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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

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

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

Uredništvo Poročevalca 
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EVA: 2000-2511-0022 
Številka: 350-26/2000-1 
Ljubljana, 29.08.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 10. korespondenčni seji dne 
29.8.2000 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O 
PLANIRANJU IN UREJANJU PROSTORA V PREHODNEM 
OBDOBJU, 

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o dopolnitvi zakona o 
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju obravnava 
po hitrem postopku zaradi izrednih potreb države. Prostorske 
sestavine dolgoročnih planov so bile sprejete za obdobje od 
1986 do 2000, kar pomeni, da bodo z iztekom leta 2000 (vsi) 
dolgoročni plani zaradi določb zakona o planiranju in urejanju 
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), ki 
so podaljšale veljavnost le srednjeročnih družbenih planov 

(za obdobje od 1986 do 1990) konzumirani. To pa pomeni, da 
bi posledica "izrabe" dolgoročnih planov z dnem 31.12.2000 
pri ustavno-sodnih kontrolah katerega koli posameznega akta, 
kadarkoli po 1.1.2001 lahko povzročila najmanj njegovo 
razveljavitev, če že ne odpravo, kar pa lahko pomeni ne samo 
popoln investicijski zastoj, ampak tudi, glede na določbe 
četrtega odstavka 109. člena zakona o varstvu okolja, 
nezavarovanost okolja pred prekomernimi obremenitvami in 
neracionalno oziroma neustrezno gospodarjenje z naravnimi 
dobrinami. 

Hkrati Vlada Republike Slovenije umika Iz zakonodajnega 
postopka predlog zakona o podaljšanju veljavnosti 
prostorskih sestavin državnega In občinskih dolgoročnih 
planov - hitri postopek, ki smo vam ga poslali z dopisom 
št. 350-26/2000-1 z dne 1.6.2000. 

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

- prof. dr. Andrej UMEK, minister za okolje in prostor, 
- Niko JURCA, državni sekretar v Ministrstvu za okolje in 

prostor. 

doc. dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGA: 1 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

HITRI POSTOPEK 
29.8.2000 

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O PLANIRANJU IN 
UREJANJU PROSTORA V PREHODNEM OBDOBJU 

L UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (ZPUP, Uradni list RS, 
št. 48/90) v 1. členu določa, da prostorske sestavine družbenih planov republike, občin 
in posebnih družbenopolitičnih skupnosti za obdobje 1986 - 1990 veljajo do sprejema 
novih predpisov o urejanju prostora. Ker je torej ta zakonska določba do sprejema 
novih predpisov o urejanju prostora podaljšala veljavnost prostorskih sestavin 
srednjeročnih planov, o prostorskih sestavinah dolgoročnih planov pa v navedenem 
zakonu ni določb, to pomeni, da bodo z iztekom leta 2000 dolgoročni plani 
konzumirani. V obravnavanem primeru torej sicer ne gre za neveljavnost, ampak za 
»izrabo« dolgoročnih planov po izteku navedenega obdobja. 

Prostorske sestavine dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 
2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 in 12/89, Uradni list RS, št. 36/90 - prečiščen 
kartografski del, 27/91, 72/95, 13/96 - kartografski del in 11/99) torej ne bodo več 
veljale po 31.12.2000 Veljale bodo le prostorske sestavine srednjeročnih družbenih 
planov, za obdobje 1986 - 1990 in to do nadaljnjega (do nove prostorske zakonodaje). 
Samo te prostorske sestavine bodo veljale po 31.12.2000, razen če bi iz teh planov 
samih (formalno ali posredno) izhajalo, da so le začasni v tem smislu, da s potekom 
časa, na katerega se nanašajo, avtomatično, "eo ipso", prenehajo veljati. 

Zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SRS (Uradni list SRS, 
št. 1/80 in 33/80) je bil v prejšnjem ustavnem sistemu družbene lastnine pravna 
osnova za družbeno planiranje in s tem tudi za urejanje prostora (npr. členi 195 do 
202). Šele z uveljavitvijo zakona o urejanju prostora (ZUreP, Uradni list SRS, št. 
18/84 in 15/89) je postalo urejanje prostora, s prostorskim planiranjem, čeprav še ne 
dovolj, a vseeno bolj samostojno. Z drugo točko 10. člena Ustavnega zakona za 
izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k Ustavi Socialistične republike 
Slovenije (Uradni list SRS, št. 32/89), je bil zakon o sistemu družbenega planiranja in 
o družbenem planu SRS razveljavljen. Ne glede na to, da s tem od 2.10.1989 ni bilo 
več nadaljnje pravne osnove za (družbeno) planiranje, pa je potrebno uvodoma tudi 
ugotoviti, da z omenjeno razveljavitvijo zakona formalno do tedaj sprejeti (in 
veljavni) dolgoročni in srednjeročni plani niso bili razveljavljeni (ukinjena je bila le 
osnova za nadaljnje planiranje). 
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Zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (ZPUP) je bil zaradi 
ukinitve prejšnjega zakona o sistemu družbenega planiranja potreben zato, da je bilo 
sploh možno sprejemati potrebne spremembe planov (prostorskih sestavin - člen 2 
zakona). Navedeni zakon (ZPUP) pa je bil potreben tudi zato, da se strokovno delo za 
potrebe prostorskega planiranja in na ekonomskih in socialnih sestavinah (za potrebe 
razvojnega planiranja), kot to določa njegov 6. člen, v tistem času ne bi ustavilo. Zato 
bi sicer bilo mogoče, na prvi pogled, sprejeti podoben zaključek glede veljavnosti 
prostorskih sestavin tako pri dolgoročnem državnem planu in kot tudi pri vseh 
dolgoročnih občinskih planih, četudi dolgoročne prostorske sestavine v zakonu niso 
izrecno omenjene (omenjene so le v zvezi s postopkom sprememb prostorskih 
sestavin), vendar temu žal ni tako. Tudi s pomočjo tako imenovane pravne historične 
razlage (z vpogledom v gradivo, ki je bilo podlaga za sprejem prehodnega zakona iz 
leta 1990) ni mogoče najti argumentov za zaključek, da so pripravljavci zakona šteli, 
da bodo s potekom planskega obdobja veljavne prostorske sestavine dolgoročnih 
planov avtomatično prenehale veljati, ampak da bodo pred iztekom leta 2000 
nadomeščene z novimi prostorskimi plani. Zakonodajalec je namreč menil, da mora z 
zakonom izrecno podaljšati veljavnost prostorskih sestavin srednjeročnih planov, saj 
bodo le-te konzumirane z iztekom leta 1990. 

Ker pa je bilo v preteklosti večkrat tudi izpostavljeno (sugerirano) stališče, kot da 
prostorske sestavine dolgoročnega plana sploh niso praktično pomembne in da bi zato 
tudi v primeru, da bi prenehale veljati 31.12.2000, ne bo nastala nobena pravna 
praznina, pa je potrebno pojasniti, da so v pravnem redu tudi te sestavine še kako 
pomembne. 

Definicijo "prostorskih sestavin" daje zakon o urejanju prostora (ZUreP), s tretjim 
odstavkom v zvezi drugim odstavkom 4. člena (prostorske rešitve glede dobrin 
splošnega pomena, razvoja dejavnosti in namenske rabe). Prostorske sestavine so 
bistven vsebinski del vsakega in tudi državnega dolgoročnega plana, tudi zaradi 49. 
člena ZUreP (pravna vloga prostorskih sestavin državnega dolgoročnega plana v zvezi 
z njihovim odnosom do dolgoročnih prostorskih sestavin občinskega plana) in tudi 
drugih določbah tega zakona (npr. člen 39, itd.), sploh pa je dolgoročni državni plan 
bistven za prav vse srednjeročne plane (tretji odstavek 29. člena ZUreP), pa tudi 
zaradi varovanja naravnih dobrin. S četrtim odstavkom 109. člena prehodnih določb 
zakona o varstvu okolja (ZVO, Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) je namreč določeno, 
da se do izdelave študije ranljivosti okolja (iz 51.Člena ZVO) zanjo šteje kartografska 
dokumentacija prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin, ki je do določitve 
stopnje varovanja okolja pred obremenitvami tudi obvezno izhodišče pri pripravi 
prostorskih planskih aktov države in lokalnih skupnosti, vseh sektorskih načrtov 
gospodarjenja z naravnimi dobrinami, izdajah dovoljenj za posege v prostor in 
izdelavah sanacijskih programov. 

Tudi prav vsak prostorski izvedbeni akt mora upoštevati tako srednjeročni kot 
dolgoročni plan oziroma v njem temeljiti (člena 22 in 29 ZUN), državni in občinski. 
Pri ustavno-sodni kontroli posameznega prostorskega izvedbenega akta pa so tudi 
lahko pomembne prostorske sestavine dolgoročnega državnega in občinskega plana. 
Tudi dejansko je ustavno sodišče že večkrat navedlo v obrazložitvah, da dolgoročni 
plan je pomemben (npr. št. U-I-29/92 z dne 17.12.1992, Uradni list RS, št. 3/93, s 
katerim se je odlok o določenem prostorskem izvedbenem aktu odpravil). Prostorske 
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sestavine dolgoročnega plana zato niso nepomembne, četudi so (na prvi pogled) 
relativno splošne. Pomembne utegnejo biti pri ocenah o ustavnosti in zakonitosti, saj 
so podlaga za vse hierarhično nižje (prostorske) akte, pa tudi za vsa upravna 
dovoljenja, ki se nanašajo na posege v prostor, zlasti pa zaradi varstva okolja pred 
prekomernimi obremenitvami in zaščite naravnih dobrin pred prekomernim 
izkoriščanjem. 

