča v drugem odstavku 4. člena). r'W/ 
Seveda pa postopek registracije pravne osebe ozif 0 

jave pri upravnem organu za fizično osebo ni en> )|?
ri 

druge gospodarske dejavnosti, saj je treba že pri <e u1' 
predložiti dokazila, da so izpolnjeni vsi pogoji, 1, '' 
s predlaganim zakonom. Dejavnost izdelave zdrad ;j„

a 

njihovega dejanja v promet je namreč takšnega p0' tf)
Va 

predlog zakona v členih od 56 do 60 predpisuj* * 
stroge pogoje za njihovo opravljanje. Takšna je tud' to dr 
v razvitih državah. 
Splošne določbe v 8. členu tudi določajo tri 
katerimi bodo vsa zdravila kakor tudi medicinski P11 J"* 
sploh prišli na naš (pa tudi na tuje) trg. Prvi pogoj/«>„',°°° 
sestava zdravila ter njihova učinkovitost in neškodljj1 

tovljene na način, določen s tem zakonom. DrugI j.'h 
promet je dovoljenje, ki ga izda minister za zdravstvo % 
zdravilo in vsak medicinski pripomoček posebej (d? 0 
ta faza poimenuje tudi registracija zdravila). Tretji ®e 
zadeva že fazo izdelave, saj mora biti kakovost ^ „0 

0 

zdravila, preden gre lahko na trg, ustrezno preveri' a 
fV( 

0/?7. 
Ker je Slovenija že pristopila h Konvenciji o P" P'Snc 
evropske farmakopeje, 9. člen predloga zakona '"'fioc 
morajo biti vsa zdravila izdelana po njenih metodi *n/ 0 
venija ne bo sprejemala svoje farmakopeje. V sklad W 
bami Konvencije, ki dopuščajo sprejem tako $1 Poz/ 
»nacionalnih dodatkov«, pa bo minister za zdravst' ° klin 
sal poseben »formularium«, ki bo urejal zlasti tl >tjj. 
tistih zdravil (na primer galenski pripravki, kot & Sv//6/ 
mazilo, sirup za izkašljevanje in podobno), ki /'" >k d, 
farmakopeja ne obravnava. )oj | 

2. Preizkušanje zdravil 

Predlog zakona v drugem poglavju določa postop1 o 
šanja zdravil, ki mora biti opravljen, še preden f nJ>i se 
lahko začne izdelovati. To je tudi razlog, da je izd& ^°ra 
opredeljena šele v četrtem poglavju zakona, ^ ? Dre/, 
bistvena sprememba sedanje zakonske ureditve 
preizkušanja zdravil je tak, kot je v razvitih državaH j* oc/. 
rodnih konvencijah, ki priznajo ustrezno kakovosts .®Ce r, 
vilom, izdelanim le na takšen način. Takšni postoj !° s p 
v praksi že izvajajo, saj bi bil sicer močno otežen & 0 *av, 
vendar pa je takšna praksa bolj rezultat tržnih ° ijih 
ustrezne pravne ureditve. „°'aw 

0 Dr Predlog zakona predvideva tri vrste preizkušanjal> 

morajo slediti v točno določenem zaporedju in p" 
postopkih, ki jih bodo opredelili izvršilni predpisi t 
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jpo! 
jM/ska praksa, dobra 

"> dobra klinična praksa). 
farmakološka-toksikološka 

Zakona določa za vsako zdravilo obvezno laboratorij- 
'"takološko-toksikološko in klinično preizkušanje, 
'idrijskim preizkušanjem zdravil se ugotovijo predpi- 

dn<i Ol,os'' čistoča, stabilnost, sterilnost ter druge 
T®/'' fizikalne oziroma biološke lastnosti, pomembne 
J0'0 kakovosti. S farmakološko-toksikološkim preizku- 
tdravila, se ugotovijo farmakodinamične, farmakoki- 

""} toksikološke lastnosti, ki so bile ugotovljene na 
,Wjskih živalih. S kliničnim preizkušanjem pa se ugo- 

le9ova neškodljivost in učinkovanje na človeški orga- 
ni i ar &ele P°tem, ko so bila pridobljena pozitivna 'v"l 

0 laboratorijskem in farmakološko-toksikološkem 

t p' IU' 
J® Predloge iz razprave o delovnem gradivu zakona se 

3/0' 'Satelj odločil, da tudi preizkušanja zdravil ne poveri 
<gi .9f'm pooblaščenim javnim zavodom, temveč bodo to 
3 C H'avljale vse pravne in fizične osebe, ki bodo izpolnje- 
V# J°iene pogoje. Natančnejši pogoji bodo predisani 
i1> j '"1 predpisom, minister za zdravstvo pa bo opravlje- 
$ '''kacijskem postopku izdal odločbo o pooblaščenih 

s5\j alc'h zdravil. Pri trem je treba opozoriti, da bodo 
/1i ^alci zdravil ne glede na siceršnjo svobodno oprav- 
22' javnosti precej omejeni z zakonskimi pogoji, zlasti 
sZ" č strokovnjakov in s pogoji iz podzakonskih 
5 i oot (dobr'h Praks). Za laboratorijsko preizkušanje ril it 'zdaje dovoljenja za promet z zdravilom pa je Cen le Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil. 

določa v 15. členu, da se postopek preizkuša- 
la J3*- na Predl°9 pravne ali fizične osebe, ki ga 

* i a Dr
atJ v Promet, torej izdelovalca ali trgovca, lahko pa 

'n> Hit 9 ministrstva za zdravstvo če za določeno 
<e i^-fćiinteresiranega predlagatelja, ministrstvo pa pre- 

■■. j °"° zdravilo smotrno »registrirati» tudi v Sloveniji. 
"" 'kL?reizkušanie bo treba vložiti pri pooblaščenem 

■ 'a >l°u Pravil, za klinično preizkušanje pa pri mini- jfi 8 ^ravstvo. 
' *uru9ega odstavka 18. člena izrecno določa, da se 
nit 9/e hIat°rijsko preizkušajo po metodah evropske far- 
Z °Dul,ut0ri 'e Slovenija tudi že pristopila in po kateri je 

'brin V sedanie jugoslovanske farmakopeje tri leta. h W Pa je, da predlog zakona dopušča uporabo dru- 
' l (ra ?Pej' Pri čemer sta mišljeni zlasti ameriška in 

-«a iir tta precei strožji od evropske, vendar pa s tem roke možnosti prodaje tako preizkušanih zdravil. 'Ml 
do[ 
t/i1 ro.

s® Preizkušajo zdravila neposredno na ljudeh, ki 
,5i «o ,olino sodelujejo pri preizkusu, pa vendar obstaja ■T 'j. e9anje resnih stranskih učinkov. Da bi to tveganje 
oli Ws* Podlog zakona v 25. členu zahteva pred- 
t Hi"3 Privolitev vseh bolnikov, na katerih se bo zdra- 

ie„(°° Preizkušalo, ter tudi pisni dokaz, da so bili 
J(ji Dr° namenu preizkušanja in o vseh tveganjih. Če 
UH i p °dnih postopkov preizkušanja zdravil ne bodo 
.h o Lr't'vnega mnenja, ministrstvo za zdravstvo ne bo 
it Jllničnega preizkušanja. 
sc aiiji6?!™ Predlog zakona določa za klinično preizkuša- 
li )v, vsebujejo eno ali več novih sestavin, za katere ni 

»oj | ®° *e Pile uporabljene na človeškem organizmu 
*on za takšno oreizkušanie zahteva nmrlhnrlnn „le za takšno preizkušanje zahteva predhodno 

d ^'nistrstva za zdravstvo, ki ga bo izdal le ob 
ifa '°Čenih z zakonom. 

si o J ° delovnem gradivu zakona je bilo veliko predlo- 
rt]0ra

e čila določba tretjega odstavka 26. člena, po 
k1 °Dr« 'V'H'ster za zdravstvo odločiti o dovoljenju za 

e- 'a lear,je ^ 90 dneh od vložitve predloga, sicer se 
iK on°?°llen<e 'zdal (enaki predlogi so bili tudi v zvezi 
IS "eoe 

stavkom 70. člena). Predlagatelj je ocenil, da je 
jld i/o s "

a stroge določbe zakona, ki veljajo za vse, ki se 
'o t. Preizkušanjem, izdelavo in prometom z zdravili, 

ffi 'o n„°*atl tudi državni organ, da bo v primernih rokih 
[8° ttofvih predlogih. Predlagana pravna domneva bo 

o da bo ministrstvo za zdravstvo pravočasno reclloqu in izdalo dovoljenje oziroma ga uteme- 

ljeno zavrnilo. V nasprotnem primeru bi bili vlagatelji predlo- 
gov brez ustreznega pravnega varstva, ne glede na to, da so 
v svojo dejavnost (zlasti razvoj) vložili precejšnja sredstva. 