Ker so v pravnem redu torej tudi sestavine dolgoročnih planov še kako pomembne 
oziroma so bistven vsebinski del vsakega in tudi državnega dolgoročnega plana, bi 
posledica »izrabe« dolgoročnih planov pri ustavno-sodnih kontrolah posameznega 
akta, po 1.1.2001 lahko povzročila najmanj njegovo razveljavitev, če že ne odpravo, 
kar pa lahko pomeni ne samo popoln investicijski zastoj, ampak tudi, glede na prej 
navedene določbe četrtega odstavka 109. Člena zakona o varstvu okolja (ZVO), 
nezavarovanost okolja pred prekomernimi obremenitvami in neracionalno oziroma 
neustrezno gospodarjenje z naravnimi dobrinami (njihovo prekomerno izkoriščanje). 

Predlagani zakon pa je potrebno čimprej sprejeti tudi zato, ker že iz dosedanjih 
pripomb k novemu zakonu o urejanju prostora, ki je bil že posredovan v strokovno in 
medresorsko obravnavo, izhaja, da ga do 31.12.2000 ne bo mogoče sprejeti, med 
drugim tudi zato ne, ker obsega takšno pomembno materijo, ki mora biti povezana z 
razvojnim načrtovanjem in z njim povezanimi razvojnimi instrumenti, zaradi česar ne 
bi bilo oportuno Državnemu zboru RS predlagati, da ga obravnava in sprejema po 
hitrem postopku. 

2. Cilji in načela zakona 

Poglavitni cilj, ki ga zasleduje predlagani zakon, je, da tudi po 1.1.2001 ne bo okolje 
nezavarovano pred prekomernimi obremenitvami, da se bo z naravnimi dobrinami 
ravnalo racionalno oziroma v skladu z načeli predpisov o varovanju okolja in da ne bo 
investicijskih zastojev in s tem posledično zastoja splošnega gospodarskega razvoja 
oziroma da bo tudi po tem datumu možno pripravljati in sprejemati prostorske plane 
in druge prostorske akte državnega in lokalnega pomena ter za graditev objektov in 
naprav oziroma za izvajanje drugih posegov v prostor tudi izdajati ustrezna upravna 
dovoljenja. 

Temeljno načelo predlaganega zakona je zato, da se do sprejema novih predpisov o 
urejanju prostora prostorski plani oziroma njihove spremembe in dopolnitve 
pripravljajo in sprejemajo na dosedanji način. 

3. Osnovne rešitve zakona 

S predlaganim zakonom se bo do sprejema novih predpisov o urejanju prostora 
podaljšala veljavnost prostorskih sestavin državnega in občinskih dolgoročnih planov 
za obdobje od leta 1986 do leta 2000, sprejetih na podlagi predpisov, ki so veljali pred 
uveljavitvijo zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni 
list RS, št. 48/90) ter njihovih sprememb in dopolnitev, sprejetih na podlagi 2. člena 
navedenega zakona. 
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4. Ocena finančnih in drugih posledic predlaganih rešitev 

Predlagani zakon ne bo imel finančnih posledic za Republiko Slovenijo oziroma za 
državni proračun in občinske proračune. Uveljavitev predlaganega zakona ne bo 
povzročila dodatnih proračunskih obremenitev in sicer zato, ker se predlagana rešitev 
v celoti vključuje v obstoječo ureditev priprave in sprejemanja prostorskih aktov. 

Predlagani zakon pa tudi sicer ne bo mogel imeti nikakršnih negativnih finančnih ali 
drugih posledic zato, ker bo v kratkem v (redni) zakonodajni postopek vložen nov 
zakon o urejanju prostora, ki pa bo v svojih prehodnih določbah prevezal sedanje 
stanje na novi sistem še toliko lažje, ker bo sedanje stanje ustrezno urejeno s 
predlaganim zakonom. 

5. Obrazložitev predloga za hitri postopek 

Ker bi torej posledica »izrabe« dolgoročnih planov z dnem 31.12.2000 pri ustavno- 
sodnih kontrolah posameznega akta, kadarkoli po 1.1.2001 lahko povzročila najmanj 
njegovo razveljavitev, če že ne odpravo, kar pa lahko pomeni ne samo popoln 
investicijski zastoj, ampak tudi, glede na določbe četrtega odstavka 109. člena zakona 
o varstvu okolja (ZVO), nezavarovanost okolja pred prekomernimi obremenitvami in 
neracionalno oziroma neustrezno gospodarjenje z naravnimi dobrinami, je temeljni 
razlog za sprejem predlaganega zakona po hitrem postopku zlasti v ravnokar 
navedenem. 

Predlagatelj torej predlaga obravnavo predloga zakona po hitrem postopku zaradi 
izrednih potreb države (prvi odstavek 201. člena poslovnika Državnega zbora RS). Že 
iz ocene stanja pa tudi sicer izhaja, daje potrebno predlagani zakona ne samo sprejeti, 
ampak tudi uveljaviti pred 31.12.2000. 

D. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V 1. členu zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list 
RS, št. 48/90) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Do sprejema novih predpisov o urejanju prostora in na njihovi podlagi sprejetih 
prostorskih planskih aktov veljajo tudi prostorske sestavine dolgoročnih pianov 
Republike Slovenije in lokalnih skupnosti za obdobje od leta 1986 do leta 2000.« 

2. člen 

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

m. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

Predlagani zakon ima vsega skupaj le dva člena. S prvim členom je določeno, da se s 
predloženim zakonom podaljša veljavnost prostorskih sestavin državnega in občinskih 
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dolgoročnih planov za obdobje od leta 1986 do leta 2000. Drugi člen določa »vacatio 
legis«. 

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE DOPOLNJUJE 

1. člen 

Prostorske sestavine družbenih planov republike, občin in posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti za obdobje 1986 - 1990 veljajo do sprejema novih 
predpisov o urejanju prostora. 
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IZJAVA o skladnosti 
predloga zakona s predpisi evropskih skupnosti 

11 Naslov predloga akta: 
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o planiranju in urejanju prostpra v prehodnem 
obdobju - hitri postopek 

21 Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma o pridružitvi" 
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se nanašajo na 
predloženo gradivo: 
- ni jih 
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene: 

ker jih ni - nerelevantno 
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

isto kot zgoraj 

31 Skladnost prcdloea akta s predpisi ES 
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z 
navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 
- Pravo evropske unije ne ureja področja sistema urejanja prostora. 
b) Ali je predlog akta usklajen 2 ostalimi viri prava ES 

nerelavantno 
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
- ni razlogov 

4> Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi 
viri ES (letol 

ker ni razlogov - nerelevantno 

51 Ali so zeorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

61 Ali ic predlog akta preveden »n v kateri iezik? 
ni preveden, ker je šele v fazi predloga. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov CPHARE. TAIEX. Komisija ES. države 
Članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

&) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevani c 
roka za uskladitev 

T m M in T"\T"! 1 m G L' Idr nn/4nir ^ —— _ _ 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 VARSTVU OSEBNIH 

PODATKOV (ZVOP-A) 

- EPA 1302 - II - hitri postopek 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 210-01/93-4 
Ljubljana, 31.08.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 14. seji dne 31.8.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem 
postopku s predlogom, da se uvrsti na 55. izredno sejo 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov obravnava 
po hitrem postopku, zaradi izrednih potreb države, saj gre za 
vzpostavitev in delovanje neodvisne institucije, katere 
ustanovitev je nujna za našo pridružitev in izpolnjevanje 
pogajalskih izhodišč. Ustanovitev institucije je vezana tudi na 
državni program Republike Slovenije za prevzem pravnega 
reda Evropske unije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 

. poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Barbara BREZIGAR, ministrica za pravosodje, 
- Marko STARMAN, državni sekretar v Ministrstvu za 

pravosodje. 

doc. dr. Verica TRSTENJAK, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGA: 1 

UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za spremembe in 
dopolnitve zakona 

1.1 Varstvo osebnih podatkov je ena temeljnih človekovih pravic, 
ki je v demokratičnih sistemih ustrezno urejena v predpisih. 
Izhajajoč iz 38. člena Ustave Republike Slovenije je varstvo 
osebnih podatkov temeljna človekova pravica, ki je in mora biti 
urejena v Republiki Sloveniji v posebnem zakonu. Cilj varstva 
osebnih podatkov ni varstvo podatkov samih, temveč varstvo 
posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo, in s tem njegove 
informacijske zasebnosti. Temu cilju so podrejena tudi vsa ostala 
vprašanja, ki jih urejajo predpisi. 

Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS/I, št. 33/91) v 38. členu 
določa v prvem odstavku, da je zagotovljeno varstvo osebnih 
podatkov. Prepovedana je uporaba osebnih podatkov v nasprotju 
z namenom njihovega zbiranja. Zbiranje, obdelovanje, namen 
uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov določa 
zakon. Vsakdo ima pravico seznaniti se z zbranimi osebnimi 
podatki, ki se nanašajo nanj, in pravico do sodnega varstva ob 
njihovi zlorabi. 

To pomeni, da morajo obdelovalci osebnih podatkov spremembo 
namembnosti obdelave opredeliti v določenem zakonu, oziroma 
imeti ustrezno pisno privolitev posameznika na katerega se 
podatki nanašajo. Dalje uporaba osebnih podatkov v nasprotju z 
namenom uporabe je v kazenskem zakoniku Republike Slovenije 
opredeljeno kot kaznivo dejanje. Posameznik, na katerega se 
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nanašajo osebni podatki, pa ima pravico do sodnega varstva in 
prijave nepravilnosti pri inšpektorju za varstvo osebnih podatkov, 
ki ukrepa v skladu s pooblastili, ki izhajajo iz zakona o varstvu 
osebnih podatkov. 