3. Dovoljenje za promet z zdravili 

Vsako zdravilo in medicinski pripomoček je lahko dano v pro- 
met le na podlagi dovoljenja ministra za zdravstvo. To dovo- 
ljenje tudi dokazuje, da je zdravilo, ki ga uporabnik dobi na 
recept ali v neposredni prodaji, neškodljivo in ustrezne kako- 
vosti. Na ta način je zagotovljena ustrezna zaščita uporabnika 
zdravil, omogočen pa je tudi učinkovit nadzor nad prometom 
z zdravili. Po izrecni določbi drugega odstavka 31. člena 
predloga zakona dovoljenje za promet z zdravili ni potrebno 
za magistralne pripravke (to so izdelki, pripravljeni iz zdravil- 
nih učinkovin in namenjeni določenemu bolniku), galenske 
izdelke, ki so izdelani za izdajo v lekarnah, zdravila, ki bodo 
klinično preizkušana, in za zdravila za posamično zdravljenje 
kot nadaljevanje zdravljenja iz tujine. 
Predlog za promet z zdravilom vloži pri ministrstvu za zdrav- 
stvo izdelovalec zdravil, ki je za izdelavo registriran, lahko pa 
tudi posamezne klinike, inštituti, bolnišnice, ki opravljajo 
sekundarno ali terciarno zdravstveno dejavnost, če za dolo- 
čeno zdravilo ne bo zainteresiranega drugega predlagatelja. 
Za tuje izdelovalce zdravil bo predlog za promet z zdravilom 
lahko vložila njegova slovenska podružnica, ki v skladu s 564. 
členom Zakona o gospodarskih družbah nastopa v pravnem 
prometu v imenu in za račun tujega podjetja. Zastopniki tujih 
izdelovalcev zdravil, ki so seveda domače pravne osebe, bodo 
prav tako lahko vložili predlog za promet z zdravili, pri čemer 
pa bodo morali predložiti tudi overjeno pogodbo o zastopa- 
nju. Bistveno novost pa predlog zakona prinaša v tretjem 
odstavku 34. člena, saj zahteva, da pogodba o zastopanju 
tujega izdelovalca zdravil določa tudi njegovo odškodninsko 
odgovornost za škodo, povzročeno z zdravili, ki jih je izdelal. 
Ta odškodninska odgovornost mora biti enaka, kot velja 
v državi, kjer ima tuji izdelovalec sedež. Če bi tuji izdelovalec 
zdravil s pogodbo o zastopanju zmanjšal ali celo izključil 
svojo odgovornost, bi moral njegov zastopnik ustrezno zava- 
rovati svojo odgovornost, sicer bo ministrstvo za zdravstvo 
zavrglo predlog za promet z zdravilom. S takšno ureditvijo 
odgovornosti želi predlagatelj izenačiti odgovornost vseh pri 
izdelavi in prometu z zdravili, kjer že najmanjša napaka lahko 
povzroči velikanske in nepopravljive posledice na zdravje 
ljudi. Zastopniki tujih izdelovalcev zdravil ne morejo prevzeti 
odgovornosti za kakovost zdravil, ki jih dajejo na trg, pa tudi 
če bi za to odgovarjali z vsem svojim premoženjem (osnovni 
kapital za družbo z omejeno odgovornostjo znaša 1.500.000 
SIT); morebitni oškodovanci ne bi praktično dobili nikakršne 
odškodnine, saj bi še za njihovo zdravljenje verjetno morala 
plačati država ali pa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slove- 
nije. Če pa bodo zastopniki tujih izdelovalcev zdravil 
s pogodbo o zastopanju vendarle pristali na manjšo odgovor- 
nost, bodo morali odškodninsko odgovornost (svojo ali tujo) 
ustrezno zavarovati pri zavarovalnici. 
Predlog zakona v 35. členu natančno določa podatke, ki jih 
mora predlagatelj navesti v predlogu za promet z zdravilom. 
S tem se bistveno spreminja sedanja ureditev, saj je treba 
poleg izvidov in mnenj o laboratorijskem, farmakološko-toksi- 
kološkem in kliničnem preizkušanju priložiti tudi neodvisno 
izvedensko mnenje priznanih strokovnjakov o tem preizkuša- 
nju, s čimer se želi zagotoviti ustrezna objektivna ocena teh 
preizkušanj in s tem seveda tudi ustrezna kakovost zdravil. 
Objektivnost izvedenskega mnenja je posebej zagotovljena 
z določbo tretjega odstavka 35. člena, po kateri strokovnjaki 
- izvedenci, ki napišejo mnenje, ne smejo sodelovati v nobeni 
od faz preizkušanja zdravil, niti ne smejo biti zaposleni ali 
kakorkoli drugače poslovno povezani z izdelovalcem zdravila 
oziroma predlagateljem, ki je zaprosil za dovoljenje za promet 
z zdravilom. Bistvena novost je tudi, da mora biti v predlogu 
Za promet z zdravilom izkazano, da so bila vsa preizkušanja 
opravljena v skladu z dobro prakso ter da so bile zdravilne 
učinkovine oziroma zdravilo izdelani v skladu z dobro proiz- 
vodno prakso. Te zahteve so v celoti usklajene tudi z medna- 
rodnimi konvencijami (PIC) in ureditvijo v razvitih državah. 
Predlogu za promet z zdravili iz skupine C ne bo treba priložiti 
vseh podatkov, ki se zahtevajo za zdravila iz skupin A in B, 
medtem ko bo za zdravila iz skupine D (medicinske pripo- 
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močke) treba dokazati le njihovo kakovost, uporabnost in 
neškodljivost. 

Za promet z zdravilnimi učinkovinami predlog zakona zahteva 
enak postopek kot za zdravila, s tem da predlogu za njihov 
promet ni treba priložiti podatkov o kliničnem preizkušanju in 
navodila za uporabo. 

Dovoljenje za promet z zdravili bo izdal minister za zdravstvo 
na podlagi mnenja pristojne komisije za zdravila, ki jih bo 
oblikoval za posamezno skupino zdravil, kot strokovno posve- 
tovalna telesa. Komisije za zdravila bodo strokovno popol- 
noma neodvisne in samostojne, sestavljali pa jih bodo priz- 
nani strokovnjaki farmokološke, medicinske, farmacevtske in 
drugih znanosti. V svoje delo pa bodo komisije lahko vključile 
tudi strokovnjake drugih področij. Komisije za zdravila nimajo 
nikakršnih pristojnosti v smislu odločanja o dovoljenju za 
promet z zdravilom, vendar pa bo minister za zdravstvo vezan 
na njihovo strokovno mnenje tako pri izdaji dovoljenja (42. 
člen), pri njegovem podaljšanju (48. člen) kot pri njegovem 
odvzemu (47. člen). 

Minister za zdravstvo bo imel izrecno zakonsko pooblastilo 
(43. člen), da bo ob morebitnih epidemijah nalezljivih bolezni, 
večjih nesrečah ali v vojni izjemoma izdal dovoljenje za pro- 
met določenih zdravil, za katera niso bili izpolnjeni vsi pogoji, 
ki jih določa zakon. Prav tako bo lahko na predlog ustrezne 
klinike ali inštituta v nujnih primerih, vendar le za posamična 
zdravljenja, dovolil uvoz zdravil, ki ne bodo imela dovoljenja 
za promet po tem zakonu (44. člen). V obeh navedenih prime- 
rih bo imela izredno veliko vlogo, pa tudi odgovorost pristojna 
komisija za zdravila, saj se bo minister za zdravstvo odločal na 
podlagi njenega strokovnega mnenja. 

Dovoljenje za promet z zdravilom velja le določen čas in sicer 
največ pet let, ob izteku tega roka oziroma že 90 dni prej pa se 
lahko predlaga njegovo podaljšanje. Predlog za podaljšanje 
dovoljenja za promet z zdravilom mora vsebovati podatke 
o stranskih učinkih, izvide laboratorijskega preizkušanja in 
popravljeno navodilo za uporabo, medtem ko bo treba druge 
podatke, ki se sicer zahtevajo za izdajo dovoljenja, predložiti 
le na zahtevo pristojne komisije za zdravila. 

Pravnim in fizičnim osebam, ki opravljajo promet z zdravili, 
predlog zakona tudi omogoča, da zdravila prodajajo oziroma 
izdajajo tudi po izteku dovoljenja, do poteka roka njihove 
uporabnosti, saj bodo tako lahko prodali vse zaloge zdravil. 
Seveda pa po izteku dovoljenja za promet z zdravilom ne bo 
mogoče zdravila več izdelovati ali uživati. 

Izdelovalce zdravil in vse, ki se ukvarjajo s prometom z zdra- 
vili, predlog zakona v 50. členu zavezuje, da pravočasno 
obvestijo ministrstvo za zdravstvo o nameravani opustitvi 
izdelave ali prodaje zdravila, da bo ministrstvo za zdravstvo 
lahko zagotovilo nemoteno preskrbo z zdravili enakih last- 
nosti. 

Dokumentacija, ki je sestavni del predloga za promet z zdravi- 
lom, se na podlagi 51. člena predloga zakona šteje za 
poslovno skrivnost, zato ministrstvo za zdravstvo lahko iz te 
dokumentacije uporabi le podatke, nujno potrebne za vode- 
nje registra zdravil, pripravo farmakoterapevtskega priročnika 
in registra stranskih učinkov zdravil. Register zdravil bo javna 
listina, ki jo vodi ministrstvo za zdravstvo, in vsebuje taksa- 
tivno določene podatke za vsako zdravilo in vsak medicinski 
pripomoček, ki bo imel dovoljenje za promet. Ministrstvo za 
zdravstvo bo za zdravstvene delavce pripravljalo tudi farma- 
koterapevtski priročnik, ki ho poleg podatkov iz registra zdra- 
vil in iz navodila za uporabo zdravila vseboval tudi potrebne 
podatke o indikacijah, kontraindikacijah, stranskih učinkih, 
doziranju, morebitnih opozorilih, previdnostnih ukrepih in 
interakcijah. Register stranskih učinkov zdravil pa bo vodil 
pooblaščeni javni zavod. Ministrstvo za zdravstvo bo v Urad- 
nem listu Republike Slovenije sproti objavljalo seznam zdra- 
vil, za katera je bilo izdano dovoljenje za promet, in zdravil, za 
katera je dovoljenje poteklo oziroma je bilo razveljavljeno. 

4. Izdelava zdravil 

Z izdelavo zdravil se lahko v skladu z načelom svobodne 
gospodarske pobude ukvarja vsaka pravna in fizična oseba, ki 
pa mora poleg pogojev, določenih z drugimi predpisi (zlasti 

zakonom o gospodarskih družbah), izpolnjevati tudi pfljjj 
določene s predlaganim zakonom. 

Ker je zdravilo izdelek posebnega pomena, ki lahko ob 
kovni priprvi oziroma izdelavi povzroči neocenljivo šk<» 
zdravju ljudi, zakon določa relativno stroge pogoje zi 
lavo zdravil, ki jih bo minister za zdravstvo natančneje $ 
s podzakonskimi predpisi. 

iio 

tli 
Vsaka pravna in fizična oseba, ki želi začeti izdelovati zd" '1 

mora predhodno pridobiti odločbo ministra za zdr* " 
s katero bodo ugotovljeni tile pogoji: y 

1. da ima stalno zaposlene strokovnjake z visoko izob"e 

ustrezno specializacijo iz farmacije, kemije, medicinR 
rine in podobno, ki bodo nadzorovali izdelavo, spravi 
prodajo zdravil; ker mora biti nadzor stalen in omogoi „ 
takojšen odpoklic morebitnega slabo izdelanega n 

mora izdelovalec zdravil imeti ustrezne strokovnjake' 
nem delovnem razmerju, kar edino zagotavlja stalen In • J 
kinjen notranji nadzor; 1 

[i- M J/ 
ićaf Jd 

2. da ima stalno zaposlene strokovnjake z visoko st(& ^ 
izobrazbo in ustrezno specializacijo iz preizkušanja zd<> s 

1 

zagotavljajo ustrezen notranji nadzor, zlasti preden |( 
mezna serija dana v promet; 

3. da imajo ustrezne naprave in opremo za izdelavo, dr 
 oodi J™ 

1111 
■gl%a 

šanje in nadzor te pogoje razčlenil oziroma določil pO 
ski akt; 

S? 
4. da je izdelava organizirana v skladu z načeli dobit 
vodne in laboratorijske prakse, kar je eden od poj) 
pristop države h Konvenciji o farmacevtskih inšpekciji 
ki omogoča državam članicam lažji dostop na tuje trg1 

5. da so določene osebe, odgovorne za vodenje i*L 
nadzora in prodaje, saj morajo organi, ki opravljajo niCt . 
tem zakonu, vedeti, katere osebe imajo posebna poo<\ 
ki omogočajo zlasti odpoklic zdravil. 