Obdelava občutljivih osebnih podatkov je v Republiki Sloveniji 
urejena z zakonom o varstvu osebnih podatkov, vsi osebni podatki 
so občutljivi. Varstvo osebnih podatkov se nanaša na ročno kakor 
tudi na strojno obdelavo. Obdelava posebej občutljivih osebnih 
podatkov je v Republiki Sloveniji opredeljeno že v Ustavi. V 41. 
členu Ustave je opredeljeno, da je izpovedovanje vere in drugih 
opredelitev v zasebnem in javnem življenju svobodno.Nihče se ni 
dolžan opredeliti glede svojega verskega ali drugega 
prepričanja.Starši imajo pravico, da v skladu s svojim prepričanjem 
zagotavljajo svojim otrokom versko in moralno vzgojo. Usmerjanje 
otrok glede verske in moralne vzgoje mora biti v skladu z otrokovo 
starostjo in zrelostjo ter z njegovo svobodo vesti,verske in druge 
opredelitve ali prepričanja. To pomeni, da teh podatkov ni mogoče 
zbirati z zakonom, posreduje jih lahko le posameznik, na katerega 
se osebni podatki nanašajo. 

Omejevanje pravic posameznikov glede seznanjanja z vsebino 
obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo na posameznika mora 
biti opredeljena v zakonu in mora izhajati iz ustavno opredeljene 
vsebine, torej, da so omejitve glede vpogleda v obdelavo osebnih 
podatkov možne le, če gre za varovanje vrednot, ki jih kot take 
varuje Ustava Republike Slovenije. 

Slovenski zakon o varstvu osebnih podatkov nedvoumno točno 
določa pravila, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov. Pri 
tem je treba poudariti, da je obdelava osebnih podatkov na 
posameznih področjih možna, če je tako opredeljeno v področni 
zakonodaji oziroma v postopkovnih zakonih ali če so izpolnjeni 
določeni pogoji za obdelavo osebnih podatkov npr. pogodba To 
preprosto pomeni, da obdelava osebnih podatkov ni možna, če ni 
ustrezne podlage v predpisih ali pisne privolitve posameznika na 
katerega se osebni podatki nanašajo. 

če pa že poteka, je v nasprotju z zakonom o varstvu osebnih 
podatkov in Kazenskim zakonikom . 

Kazenski zakonik opredeljuje in ustrezno sankcionira zlorabo 
osebnih podatkov v 154. členu in drugih v 225. členu. 

1.2 Namen sprememb in dopolnitev zakona o varstvu osebnih 
podatkov je v tem, da z ustanovitvijo neodvisne institucije urada 
za varstvo osebnih podatkov zadovoljimo zahtevam, ki izhajajo 
iz dokumentov in usmeritev Evropske skupnosti za področje 
obdelave osebnih podatkov. 

Najpomembnejši predpisi, ki urejajo omenjena vprašanja, so: 

- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91), 
- Zakon o ratifikaciji konvenciji o varstvu posameznikov glede na 

avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (Uradni list RS, 11/94 
mednarodne pogodbe), 

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99), 
- Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 63/94). 

1.3 Kratek pregled ureditve področja varstva osebnih podatkov v 
drugih državah Evropske Skupnosti (navedeni podatki so povzeti 
iz dokumentov omenjenih držav) 

1.3.1 Portugalska 

Zakon o varstvu osebnih podatkov (št. 67/98 z dne 26/10-1998, 
ki prenaša v portugalski pravni sistem Direktivo 95/46/EC ) 
opredeljuje določene aktivnosti glede obdelave osebnih podatkov, 
ki jih omenjena direktiva določa. Ne navajamo vseh podrobnosti, 

predstavljamo pomembne glede vsebine dela in sicer: 

Naloge in odgovornosti državne komisije za varstvo podatkov 
(CNPD): 

(21. člen) 

1-CNPD je neodvisno telo s pooblastili organa oblasti, ki deluje v 
okviru državnega parlamenta. 
2 - Ne glede na državno zakonodajo, ki velja za določeno 
obdelavo, CNPD izvaja svoja pooblastila na celotnem državnem 
ozemlju. 
3 - CNPD lahko za izvajanje njegovih pooblastil zaprosi nadzorni 
organ za varstvo podatkov kake druge države članice Evropske 
skupnosti ali Sveta Evrope. 
4 - CNPD sodeluje z nadzornimi organi oblasti za varstvo podatkov 
drugih držav pri razširjanju državnih zakonov in podzakonskih 
predpisov na področju varstva osebnih podatkov in pri obrambi 
in uresničevanju pravic posameznikov, ki stalno bivajo v tujini 

(22. člen) 

1 - CNPD je državni organ oblasti, pooblaščen za nadzor in 
spremljanje spoštovanja zakonov in podzakonskih predpisov na 
področju varstva osebnih podatkov ob strogem spoštovanju 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin in jamstev, zavarovanih 
z ustavo in zakoni. 
2 - S CNPD se je treba posvetovati glede vsakršnih zakonskih 
določb in drugih pravnih dokumentov v pripravi v skupnosti ali 
mednarodnih ustanovah v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. 
3 - CNPD ima: 
(a) pooblastila za preiskave in ima pravico dostopa do podatkov, 
ki so v postopku obdelave, in pooblastila za zbiranje vseh 
informacij, potrebnih za opravljanje svojih nadzornih nalog; 
(b) pooblastila organov oblasti, še posebej za odreditev blokade, 
izbrisa ali uničenja podatkov, ali izrekanja .začasne ali trajne 
prepovedi obdelave osebnih podatkov, tudi če je vključena v 
omrežja odprtega tipa za obdelavo podatkov prek strežnikov, ki 
se nahajajo na portugalskem ozemlju; 
(c) pooblastilo za izdajanje mnenj pred izvedbo obdelave in za 
zagotovitev njihove objave. 
4 - V primeru, če se neizpolnjevanje zakonskih določb v zvezi z 
osebnimi podatki ponavlja, lahko CNPD opozori ali javno opomni 
obdelovalca in lahko v skladu s svojimi nalogami sproži ustrezno 
vprašanje v državnem parlamentu, vladi ali drugih telesih ali 
organih oblasti. 
5 - CNPD je pooblaščen za začetek sodnega postopka, če so 
bile kršene določbe tega zakona, in mora obvestiti javno tožilstvo 
0 vsakršnih kaznivih dejanjih, o katerih zve med opravljanjem 
svojih funkcij in ki izhajajo iz tega naslova, in mora sprejeti potrebne 
in nujne varnostne ukrepe, da zagotovi dokaze. 
6 - CNPD pred zakonom zastopa javno tožilstvo in je oproščen 
plačevanja stroškov v postopkih, v katerih je udeležen. 

(23. člen) 

1 - CNPD odgovarja predvsem za: 
(a) izdajanje mnenj o zakonskih določbah in pravnih dokumentih 

v pripravi v skupnosti ali v mednarodnih ustanovah v zvezi z 
obdelavo osebnih podatkov; 

(b) odobritev ali, odvisno od primera, evidentiranje obdelave 
osebnih podatkov; 

(c ) odobritev uporabe osebnih podatkov v posebnih primerih za 
namene, ki ne dajejo povoda za njihovo zbiranje glede na 
načela, navedena v 5. členu; 

(d) odobritev kombiniranja podatkov, ki se avtomatsko obdelujejo, 
v primerih, predvidenih v 9. členu; 

poročevalec, št. 75 12 11. september2000 



(e) odobritev prenosa osebnih podatkov v primerih, predvidenih 
v 20. členu; 

(f) določitev roka hrambe osebnih podatkov v skladu z njihovim 
namenom, izdajanje direktiv za določene sektorje dejavnosti; 

(g) zagotovitev pravice dostopa do informacij in uresničevanja 
pravice do popravka in ažuriranja; 

(h) odobritev določitve stroškov ali pogostnosti v zvezi z 
uresničevanjem pravice dostopa in za določitev skrajnih 
rokov, ko mora biti v vsakem sektorju dejavnosti zagotovljeno 
spoštovanje obveznosti, ki zavezujejo upravljavca na podlagi 
11. in 13. člena; 

(i) odzivanje na prošnje, ki jih vloži oseba ali združenje, ki zastopa 
to osebo, glede varstva pravic in svoboščin v zvezi z 
obdelavo osebnih podatkov in obveščanje le-teh o izidu; 

(j) preverjanje zakonitosti obdelave podatkov na zahtevo katere 
koli osebe, če za tako obdelavo velja omejen dostop ali 
obveščanje, in obvestilo osebe o tem, da je bilo preverjanje 
opravljeno; 

(k) obravnavo zahtevkov, pritožb ali prošenj zasebnikov; 
(!) izvzetje zaščitnih ukrepov v skladu z drugo točko 15. člena, 

izdajanje direktiv za določene sektorje dejavnosti; 
(m) zagotovitev zastopanosti v skupnih nadzornih postopkih in 

na sestankih neodvisnih nadzornih teles za varstvo podatkov 
v okviru Evropske skupnosti in v mednarodnem okviru in 
udeležbo na mednarodnih srečanjih v okviru svojih 
odgovornosti, še posebej v funkciji zastopnika in izvajalca 
nadzornih funkcij po Schengenskem sistemu in Europolu v 
skladu z veljavnimi predpisi; 

(n) presojo v zvezi z odrejanjem glob; 
(o) spodbujanje priprave pravil obnašanja in njihovo oceno; 
(p) spodbujanje razkrivanja in pojasnjevanja pravic v zvezi z 

varstvom podatkov in redno objavljanje informacij o svoji 
dejavnosti, še posebej z objavljanjem letnega poročila; 

(q) opravljanje drugih zakonsko določenih odgovornosti. 

2 - Pri opravljanju svojih odgovornosti v zvezi z izdajanjem direktiv 
ali oceno pravilnikov obnašanja se mora CNPD zavzemati za 
upoštevanje mnenj združenj, ki branijo vpletene interese. 
3 - Pri opravljanju svojih funkcij mora CNPD predvideti obvezne 
odločbe, ki jih je mogoče izpodbijati ali proti katerim se je mogoče 
pritožiti pred osrednjim upravnim sodiščem. 
4 - CNPD lahko predlaga državnemu parlamentu ukrepe, ki se 
mu zdijo koristni za opravljanje njegovih nalog in odgovornosti. 

(24. člen) 

1 - Javna in zasebna telesa morajo sodelovati s CNPD, tako da 
temu posredujejo vse informacije, ki jih zahteva za opravljanje 
svojih odgovornosti. 
2 - Dolžnost sodelovanja je treba zagotoviti še posebej, kadar 
mora zato, da bi svoje funkcije lahko v celoti opravljal, CNPD 
pregledati računalniški sistem in sisteme datotek z osebnimi 
podatki ter vso dokumentacijo v zvezi z obdelavo in prenosom 
osebnih podatkov. 
3 - CNPD ali njegovi člani in osebje, ki ga ti imenujejo, imajo 
pravico dostopa do računalniških sistemov, ki se uporabljajo kot 
podpora pri obdelavi podatkov, ter do dokumentacije, omenjene v 
prejšnji točki, v okviru svojih dolžnosti in odgovornosti. 

(25. člen) 

1 - CNPD je sestavljen iz sedmih priznanih neoporečnih in 
zaslužnih članov, pri čemer predsednika in dva člana izvoli državni 
parlament na podlagi d'Hondtovega pravila najvišjega povprečja. 
2 - Preostali člani morajo biti: 
(a) dva sodnika z več kot 10 leti delovnih izkušenj, pri čemer je 

eden sodnik nižjega sodišča, ki ga imenuje Conselho Su- 

perior da Magistratura, in drugi sodnik na javnem tožilstvu, ki 
ga imenuje Conselho Superior do Ministšrio Publico; 

(b) dva priznana kompetentna posameznika, ki ju imenuje vlada. 
3 - Mandat članov CNPD traja pet let in preneha, ko'prevzamejo 
funkcijo novo imenovani člani. 
4 - Člani CNPD morajo biti navedeni na seznamu, objavljenem v 
prvi seriji uradnega lista. 
5 - Člani CNPD prevzamejo funkcijo pred predsednikom 
državnega parlamenta v roku 10 dni po objavi seznama, 
omenjenega v prejšnji točki. 

(26. člen) 

1 - Z aktom državnega parlamenta je treba potrditi naslednje: 
(a) izvedbeni akt in osebje CNPD; 
(b) sistem križanja interesov, prepoved opravljanja funkcije, 

razrešitev in izgubo mandata ter nagrajevanje članov CNPD. 
2 - Status članov CNPD jamči njihovo neodvisnost pri opravljanju 
njihovih nalog. 
3 - Komisija ima svoje lastno osebje za tehnično in upravno 
pomoč, njegovi uradniki in zastopniki pa uživajo status in ugodnosti 
osebja državnega parlamenta. 

1,3.2 Švedska 

Švedska rešuje upravljanje neodvisne agencije za varstvo 
osebnih podatkov, ki izhaja iz direktive ES v Zakonu o osebnih 
podatkov (1988-204) z dne 29/4-1998. 

Pooblastila nadzornega organa oblasti 

(43. člen) 

Nadzorni organ oblasti ima za svoj nadzor na zahtevo pravico 
dobiti: 

a) možnost dostopa do osebnih podatkov, ki se obdelujejo, 

b) informacije in dokumentacijo o obdelavi osebnih podatkov in 
zaščiti take obdelave in 

c) možnost dostopa do prostorov,povezanih z obdelavo osebnih 
podatkov. 

(44. člen) 

Če nadzorni organ oblasti na podlagi zahtevka iz člena 43 ne 
more pridobiti zadostnih informacij, da bi lahko sklepal, da je 
obdelava osebnih podatkov zakonita, lahko ta organ ob 
zagroženem plačilu globe zaradi neizpolnjevanja obveznosti 
prepove upravljavcu osebnih podatkov obdelavo osebnih 
podatkov na vsakršen drug način razen hrambe le-teh. 

(45. člen) 

Če nadzorni organ oblasti ugotovi, da se osebni podatki obdelujejo 
ali bi se lahko obdelovali na nezakonit način, ta orgđn z opominom 
ali podobnim postopkom skuša doseči popravek. Če popravka ni 
mogoče doseči na noben drug način ali če je zadeva nujna, lahko 
organ ob zagroženem plačilu globe zaradi neizpolnjevanja 
obveznosti prepove upravljavcu osebnih podatkov, da bi nadaljeval 
z obdelavo osebnih podatkov na vsakršen drug način razen 
hrambe le-teh. 
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Ce upravljavec osebnih podatkov prostovoljno ne izpolni odločitve 
o zaščitnih ukrepih v skladu z 32 členom, ki je postala dokončno 
pravnomočna, lahko nadzorni organ oblasti predpiše plačilo globe 
zaradi neizpolnjevanja obveznosti. 

(46. člen) 

Preden nadzorni organ oblasti izreče globo za neizpolnjevanje 
obveznosti v skladu z členom 44 ali 45, je treba dati upravljavcu 
osebnih podatkov možnost, da izrazi svoje stališče. Če pa je 
zadeva nujna, lahko organ oblasti, dokler stališča niso izražena, 
izda začasno odločbo o plačilu globe zaradi neizpolnjevanja 
obveznosti. Začasna odločba se ponovno obravnava po preteku 
roka za posredovanje stališč. 

Sklep o plačilu globe za neizpolnjevanje obveznosti se vroči 
upravljavcu osebnih podatkov. Vročitev v skladu z 12 členom 
Zakona o vročitvi (1970:428) je mogoče uporabiti, le če je 
upravičeno mogoče domnevati, da je upravljavec osebnih 
podatkov pobegnil ali se kako drugače skriva. 

(47. člen) 

Nadzorni organ oblasti lahko na okrožnem upravnem sodišču v 
okrožju, kjer se organ oblasti nahaja, da zahtevek za izbris osebnih 
podatkov, ki so bili obdelani na nezakonit način. 

Sklepa o izbrisu ni mogoče izdati, če je neupravičen. 

1.3.3 Finska 

Zakon o osebnih podatkih (523/99) finske opredeljuje aktivnosti 
glede neodvisne agencije za varstvo osebnih podatkov kot sledi: 

(38. člen) 

(1) Varuh za varstvo podatkov daje navodila in smernice v zvezi 
z obdelavo osebnih podatkov, nadzira obdelavo, da bi bili 
doseženi smotri tega zakona, in sprejema odločitve, kot je 
določeno v tem zakonu. 

(2) Svet za varstvo podatkov obravnava načelna vprašanja v 
zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kadar so ta pomembna 
za uporabo tega zakona, in tudi odloča v zadevah v zvezi z 
varstvom podatkov v skladu z določbami tega zakona. 

(3) Organi oblasti, odgovorni za varstvo podatkov, lahko uporabijo 
pooblastila, dana v tem poglavju, tudi kadar za obdelavo 
osebnih podatkov v skladu z členom 4 ne veljajo določbe 
tega zakona. Organi oblasti, odgovorni za varstvo podatkov, 
sodelujejo z organi oblasti, odgovornimi za varstvo podatkov, 
v drugih državah članicah Evropske skupnosti in kjer je 
potrebno zagotavljajo pomoč pri izvršilnih funkcijah. 

(39. člen) 

(1) Ne glede na določbe o zaupnosti ima varuh za varstvo 
podatkov pravico dostopa do osebnih podatkov, ki se 
obdelujejo,"»kot tudi do vseh informacij, potrebnih za nadzor 
nad zakonitostjo obdelave osebnih podatkov. Svet za varstvo 
podatkov ima enako pravico v zadevah, ki jih obravnava. 

(2) Varuh za varstvo podatkov ima pravico nadzirati datoteke 
osebnih podatkov in določiti strokovnjake za izvedbo takega 
nadzora. Za potrebe nadzora imata varuh za varstvo podatkov 
in strokovnjak pravico vstopiti v prostore upravljavca in osebe, 

ki opravlja delo v imenu upravljavca, če se osebni podatki 
obdelujejo ali če se datoteke osebnih podatkov hranijo v takih 
prostorih, in priti do informacij in opreme, potrebnih za izvedbo 
nadzora. V prostorih, ki jih pokrivajo določbe o nedotakljivosti 
doma, je mogoče nadzor opraviti, le če pri konkretni zadevi 
obstaja razlog za domnevo, da so bile ali bodo kršene določbe 
o obdelavi osebnih podatkov. Nadzor je treba opraviti, tako 
da ne povzroča nepotrebnih neprijetnosti ali stroškov 
upravljavcu. 