Za predelavo krvi in krvnih sestavin oziroma izdelal t 
izdelkov, ter za izdelavo cepiv, serumov, specifični 
globulinov in alergenov ter radiofarmacevtskih izdelW - 
treba poleg navedenih izpolnjevati tudi pogoje, ki r 
področje določajo posebni predpisi. q6i 

Pomembno novost uveljavlja 58. člen predloga zako"j ia^ 
r1n\/nlioriio 7a irrlalai/n rriravil i7(iann 7H \/ftakfi O0$" 

Ulj 

s< 
lPe< 
"9W 

*/iO 

Pak 
v 

dovoljenje za izdelavo zdravil izdano za vsako P°\#si 
farmacevtsko obliko zdravila, pa tudi posebej za vssl. 
cijo, kjer se bo zdravilo izdelovalo. To pomeni, da 
zdravil ne bo mogel enostavno prenesti dela izdele 
za katerega izdelavo bo sicer imel dovoljenje, na jj,,. 
poslovno enoto, temveč bo treba tudi za to lokacijo ust- 
ali izpolnjuje vse pogoje za izdelavo zdravil. Da ne bi, 
izdaje dovoljenja po nepotrebnem zaviral dela izd& ^ 
zdravil, predlog zakona določa rok 60 dni za izdal0 0 
dovoljenja od dneva vložitve popolne vloge, za vsa " t n'a 
dovoljenja (nove farmacevtske oblike, spremembe /0g ( 
pa tudi nova zdravila) pa rok 30 dni. i *} 

* iTf®v Predlog zakona določa tudi pogoje, ki jih morajo za J 
zdravil izpolnjevati lekarne. Lekarniško dejavnost s'Plu 
jata poseben zakon (Zakon o lekarniški dejavnosti, UWiij 
št. 9/92). Ker pa predlagani zakon ureja izdelajfl° 2 
v celoti, predlagatelj meni, da mora določiti < 
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati lekarne, medtertjTH r, 
posebni (dodatni) pogoji še naprej določeni z nan"o j 
predpisoma. [' 

5. Promet z zdravili 

Predlog zakona določa v 61. členu, da promet' vi^ 
obsega pot od izdelovalca do končnega uporabJ 
pomeni, da obsega trgovino na debelo, trgovino na <> I, 
izdajanje zdravil v lekarnah. V nasprotju s sedanjo * itv£ 
predlog zakona ne ureja posebej uvoza zdravil, tel"' 
določa enake pogoje, kot so sicer določeni za prort* 
vili. Tudi promet z zdravili se lahko opravlja le 
dovoljenja ministra za zdravstvo, ki z odločbo uft 
pravna oziroma fizična oseba izpolnjuje pogoje, * 
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'tom zakonom, in pogoje, ki jih bo natančneje dolo- 
P® ™zakonskim aktom minister za zdravstvo. Zaradi 

5 zdravil ni mogoče dopustiti, da bi se z njihovim 
.odroma prodajo na debelo ukvarjale gospodarske 
i'" Posamezniki, ki jim gre le za čim večji in čim hitrejši 

kod to, 
za ') lokaj strogi: 

Morajo ustrezno število stalno zaposlenih ustreznih 
milal(ov z v'soko izobrazbo farmacevtske in drugih 
1 t*S,rezn'm' delovnimi izkušnjami, saj bodo ti delavci za ustrezno skladiščenje in preizkušanje zdravil; trgi Srni 
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Kl*diščne, transportne in laboratorijske). 

"m la/e^ pa n' sPreie' predloga, da bi morale veledrogerije 
11"? na zalo9i vsa zdravila, ki so registrirana v državi, 

ie%;.a.^no ureditvijo ustvaril določen monopol oziroma 
velike uvoznike in distribucije na račun manjših. 

zato so pogoji za opravljanje prometa z zdravili na 

"jhi J0raio ustrezne skladiščne in laboratorijske prostore 
"ibno opremo; 

orajo zahtevano dokumentacijo, ki omogoča orga- 
'ora učinkovit in hiter odpoklic zdravil ter nadzor 

reklamacij zaradi kakovosti zdravil. 
1morajo organizirati v skladu z zahtevami dobrih 

i«!'?* 

ezuje pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet 
"a debelo, da lahko prodajajo zdravila le tistim 

" fizičnim osebam, ki imajo dovoljenje za promet 
, ® drobno, pri čemer pa so vezani tudi na obseg, ki 

'O dovoljenje. Na ta način bo preprečeno, da bi se 
pravil na drobno ukvarjali nepooblaščeni subjekti, 

"»"em Pa bo us,rezno strokovno ravnanje z zdravili 01 Postopku njihovega prometa in seveda učinkovit 

\r?r°na ne določa pogojev, ki jih morajo izpolnjevati 
tss' ne osebe za opravljanje prometa z zdravili na 
P«clZa !e^arne ,0 določa zakon o lekarniški dejavno- 
ivii i irane trgovine (drogerije), ki bodo lahko proda- 

°i1Pfrf s>(uP'ne C. pa bodo to določali predpisi o trgo- 
/ i medicinskih pripomočkov (zdravila skupine iu ° v prosti prodaji, bodo veljali pogoji, ki so sicer 1 a opravljanje trgovinske dejavnosti. 