(3) V zvezi z obdelavo, omenjeno v zgornjem členu 2(5), varuh 
za varstvo podatkov nadzoruje spoštovanje dolžnosti varstva 
podatkov, predvidene v členu 32. V ta namen ima varuh za 
varstvo podatkov pravico dostopa do potrebnih informacij o 
varstvu podatkov. 

(40. člen) 

(1) Varuh za varstvo podatkov spodbuja dobre navade v zvezi z 
obdelavo in izdaja napotila in smernice, da bi dosegli stanje, 
ko se nezakonito ravnanje ne bo nadaljevalo oziroma 
ponavljalo. Po potrebi varuh za varstvo podatkov posreduje 
zadevo v obravnavo svetu za varstvo podatkov ali jo prijavi 
zaradi uvedbe kazenskega postopka. 

(2) Varuh za varstvo podatkov odloča o zadevah, na katere ga 
opozorijo osebe, na katere se podatki nanašajo, na podlagi 
členov 28 in 29. Varuh lahko odredi, da mora upravljavec 
omogočiti osebi, na katero se podatki nanašajo, uresničitev 
pravice dostopa, ali popraviti napako. 

(3) Varuh za varstvo podatkov lahko izda podrobnejše smernice 
o tem, kako je treba osebne podatke zaščititi pred nezakonito 
obdelavo. 

(41. člen) 

(1) Vpleteni organ oblasti mora varuhu za varstvo podatkov 
omogočiti, da pove svoje mnenje v zvezi s pripravo osnutkov 
zakonodajnih ali upravnih reform v zvezi z varstvom osebnih 
pravic ali svoboščin pri obdelavi osebnih podatkov. 

(2) Pred vložitvijo obtožnice za vedenje, ki je v nasprotju s tem 
zakonom, mora javni tožilec zaslišati varuha za varstvo 
podatkov. Pri obravnavi tovrstne zadeve mora sodišče 
omogočiti zaslišanje varuha za varstvo podatkov. 

(43. člen) 

(1) Svet za varstvo podatkov lahko da dovoljenje za obdelavo 
osebnih podatkov, omenjeno v členu 8(1 )(9), če je poleg 
posamičnih primerov obdelava še kako drugače potrebna za 
zaščito vitalnih interesov osebe, na katero se podatki 
nanašajo, ali da bilo lahko uporabljeno javno pooblastilo 
upravljavca ali kake tretje osebe, kateri naj bi bili podatki 
razkriti.Dovoljenje je mogoče dati tudi za uresničitev 
legitimnega interesa upravljavca ali prejemnika podatkov, pod 
pogojem da taka obdelava ne ogroža varstva zasebnosti 
posameznika ali njegovih pravic. 

(2) Sveta za varstvo podatkov lahko da dovoljenje za obdelavo 
občutljivih podatkov, omenjeno v členu 12(13), zaradi razloga, 
povezanega s kakim pomembnim javnim interesom. 

(3) Dovoljenje je mogoče dati za določeno obdobje ali vsakokratni 
primer; vsebovati mora pravila, potrebna za varstvo 
zasebnosti osebe, na katero se podatki nanašajo. Pravila je 
mogoče spreminjati ali dopolnjevati na zahtevo varuha za 
varstvo podatkov ali osebe, na katero se podatki nanašajo, 
če je to potrebno zaradi spremenjenih okoliščin. 
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(44. člen) 

Na zahtevo varuha za varstvo podatkov lahko svet za varstvo 
podatkov: 
(1) prepove obdelavo osebnih podatkov, ki je v nasprotju z 

določbami tega zakona ali pravil in predpisov, izdanih na 
podlagi tega zakona; 

(2) v drugih zadevah od tistih, omenjenih v razdelku 40(2), prisili 
vpleteno osebo, da odpravi primer nezakonitega ravnanja ali 
opustitve (dejanja); 

(3) odredi, da postopki v zvezi z datoteko prenehajo, če 
nezakonito ravnanje ali opustitev resno ogrožata varstvo 
zasebnosti osebe, na katero se podatki nanašajo, ali njenih 
interesov ali pravic, pod pogojem da datoteka ni vzpostavljena 
na podlagi kakega zakonsko predvidenega namena; in 

(4) prekliče dovoljenje, omenjeno v razdelku 43, če osnovni pogoji 
zanj niso več izpolnjeni, ali če upravljavec ukrepa v nasprotju 
z dovoljenjem oziroma pravili v zvezi z njim. 

(45. člen) 

(1) Na odločitev varuha za varstvo podatkov, omenjeno v 
razdelku 40(2), in sveta za varstvo podatkov, omenjeno v 
členih 43 in 44, se je mogoče pritožiti v skladu z določbami 
Zakona o upravnem pravdnem postopku pred upravnim 
sodiščem (586/1996). Varuh za varstvo podatkov se lahko 
pritoži na odločitev sveta za varstvo podatkov, omenjeno v 
razdelku 43. 

(2) V odločbi sveta za varstvo podatkov je mogoče odrediti, da je 
treba odločbo spoštovati ne glede na pritožbo, razen če 
pritožni organ ne odredi drugače. 

1.3.4 Španija 

Zakon o varstvu osebnih podatkov Španije (Uradni list z dne 
1712-1999, št. 135-15) opredeljuje aktivnosti glede neodvisne 
institucije kot sledi: 

VI. Poglavje 

Agencija za varstvo podatkov 

(35. člen) Pravni značaj in red 

1. Agencija za varstvo podatkov je javni pravni organ, pravna 
oseba in s polno javno in zasebno sposobnostjo, ki pri izvajanju 
svojih funkcij deluje popolnoma neodvisno od javne uprave Ureja 
jo pričujoči Zakon in lastni statut, ki ga bo potrdila Vlada. 

2. Pri izvajanju svojih javnih funkcij in v odsotnosti tega, kar določa 
pričujoči Zakon ter njegova določila o razvoju, deluje Agencija za 
varstvo podatkov v skladu z Zakonom 30/1992 z dne 26.11. o 
pravnem redu organov javne uprave in skupnem upravnem 
postopku. Pri svojih premoženjskih pridobitvah in sklepanju 
pogodb pa se ravna po civilnem (zasebnem) pravu. 

3. Delovna mesta organov in služb, ki sestavljajo Agencijo za 
varstvo podatkov, opravljajo uradniki javne uprave in v ta namen 
zaposleno osebje, v skladu z značajem funkcij, dodeljenih 
vsakemu delovnemu mestu. To osebje je zavezano k varovanju 
tajnosti podatkov osebnega značaja, ki jih spoznajo med 
opravljanjem svoje funkcije. 

4. Agencija za varstvo podatkov ima za izpolnjevanje svojih ciljev 
na voljo naslednje dobrine in ekonomska sredstva: 

a) Dodeljena sredstva, ki se določijo letno in se bremenijo iz 
državnega proračuna. 
b) Dobrine in vrednosti, ki predstavljajo njeno premoženje, ter 
donosi in dohodki tega. 
c) Vse drugo, kar se ji lahko zakonito prisodi. 

5. Agencija za varstvo podatkov vsako leto izdela in potrdi 
odgovarjajoči predhodni proračun in ga predloži Vladi za njegovo 
vključitev - z ustrezno neodvisnostjo - v državni proračun. 

(36. člen) Direktor 

1. Direktor Agencije za varstvo podatkov vodi Agencijo in jo 
zastopa. Imenovan je za obdobje štirih let izmed oseb, ki sestavljajo 
Svetovalni odbor, in sicer s kraljevim odlokom. 

2. Svoje funkcije opravlja s polno samostojnostjo in objektivnostjo 
in pri njihovem opravljanju ni zavezan nobenemu navodilu. 
V vsakem primeru mora Direktor poslušati Svetovalni odbor pri 
tistih predlogih, ki jih pri izvajanju njegovih funkcij realizira Odbor. 

3. Direktor Agencije za varstvo podatkov preneha s svojo funkcijo 
pred iztekom obdobja, določenega v 1 .odstavku, samo v primeru 
lastne zahteve ali v primeru odločitve Vlade o njegovi odstavitvi, 
po vlogi prošnje, v kateri se nujno zaslišijo tudi drugi člani 
Posvetovalnega odbora, zaradi hudega neizpolnjevanja njegovih 
dolžnosti, nesposobnosti za opravljanje njegove funkcije, 
neskladnosti ali obsodbe za prekršek goljufije. 

4. Direktorju Agencije za Varstvo podatkov se upošteva visok 
položaj in ostane na položaju posebnih služb, če je prej opravljal 
javno funkcijo. V primeru pa, da bi bil imenovan na to mesto kateri 
izmed članov sodniškega ali tožilskega poklica, bo prav tako 
prešel na upravni položaj posebnih služb. 

(37. člen) Funkcije 

Funkcije Agencije za Varstvo podatkov so naslednje: 

a) Nadzorovati izvajanje zakonodaje o varstvu podatkov in 
kontrolirati njeno uporabo, predvsem v zvezi s pravicami do 
informacij, dostopa, popravkov, nasprotovanja in izbrisa podatkov. 
b) Izdajati pooblastila, predvidena v Zakonu ali v njegovih izvršilnih 
uredbah. 
c) Namesto in brez vpliva na pristojnosti drugih organov izdajati 
natančna navodila za uskladitev postopkov z načeli pričujočega 
Zakona. 
d) Poskrbeti za prošnje in pritožbe , ki jih vložijo prizadete osebe. 
e) Dajati informacije osebam glede njihovih pravic pri obdelavi 
podatko,v osebnega značaja. 
f) Zahtevati od odgovornih in zadolženih oseb za obdelavo po 
njihovem zaslišanju, da sprejmejo potrebne ukrepe za uskladitev 
obdelave podatkov z določili tega Zakona, in da odredijo 
prenehanje obdelave in izbris datotek, kadar niso usklajene z 
njegovimi določili. , 
g) Izvajati moč kazenskega sankcioniranja pod pogoji, določenimi 
v VII. Poglavju tega Zakona. 
h) Obvezno obveščati o osnutkih splošnih določil, ki sestavljajo 
ta Zakon. 
i) Zbirati od oseb, odgovornih za datoteke, vso pomoč in 
informacije, ki jih šteje za potrebne pri opravljanju svojih funkcij, 
j) Nadzorovati javnost obstoja datotek s podatki osebnega značaja, 
in v ta namen redno izdajati poročilo o omenjenih datotekah z 
dodatnimi informacijami, ki jih določi Direktor Agencije. 
k) Sestaviti letno poročilo in ga poslati Ministrstvu za pravosodje. 
I) Izvajati kontrolo in sprejemati pooblastila, ki izvirajo iz 
mednarodnega pretoka podatkov, ter tudi opravljati funkcije 
mednarodnega sodelovanja pri varstvu osebnih podatkov. 
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m) Nadzorovati izpolnjevanje določil, ki jih vzpostavlja Zakon o 
javni statistični funkciji v zvezi z zbiranjem statističnih podatkov 
in statistično tajnostjo, ter tudi izdajati natančna navodila, izražati 
mnenja o pogojih varnosti datotek, ki so ustanovljene izključno v 
statistične namene in izvajati pravno moč, na katero se nanaša 
46. člen. 
n) Druge funkcije, ki jih nalagajo pravni ali izvršni predpisi. 

(38. člen) Posvetovalni odbor 

Direktorju Agencije za varstvo podatkov svetuje Posvetovalni 
odbor, ki ga sestavljajo naslednji člani: 
Poslanec, ki ga predlaga spodnji dom parlamenta 
Senator, ki ga predlaga Senat 
Predstavnik Centralne uprave, ki ga imenuje Vlada 
Predstavnik Lokalne uprave, ki ga predlaga Španska federacija 
občin in provinc 
Član Kraljeve akademije za zgodovino, ki ga predlaga le-ta 
Strokovnjak za to področje, ki ga predlaga Višji svet univerz. 
Predstavnik uporabnikov in potrošnikov, izbran na način, določen 
s predpisi. 
Predstavnik vsake Avtonomne skupnosti, ki je ustanovila 
posamezno agencijo za varstvo podatkov na svojem ozemlju, 
predlagan v skladu s postopkom, ki ga določa posamezna 
Avtonomna skupnost. 
Predstavnik sektorja privatnih datotek; pri predlaganju le-tega se 
ravna po postopku, ki se ureja z uredbenimi predpisi. 
Delovanje Posvetovalnega odobora se ravna po uredbenih 
predpisih, ki se določijo v ta namen. 

(39. člen) Splošni katalog varstva podatkov 

1. Splošni katalog za varstvo podatkov je organ, vključen v 
Agencijo za varstvo podatkov. 

2. Predmet vpisa v Splošni katalog za varstvo podatkov bo 
naslednje: 

a) Datoteke, ki so v lasti javne uprave. 
b) Datoteke v zasebni lasti. 
c) Pooblastila, na katera se nanaša pričujoči Zakon. 
d) Kode vrste, na katere se nanaša 32. člen pričujočega Zakona. 
e) Podatki v zvezi z datotekami, ki so potrebni za izvajanje pravic 
do informacij, pristopa, popravkov, izbrisa in nasprotovanja. 

3. Postopek vpisa datotek, tako tistih, ki so v javni lasti kot tistih, 
ki so v privatni lasti, v Splošni katalog za varstvo podatkov, vsebina 
vpisa, njegove spremembe, izbris, pritožbe in prizivi proti 
odgovarjajočim sklepom in ostalemu, se ureja po zakonski poti. 

t 

(40. člen) Inšpekcija 

1. Nadzorna oblast lahko pregleda datoteke, na katere se nanaša 
pričujoči Zakon, pri čemer zberejo toliko informacij, kot jih 
potrebujejo za izpolnitev svojih nalog. 
V ta namen lahko zahtevajo predložitev ali pošiljanje dokumentov 
in podatkov in jih preverijo na mestu, kjer so shranjeni, pregledajo 
pa lahko tudi fizično in logistično opremo, ki se uporablja za 
obdelavo podatkov, pri čemer imajo dostop do prostorov, kjer je 
ta oprema nameščena. 

2. Funkcionarji, ki izvajajo inšpekcijo, na katero se nanaša prejšnji 
odstavek, pri opravljanju svojih dolžnosti upoštevajo javno oblast. 
Dolžni so varovati tajnost v zvezi z informacijami, s katerimi se 

seznanijo pri izvajanju omenjenih funkcij, vključno po prenehanju 
le-teh. 

(41. člen) Ustrezni organi Avtonomnih skupnosti 

1. Funkcije Agencije za varstvo podatkov, ki jih določa 37. člen, z 
izjemo tistih, ki so omenjene v odstavkih j), k) in I), in v tistem delu 
odstavkov f) in g), ki se nanaša na mednarodne prenose podatkov, 
kakor tudi v 46. in 49. členu v zvezi z njenimi posebnimi 
pristojnostmi, izvajajo, kadar gre za datoteke podatkov osebnega 
značaja, ki jih ustvarijo ali upravljajo Avtonomne skupnosti in 
Lokalna uprava na tem ozemlju, ustrezni organi posamezne 
Skupnosti, ki pa morajo upoštevati nadzorno oblast ter ji morajo 
zagotoviti polno samostojnost in objektivnost pri opravljanju njenih 
dolžnosti. 

2. Avtonomne skupnosti lahko ustvarijo in vodijo svoje lastne 
kataloge datotek za izvajanje pristojnosti, ki so jim priznane v 
zvezi z njimi. 

3. Direktor Agencije za varstvo podatkov lahko redno skliče 
odgovarjajoče organe Avtonomnih skupnosti v namen 
institucionalnega sodelovanja in koordinacije kriterijev ali 
postopkov delovanja. Direktor Agencije za varstvo podatkov in 
odgovarjajoči organi Avtonomnih skupnosti lahko drug od drugega 
zahtevajo potrebne informacije za izpolnjevanje svojih funkcij. 

(42. člen) Datoteke Avtonomnih skupnosti na 
področju njihovih izključnih pristojnosti 

1. Kadar Direktor Agencije za varstvo podatkov ugotovi, da je 
vodenje ali uporaba določene datoteke Avtonomnih skupnosti v 
nasprotju s posameznim pravilom tega Zakona na področju 
njihovih izključnih pristojnosti, lahko zahteva od odgovarjajoče 
Uprave, da se podvzamejo popravni ukrepi, ki jih določi v roku, 
izrecno navedenem v zahtevku. 

2. Če odgovarjajoča Javna uprava ne izpolni takega zahtevka, 
lahko Direktor Agencije za varstvo podatkov izpodbija sklep, ki 
ga je sprejela ta Uprava. 

2. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po ustanovitvi 
neodvisne institucije za varstvo osebnih podatkov 

Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev zakona o varstvu 
osebnih podatkov izhajajo iz navedene ocene, da je potrebno 
zagotoviti neodvisni nadzor nad izvajanjem določb zakona o 
varstvu osebnih podatkov. Predlagane smeri in ravni urejanja 
področja neodvisne institucije za varstvo osebnih podatkov so 
logične in utemeljene, saj izhajajo iz mednarodnih in naših 
predpisov, zahtev varstva osebnih podatkov, ki je kot tako 
opredeljena v Ustavi Republike Slovenije. Pri tem je potrebno 
upoštevati tudi zahtevo Evropske Skupnosti o vzpostavitvi in 
delovanju neodvisne institucije in Sveta Evrope, ki ima v pripravi 
za sprejem dodatni protokol h konvenciji o varstvu osebnih 
podatkov, glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov. 

Pri tem je potrebno upoštevati: 

- direktivo Evropske skupnosti 95/46 /EC o zaščiti posameznikov 
pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 
in 
- ratificirano ter objavljeno Konvencijo št. 108, o varstvu osebnih 
podatkov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov Sveta 
Evrope. 
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3. Cilji, ki se želijo doseči s predlagano spremembo in 
dopolnitvijo zakona 

Cilj vzpostavitve neodvisne institucije za varstvo osebnih podatkov, 
je zagotoviti popolnoma neodvisni nadzor in delovanje Urada za 
varstvo osebnih podatkov v skladu z nalogami, opredeljenimi v 
zakonu. Smeri razvoja varstva osebnih podatkov v SE in ES so 
naravnani v oblikovanje popolnoma neodvisnih institucij, ki bi naj 
v ES in demokratičnih sistemih delovala popolnoma neodvisno. 
Ustanovitev Urada za varstvo osebnih podatkov po našem 
mnenju zagotavlja v obliki in vsebini, opredeljeni v spremembah 
in dopolnitvah predlaganega zakona, ustrezen neodvisen nadzor 
na področju varstva osebnih podatkov. 

4. Finančna sredstva, potrebna za izvedbo zakona 

Sprejem predlaganega zakona bo povzročil povečanje 
proračunskih sredstev Ministrstva za pravosodje zaradi novo 
ustanovljenega Urada za varstvo osebnih podatkov za vrednost 
prostorov in sredstev za delo zaposlenih in zaposlene.. Ob 
upoštevanju nujnega števila zaposlenih (predstojnik, njegov 
namestnik, trije inšpektorji, dva sodelavca za ostale zadeve) bi 
bilo potrebno zagotoviti sredstva za prvo leto delovanja v višini 
300. mio tolarjev. 