(Ig 
i m u Predlog zakona natančno določa, s katerimi 

'r% nJ
a biti označeno vsako zdravilo, se da v promet, 

•i 'Sl Po°S'V Dr'mer'av'2 dosedanio ureditviio ie zahteva 

t ^rem a" Ve^ tu'ih i0Z'k'h): natiskani ali natisnjeni 
V* S|! tridj^delovalcev bodo lahko opremljene tudi z nalep- 
pt lfitevp;*>oc/o morale le~te vsebovati vse podatke, ki se al° za ovojnino, seveda v slovenskem jeziku. 

Jo „ ^an° zdravilo mora imeti priloženo navodilo za 
r na^°Vens><em ipziku, zakon pa tudi določa obvezno \a in tudi vrstni red zahtevanih informacij, ker 

z ^rtl'0(?/'a za uporabo tudi sestavni del dovoljenja za 
i W n v"om, ie treba vsako njegovo spremembo ali >»' Podložiti ministrstvu za zdravstvo, 

s" Wi 
i)t ,< Prometu z zdravili predlog zakona tudi izrecno .A D r I n / O A l/nn Irt ■» W v/ll fl/m i K ■ iAi'nl//M! ivWA#f/Am i 1^)0 'ia PriPisovanje zdravilnih učinkov izdelkom, ki se 
ji11o fdrevlla, temveč so izdelki za splošno uporabo. 
"'"" mab-° čten) so zaščiteni potrošniki pred g</l tr0šn,j:a6' ln šarlatani, ki vse bolj agresivno prepriču- 

i8: o čudodelni ali vsaj zdravilni moči svojih 
"> mešanic, mazil in podobnih izdelkov. 

h poviti tudi stalno in organizirano spremljanje 
% i za zdravil' bo minister za zdravstvo določil 
»lfal sf

V?d' ki bo vodil tudi register stranskih učinkov 
a/no (dežurno) informativno svetovalno dojav- 

it (dežurno) in h Pq °ar°čiu. Takšen zavod naj bi v skladu s predpisi 
y*Ve, Prevzel naloge nacionalnega centra za ndar pa to ne sodi na področje, ki ga ureja 

predlagani zakon. Center za spremljanje stranskih učinkov 
zdravil je sicer že organiziran v okviru Kliničnega centra 
v Ljubljani. 

6. Oblikovanje cen 

V primerjavi s sedanjo ureditvijo, ko se cene zdravil in medi- 
cinskih pripomočkov oblikujejo prosto, predlog zakona uve- 
ljavlja nadzor nad oblikovanjem cen. Po vzoru razvitih držav, 
zlasti Nemčije in Francije, kjer imajo oblikovane posebne 
»komisije za transparentnost cene zdravil«, naj bi nadzor nad 
cenami zdravil pripomogel k obvladovanju ali celo znižanju 
storitev zdravstvenega varstva. V dosedanji ureditvi niti 
država niti Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije nista 
imela sistemskega vpliva na oblikovanje cen zdravil, saj bi 
država na to področje lahko posegla le z ukrepi določanja 
cen, ki jih predvideva zakon o cenah (Ur. list RS, št. 1/91-1), ki 
pa so pravzaprav intervencijske narave. 

Predlog zakona predvideva soglasje ministra za zdravstvo 
k cenam zdravil, pri čemer so izvzeta zdravila iz skupine C in 
medicinski pripomočki, ki so namenjeni prosti prodaji, nji- 
hove cene se bodo oblikovale prosto. 

Metodologijo za oblikovanje in spremljanje cen bo predpisal 
s podzakonskim aktom minister za zdravstvo v soglasju 
z ministrom, pristojnim za trg, pri čemer pa bo moral pred- 
hodno pridobiti tudi mnenje Zavoda za zdravstveno zavarova- 
nje Slovenije. Če predlagana cena zdravila ali medicinskega 
pripomočka ne bo oblikovana v skladu z metodologijo, bo 
minister soglasje zavrnil. O soglasju pa bo moral odločiti 
najkasneje v 30 dneh po vložitvi predloga, sicer bo obveljala 
zakonska domneva, da je soglasje dano. 

7. Obveščanje o zdravilih 

Oglaševanja zdravil (oziroma njihovega reklamiranja) predlog 
zakona na splošno ne dovoljuje, saj zdravila nikakor niso 
izdelki, katerih porabo bi bilo treba spodbujati ali usmerjati. 
Zato predlog zakona izrecno prepoveduje oglaševanje zdravil 
iz skupin A in B ter medicinskih pripomočkov (skupina D), ki 
se uporabljajo le v zdravstvu ali izdajajo na recept. Izdelovalci 
teh zdravil oziroma osebe, ki se ukvarjajo z njihovim prome- 
tom, lahko z lastnostmi zdravil seznanjajo le strokovno jav- 
nost, in sicer v strokovnih knjigah in publikacijah, kakor tudi 
z neposrednim obveščanjem (77. člen). Oglaševanje zdravil iz 
skupine C načelno ni omejeno, minister za zdravstvo pa lahko 
dovoli tudi oglaševanje nekaterih zdravil iz skupine B, zlasti 
tistih, ki se uporabljajo kot preventivno sredstvo. Podobne 
pogoje glede oglaševanja zdravil in medicinskih pripomočkov 
bo s podzakonskim aktom predpisal minister za zdravstvo. Če 
bi se pojavila nevarnost epidemije nalezljive bolezni, lahko 
minister za zdravstvo dovoli obveščanje javnosti o uporabi 
potrebnih zdravil v javnih občilih. 