Besedilo členov 

1. člen 

16. člen zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, št. 
59/99) se spremeni tako, da se glasi: 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov posreduje podatke iz prve, 
druge, četrte in pete točke prejšnjega člena Uradu za varstvo 
osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu Urad), ki v skladu z 
zakonom vodi katalog zbirk osebnih podatkov (skupni katalog 
podatkov), in sicer 15 dni pred vzpostavitvijo zbirke osebnih 
podatkov ali pred vnosom nove vrste osebnih podatkov. 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov posreduje Uradu tudi 
spremembe podatkov iz prejšnjega člena, in sicer v roku 7 dni od 
dneva spremembe. 

Urad objavi katalog zbirk osebnih podatkov na način in v obdobjih, 
določenih s predpisom. 

2. člen 

V prvem in drugem odstavku 17. člena se beseda »ministrstvo« 
nadomesti z besedo »urad« 

3. člen 

Tretji odstavek 24. člena zakona se spremeni tako, da se glasi: 

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena upravljavec 
zbirke osebnih podatkov lahko iznese osebne podatke iz države 
in jih posreduje tujim uporabnikom osebnih podatkov, če tako 
določa drug zakon, ali če v to pisno privoli posameznik in je 
seznanjen s posledicami. 

4. člen 

26. člen se spremeni, tako da se glasi: 

Za nadzor nad zakonitostjo obdelave osebnih podatkov, 
zavarovanja zbirk osebnih podatkov in njihove uporabe, ter drugih 
nalog s področja varstva osebnih podatkov, se ustanovi Urad. 

Urad samostojno predlaga višino sredstev, ki naj se za njegovo 
delo vključijo v proračun Ministrstva, pristojnega za varstvo 
osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu Ministrstvo) in 
samostojno razpolaga s svojimi proračunskimi sredstvi. 

Urad Vodi in zastopa direktor, ki Urad predstavlja tudi pred 
Državnim zborom in Vlado. 

Direktorja Urada imenuje Vlada. 

Delo Urada je javno. Urad redno obvešča javnost o svojem delu. 

V okviru nalog iz prvega odstavka tega člena Urad zlasti: 

- svetuje v vseh zadevah, ki se nanašajo na obdelavo osebnih 
podatkov, posebno pred sprejemanjem predpisov, ki urejajo 
varstvo osebnih podatkov še posebej v postopku sprejemanja 
predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov; 

- spremlja razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije, ki 
vpliva na varstvo osebnih podatkov in na tej podlagi predlaga 
spremembe ureditve varstva osebnih podatkov na posameznih 
področjih; 

■ daje priporočila državnim organom in organizacijam glede 
izpolnjevanja obveznosti Republike Slovenije na področju varstva 
osebnih podatkov, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb; 

- sodeluje s sorodnimi organizacijami drugih držav zaradi 
mednarodnega prilagajanja ureditve varstva osebnih podatkov; 

- spremlja mednarodne predpise; 

- opravlja druge naloge, določene z zakonom. 

V okviru nadzorstva Urad nadzoruje zakonitost obdelave osebnih 
podatkov: 

- nadzoruje izvajanje postopkov in ukrepov za zavarovanje 
osebnih podatkov, določenih v 14. členu tega zakona, ter njihovo 
ustreznost, 

- nadzoruje izvajanje določb tega zakona, ki urejajo kataloge 
podatkov, katalog zbirk osebnih podatkov in evidentiranje prenosa 
osebnih podatkov posameznim uporabnikom osebnih podatkov, 
ter 

- nadzoruje izvajanje določb tega zakona o iznosu osebnih 
podatkov iz države in njihovem posredovanju tujim uporabnikom. 

Naloge iz prejšnjega odstavka opravljajo inšpektorji za varstvo 
osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu inšpektor). Inšpektorja 
imenuje na predlog direktorja Urada Vlada ob soglasju ministra, 
pristojnega za varstvo osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu 
minister). 

5. člen 

V 27. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita: 
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Inšpektor ima pravico vstopiti v prostore v katerih se obdelujejo 
in hranijo osebni podatki pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov 
in pravico dostopa do vseh osebnih podatkov, ki jih upravljavec 
obdeluje. 

Policija je inšpektorju na njegovo zahtevo dolžna pomagati pri 
izvrševanju inšpekcijskega nadzora. 

Urad posreduje poročilo o stanju na področju varstva osebnih 
podatkov vsake tri mesece. 

Urad mora na njegovo zahtevo pristojnemu delovnemu telesu 
Državnega zbora posredovati vse informacije iz spisov in spise, 
ki se nanašajo na nadzor nad zakonitostjo obdelave osebnih 
podatkov. 

6. člen 

V tretjem odstavku 28. člena se beseda »vlada« nadomesti z 
besedo »minister«, in doda novi peti odstavek, ki se glasi: 

Urad mora na zahtevo ministra posredovati vse informacije iz 
spisov in spise, ki se nanašajo na nadzor nad zakonitostjo 
obdelave osebnih podatkov. 

Varianta: 

Drugi odstavek 28. člena se spremeni, tako da se glasi 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni pritožbe 
Tretji odstavek se črta. 

7. člen 

V besedilu 29. člena se dodata novi drugi in tretji odstavek, ki se 
glasita : 

8. člen 

V 34. členu se beseda »ministrstva« nadomesti z besedo »Urada«. 

9. člen 

Prehodne in končne določbe 

Po uveljavitvi zakona, ki bo urejal ustanovitev javnih agencij, 
prevzame naloge in javna pooblastila Urada, javna agencija. 

10. člen 

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

i 
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OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu 

V tem členu, gre za spremembo 16. člena zakona o varstvo 
osebnih podatkov s tem, da se obdelava zbirk osebnih podatkov 
prenese iz ministrstva pristojnega za varstvo osebnih podatkov 
na Urad za varstvo osebnih podatkov. Katalog zbirk osebnih 
podatkov (katalog katalogov) je temelj za inšpekcijski nadzor, za 
izvrševanje določb zakon a o varstvu osebnih podatkov in 
seznanjanje javnosti glede obdelave osebnih podatkov določenih 
upravljavcev.. 

K 2. členu 

Gre za spremembo naslova namesto ministrstva bo opravljal 
naloge v zvezi s katalogom zbirk osebnih podatkov Urad za 
varstvo osebnih podatkov. 

K 3. členu 

Dosedanje besedilo 24. člena ni v zadostni meri upoštevalo 
dejstva, da nekateri zakoni, ki so v razmerju do tega zakona 
posebni zakoni (lex specialis), urejajo iznos osebnih podatkov iz 
države na drugačen način, kot to določata 1. in 2. odstavek 24. 
člena Zakona o varstvu osebnih podatkov, vendar pa še vedno 
tako, da so tudi določila teh zakonov usklajena z mednarodnimi 
standardi na področju varstva osebnih podatkov. 

Tako na primer Zakon o kazenskem postopku (Ur. I. RS, št.63/ 
94, 70/94 in 72-/98) v 3. odstavku 515. člena določa, da se lahko 
mednarodna kazenskopravna pomoč (ta vključuje tudi iznos 
osebnih podatkov) daje tudi neposredno med domačimi in tujimi 
organi, ki sodelujejo v predkazenskem in kazenskem postopku, 
če velja vzajemnost ali če tako določa mednarodna pogodba. 

Podobno tudi Zakon o preprečevanju pranja denarja (Ur. I. RS, št. 
36/94 in 63/95) v 17. členu določa, da sme Urad za preprečevanje 
pranja denarja pridobljene podatke (tudi osebne podatke) in 
informacije tujim organom in mednarodnim organizacijam 
posredovati na njihovo zahtevo ali na lastno iniciativo ob pogoju 
dejanske vzajemnosti. Ker na področju mednarodne izmenjave 
podatkov med organi, pristojnimi za preprečevanje in odkrivanje 
pranja denarja, ne obstaja nikakršna konvencija ali drug 
mednarodni sporazum, poteka sodelovanje med temi organi na 
podlagi standardov, ki jih je izoblikovala mednarodna skupina 
EGMONT. Ti standardi so, usklajeni z določili Konvencije Sveta 
Evrope o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo 
osebnih podatkov in drugimi mednarodnimi predpisi ter na tej 
podlagi redno poteka izmenjava podatkov med uradi 53 držav, 
člani mednarodne skupine EGMONT. 

Izjeme od 24. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov 
predstavljajo tudi določila 60. in 61. člena Zakona o bančništvu 
(Ur. I. RS, št. 7/99), 58. člena Zakona o policiji (Ur. I. RS, št. 49/98) 
in 12. člena Zakona o slovenski obveščevalno-varnostni agenciji 
(Ur. I. RS, št. 23/99), ki določajo subsidiarno uporabo določb 
Zakona o varstvu osebnih podatkov tudi v zvezi s posredovanjem 
osebnih podatkov mednarodnim organizacijam aH pristojnim 
organom drugih držav. 