Predlog zakona prepoveduje tudi brezplačno delitev vzorcev 
zdravil, ki je namenjeno reklami, s čimer se želi preprečiti 
nelojalna konkurenca izdelovalcev zdravil oziroma oseb, ki se 
ukvarjajo z njihovim prometom, saj mora odločitev zdravstve- 
nega delavca za določeno zdravljenje temeljiti izključno na 
strokovnih utemeljitvah, ki pa morajo biti razvidne zlasti iz 
farmakoterapevtskega priročnika in druge strokovne litera- 
ture. 

8. Nadzorstvo 

Poglavje o nadzorstvu prinaša bistvene novosti pri zagotavlja- 
nju kakovosti zdravil. Predlog zakona poudarja predvsem 
odgovornost izdelovalcev zdravil ter pravnih in fizičnih oseb, 
ki jih dajejo v promet, saj morajo v skladu s svojim splošnim 
aktom poskrbeti za notranji nadzor. Ta obsega nadzor kako- 
vosti vsake serije izdelanega zdravila kakor tudi uvoženega 
zdravila, preden je lahko dano v promet. Naloge notranjega 
nadzora opravljajo ustrezno usposobljeni strokovnjaki, ki so 
v rednem delovnem razmerju, kar je že pojasnjeno v poglavju 
o pogojih za izdelavo oziroma promet z zdravili. Načina notra- 
njega nadzora predlog zakona neposredno ne določa, zah- 
teva pa, da se opravlja v skladu z načeli dobre proizvodne in 
laboratorijske prakse, ki ju bo predpisal minister za zdravstvo. 
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Druga vrsta nadzora, ki jo uveljavlja predlog zakona, je stro- 
kovni nadzor s svetovanjem, ki ga opravlja Zavod za farmacijo 
in za preizkušanje zdravil. Ta zavod bo imel status javnega 
zavoda, ki bo poleg različnih nadzorov kakovosti zdravil 
(redni enkrat v petih letih, izredni na zahtevo inšpekcije ali 
ministrstva, posebna za določena rizična zdravila in nadzor 
vsake prve serije zdravil v prometu) in laboratorijskega preiz- 
kušanja za pridobitev dovoljenja za promet opravljal tudi dve 
vrsti javnih pooblastil: izdajal bo potrdila o izpolnjevanju 
pogojev za izdelavo zdravil v skladu s smernicami Svetovne 
zdravstvene organizacije in izdajal bo ateste (analizne izvide) 
o ustrezni kakovosti zdravil v mednarodnem prometu. Sred- 
stva za svoje delo bo omenjeni zavod pridobival zlasti s plači- 
lom za svoje storitve (laboratorijsko preizkušanje in nadzor 
zdravil), iz državnega proračuna pa za nadzor pogojev, 
opreme za izdelavo, osebja in dokumentacije, ki zagotavlja 
kakovost zdravil, in sicer v skladu z letnim programom, ki ga 
bo sprejel v soglasju z ministrom za zdravstvo. Da bi Zavod za 
farmacijo in za preizkušanje zdravil lahko učinkovito opravljal 
svoje naloge, predlog zakona zavezuje pravne in fizične 
osebe, ki pri svojem delu ugotovijo stranske učinke zdravil ali 
sumu nanje, da ga obvestijo o vseh reklamacijah zaradi kako- 
vosti zdravil (drugi odstavek 74. člena). 

Upravni nadzor nad izvajanjem predlaganega zakona bo 
opravljalo ministrstvo za zdravstvo, inšpekcijski nadzor pa 
zdravstvena inšpekcija kot organ v njegovi sestavi. Predlog 
zakona zagotavlja brezpogojno in samodejno priznavanje 
odločb in ugotovitev organov, pristojnih za inšpekcijo v drža- 
vah, članicah Konvencije o farmacevtskih inšpekcijah (PIC), 
s čimer se bo Slovenija lahko vključila v mednarodni trg 
zdravil brez ovir, ki so jih do zdaj povzročali ukrepi tujih 
inšpektorjev v zvezi z zdravili, namenjenimi za izvoz. 

Predlog zakona v 91. členu določa ukrepe, ki jih zdravstveni 
inšpektor lahko odredi z odločbo, izdano v upravnem 
postopku. Zoper to odločbo bo sicer možna pritožba na 
ministrstvo za zdravstvo, vendar pa ne bo zadržala izvršitve, 
saj je večina inšpektorjevih ukrepov takšne narave, da mora 
biti nemudoma izvršena. Če pravna ali fizična oseba, ki so ji 
bili izrečeni ukrepi zdravstvenega inšpektorja, ne odpravi 
ugotovljenih pomanjkljivosti v določenem roku, minister za 
zdravstvo odvzame dovoljenje za izdelavo ali za promet 
z zdravilom. 

Minister za zdravstvo pa lahko začasno ali za zmeraj vzame iz 
prometa ali odvzame dovoljenje za promet z zdravilom, če 
ugotovi: 

1. da je zdravilo pri uporabi pod priporočenimi pogoji zdravju 
škodljivo; 

2. da zdravilo pri uporabi pod priporočenimi pogoji nima 
zdravilnega učinka; 

3. da zdravilo po kakovostni in količinski sestavi ne ustreza 
deklariranim vrednostim. 

Predlog zakona tudi določa (94. člen), da morajo pri izvajanju 
ukrepov zdravstvene inšpekcije in ministrstva za zdravstvo 
sodelovati tudi organi za notranje zadeve, kar bo potrebno 
zlasti ob odpoklicu in ustavitvi prometa z določenim zdra- 
vilom. 

95. člen predloga zakona določa tudi, da morajo pravne in 
fizične osebe, katerih delo je pod nadzorom, organom nad- 
zora brezplačno zagotoviti zadostno število vzorcev zdravil, ki 
bodo analizirani oziroma preizkušani, ter seveda tudi vse 
potrebne podatke, da bo nadzor lahko opravljen čim učinko- 
viteje in racionalneje. 

Stroške nadzora zdravil, ki jih bo opravljal Zavod za farmacijo 
in za preizkušanje zdravil, bodo plačale pravne in fizične 
osebe, ki izdelujejo zdravila ali jih dajejo v promet, prav tako 
pa tudi stroške izdaje potrdil v skladu s smernicami Svetovne 
zdravstvene organizacije in izdaje atestov v mednarodnem 

prometu. Ker bo le Zavod za farmacijo in za pre 
zdravil pooblaščen za opravljanje navedenih nalog, 
dologijo za oblikovanje teh cen predpisal minister 
stvo. 

Prav tako bo tudi stroške preizkušanja in odpoklica 
nega zdravila iz prometa ter stroške njegovega " 
morala plačati pravna ali fizična oseba, ki ga je IzA 
uvozila, če je bilo umaknjeno ali uničeno po njeni M s 
člen). ' 

9. Kazenske določbe 

Zvezni zakon, ki se še uporablja, med kazenskimi do 
opredeljuje kazniva dejanja, gospodarske prestopke' 
ške. V skladu s pravnim redom Slovenije bodo kazni* . 
s področja zdravil vključena med kazniva dejanja zop \ 
k ovo zdravje, ki jih določa 20. poglavje predloga kal J 
zakonika Republike Slovenije (objavljen v Poročevalk 
nega zbora št. 8 z dne 22. 2. 1994). Kazenski zakon" "• 
dvoje kaznivih dejanj: malomarno opravljanje * It 
dejavnosti ter proizvodnjo in promet s škodljivimi s" 
zdravljenje. Ker pravni red ne bo več poznal pojma J1 -~ 
skih prestopkov, predlog zakona vsa ravnanja, s W 
kršijo določbe zakona, kvalificira kot prekrške, za' 
določa le najnižje denarne kazni, medtem ko se bodt M 
ravnale po splošnem maksimumu, določenem z1 

o prekrških (zdaj je ta za posameznika in odgovori '6( 
120.000 SIT, za pravne osebe in obrtnike pa 1.200$ 

10. Prehodne In končne določbe gj. 

Predlog zakona uveljavlja šestmesečni rok za usklad 
niziranosti in delovanja pravnih in fizičnih oseb, ki' ^ 
zdravila ali se ukvarjajo z njihovim prometom. u|8 
meni, da je ta rok primeren, saj bodo zlasti zastoP 
izdelovalcev zdravil, pri katerih bo verjetno nap 
z uskladitvijo z zakonom, morali že do 31. 12. 19& Q§ 
svojo organiziranost z zakonom o gospodarskih d" 

r©c 
Domačim izdelovalcem zdravil pa predlagani rok i* k 
zročil težav, saj že zdaj večinoma delajo v skladu z f a 

vropskimi standardi in mednarodnimi konvencijami 

V enem letu po uveljavitvi zakona bo ministrstvo Zt 
preverilo izpolnjevanje pogojev vseh izdelovalcef 
vseh, ki se ukvarjajo s prometom z zdravili, ter jim icj 
odločbe. V šestih mesecih pa bo ministrstvo za ^ 
preverilo tudi, kateri javni zavodi izpolnjujejo pogoj1 

Ijanje laboratorijskega, farmakološko-toksikološM 
ničnega preizkušanja zdravil. 

Nove komisije za zdravila bo minister za zdravstvo 
v treh mesecih po uveljavitvi zakona. 

Izdelovalcem zdravil bo zakon omogočil, da še 4 
njegovi uveljavitvi zdravila pakirajo v staro ovof 
imajo že natisnjeno, saj zakon zahteva precejšnje f 
na ovojnini, ki pa je ni mogoče hitro zamenjati" fftH 
stroškov. I' a 

5(3 
red 

\ 0& 

> Predlog zakona v 107. členu zavezuje ministra 
da v enem letu po njegovi uveljavitvi sprejme tudi 
predpise, ki jih ministrstvo za zdravstvo tudi že pri 
sprejema novih izvršilnih predpisov pa se bodo S«1 

nekdanji zvezni predpisi, vendar le v delu, r@rj 
v nasprotju s predlaganim zakonom. 1 

Z dnem uveljavitve predlaganega zakona se bo' ( 
prenehal uporabljati zakon o dajanju zdravil v proti* | 
Se uporabljal za veterinarska zdravila, dokler tega P U 
bo uredil poseben zakon. ^ 

Ker so za uskladitev s predlogom zakona doloć# 
roki, predlagatelj zakona meni, da lahko zakon1' klg* 
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republik1 
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