Izjema, ki je glede iznosa osebnih podatkov iz države predvidena 
v dosedanjem 3. odstavku 24. člena Zakona o varstvu osebnih 

podatkov, se nanaša samo na primere, ko se podatki iznašajo iz 
države na podlagi pisne privolitve posameznika. Iznos osebnih 
podatkov iz države, ki ga urejajo določila zgoraj navedenih 
posebnih zakonov, pa že po naravi stvari ni vezan na privolitev 
posameznikov. Prav tako v 24. členu ni urejen iznos osebnih 
podatkov mednarodnim organizacijam, tako da je potrebno tudi 
to področje prepustiti ureditvi v drugih zakonih. Predlagana 
dopolnitev besedila 3. odstavka 24. člena tako upošteva posebnosti 
glede iznosa osebnih podatkov iz drža ve na posameznih področjih 
in pomeni uskladitev določil Zakona o varstvu podatkov z določili 
drugih veljavnih zakonov. Predlagana dopolnitev je tudi v skladu z 
določilom 12. člena Zakona o ratifikaciji konvencije o varstvu 
podatkov posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih 
podatkov (Ur. I. RS, Mednarodne pogodbe, št. 3/94). 

K 4. členu 

S spremembo in dopolnitvijo 26. člena zakona se za nadzor nad 
zakonitostjo obdelave osebnih podatkov, zavarovanja zbirk 
osebnih podatkov in njihove uporabe, ter drugih nalog s področja 
varstva osebnih podatkov ustanovi Urad za varstvo osebnih 
podatkov, ki samostojno predlaga sredstva, ki naj se za njegovo 
delo vključijo v proračun in samostojno razpolaga s svojimi 
proračunskimi sredstvi. Direktor daje soglasje na predlog ministra 
glede notranje prerazporeditve sredstev. Urad sestavljata dve 
organizacijski enoti, delo Urada je javno. S tem, želimo zagotoviti 
neodvisnost institucije, kot to zahtevajo mednarodni dokumenti. 

K 5. členu 

Z dopolnitvijo 27. člena zakona o varstvu osebnih podatkov želimo 
omogočiti inšpektorjem za varstvo osebnih podatkov nemoteno 
opravljanje njihovih aktivnosti in vstop v prostore, kjer se obdelujejo 
in hranijo osebni podatki in tudi dostop do osebnih podatkov, ki jih 
upravljavci zbirk osebnih podatkov obdeluje. 

K 6. členu 

S spremembo tretjega odstavka 28: člena zakona o varstvu 
osebnih podatkov, da se beseda »vlada" zamenja z besedo 
»minister«, želimo doseči učinkovitejši nadzor. Prav tako tudi s 
tem, da urad za varstvo osebnih podatkov posreduje ministru 
pristojnemu za varstvu osebnih podatkov vse potrebne osebne 
podatke iz spisov in spise zato, da opravi nadzor nad posameznimi 
postopki. 

Z variantno rešitvijo bi pa zagotovili po našem mnenju skrajšanje 
postopka varstva posamezniku. 

K 7. členu 

Z dodanima odstavkoma želimo doseči in zagotoviti preko 
pristojnega delovnega telesa Državnega Zbora neodvisnost 
nazora nad izvrševanjem določb zakona o varstvu osebnih 
podatkov, kot to zahtevajo mednarodni dokumenti. Mnenja smo, 
da je zagotovljena neodvisnost dela Urada, če ta posreduje poročilo 
o stanju na področju varstva osebnih podatkov vsake tri mesece, 
in, če posreduje pristojnemu delovnemu telesu Državnega Zbora 
vse potrebne osebne podatke iz spisov in čpise zato, da opravi 
ta nadzor nad zakonitostjo posameznih postopkov. 
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ČLENI, KI SE SPREMINJAJO 

16. člen 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov posreduje podatke iz prve, 
druge, četrte in pete točke prejšnjega člena ministrstvu 
pristojnemu za varstvo osebnih podatkov, ki v skladu z zakonom 
vodi katalog zbirk osebnih podatkov (skupni katalog podatkov), 
in sicer 15 dni pred vzpostavitvijo zbirke osebnih podatkov ali 
pred vnosom nove vrste osebnih podatkov. 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov posreduje ministrstvu iz 
prejšnjega odstavka tudi spremembe podatkov iz prejšnjega člena, 
in sicer v roku 7 dni od dneva spremembe. 

Ministrstvo iz prvega odstavka tega čfena objavi katalog zbirk 
osebnih podatkov na način in v obdobjih, določenih s predpisom 
o metodologiji njegovega vodenja. 5. Pravice posameznika 

17. člen 

Ministrstvo, ki vodi in vzdržuje katalog zbirk osebnih podatkov, 
mora vsakomur na ustno ali pisno zahtevo dovoliti vpogled v 
katalog zbirk osebnih podatkov in prepis podatkov. 

Vpogled mora ministrstvo dovoliti in omogočiti praviloma istega 
dne, najkasneje pa v 7 dneh, sicer se šteje, da je zahteva 
zavrnjena.2 

24. člen 

Upravljavec zbirke osebnih podatkov lahko iznese osebne 
podatke iz države in jih posreduje tujim uporabnikom osebnih 
podatkov, če ima država, v katero se iznašajo, urejeno varstvo 
osebnih podatkov, ki obsega tudi tuje državljane. Potrdilo o tem 
izda ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. 

Ob izpolnjenem pogoju iz prejšnjega odstavka je posredovanje 
osebnih podatkov tujim uporabnikom osebnih podatkov dopustno, 
če gre za osebne podatke, ki se posredujejo na podlagi 
mednarodnih pogodb, konvencij in sporazumov ter pogodb o 
znanstvenem, poslovnem, tehničnem, kulturnem ali drugem 
podobnem sodelovanju. 

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena upravljavec 
zbirke osebnih podatkov lahko iznese osebne podatke iz države 
in jih posreduje tujim uporabnikom osebnih podatkov, če v to 
pisno privoli posameznik in je seznanjen s posledicami. 

Iznos osebnih podatkov iz države se evidentira skladno z 
določbami 15. člena tega zakona. 

26. člen 

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona 
opravlja ministrstvo, pristojno za varstvo osebnih podatkov. 

V okviru inšpekcijskega nadzorstva ministrstvo: 
- nadzoruje zakonitost obdelave osebnih podatkov, 
- nadzoruje izvajanje postopkov in ukrepov za zavarovanje 
osebnih podatkov, določenih v notranjih aktih fizičnih in pravnih 
oseb iz 14. člena tega zakona, ter njihovo ustreznost, 
- nadzoruje izvajanje določb tega zakona, ki urejajo kataloge 
podatkov, katalog zbirk osebnih podatkov in evidentiranje prenosa 
osebnih podatkov posameznim uporabnikom osebnih podatkov, 
ter 

- nadzoruje izvajanje določb tega zakona o iznosu osebnih 
podatkov iz države in njihovem posredovanju tujim uporabnikom 
osebnih podatkov. 

27. člen 

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva je inšpektor upravičen: 
- pregledovati dokumentacijo, ki se nanaša na obdelavo osebnih 
podatkov ter njihov iznos iz države in posredovanje tujim 
uporabnikom osebnih podatkov, - pregledovati vsebino zbirk 
osebnih podatkov, katalogov podatkov in kataloga zbirk osebnih 
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 dokumentacijo, 
- preverjati ukrepe in postopke za zavarovanje osebnih podatkov 
ter njihovo izvajanje. 

V primeru, ko inšpektor pri ukrepanju po prejšnjem odstavku 
ugotovi nezakonitosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov, 
seznani o svoji ugotovitvi tudi prizadete, neposredno ali preko 
sredstev javnega obveščanja. 

Osebne podatke, s katerimi se seznani inšpektor pri izvajanju 
inšpekcijskega nadzorstva, je dolžan varovati kot uradno tajnost. 

28. člen 

Inšpektor ima pravico in dolžnost: 
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 14. člena tega zakona, ki niso zagotovile 
ali ne izvajajo ukrepov in postopkov za zavarovanje osebnih 
podatkov ali če nezakonito obdelujejo osebne podatke; 

3. odrediti prepoved iznosa osebnih podatkov iz države ali 
njihovega posredovanja tujim uporabnikom osebnih podatkov, 
če se iznašajo ali posredujejo v nasprotju z določbami tega 
zakona. 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba, in 
sicer v 5 dneh od dneva njene vročitve. 

Pritožba zoper odločbo po 2. in 3. točki prvega odstavka tega 
člena ne zadrži njene izvršitve, o njej pa mora biti odločeno v 7 
dneh. O pritožbi odloči vlada. 

Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ugotovi 
kršitev, je dolžan, da poda ovadbo v primeru suma kaznivega 
dejanja oziroma poda predlog za uvedbo postopka o prekršku v 
primeru suma storitve prekrška po tem zakonu. 

29. člen 

Stanje na področju varstva osebnih podatkov in izvrševanje 
določb tega zakona spremlja pristojno delovno telo Državnega 
zbora. 

34. člen 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba ministrstva, pristojnega za vodenje 
in vzdrževanje kataloga zbirk osebnih podatkov, če krši pravico 
posameznika do vpogleda v katalog zbirk osebnih podatkov ali 
mu ne dovoli prepisa podatkov, ki so v njem vsebovani (17. člen). 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 
SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varstvu osebnih podatkov (EVA 2000 - 2001 - 0028) 

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

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

Sprejetje zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu 
osebnih podatkov bo zadostilo zahtevi Evropske Skupnosti, glede 
zahteve (prost pretok storitev in drugih področij) o vzpostavitvi in 
delovanju neodvisne institucije za varstvo osebnih podatkov. 

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

Obveznosti bodo po našem mnenju s tem izpolnjene v celoti, 
glede na aktivnosti, ki jih bo opravljal urad na področju nadzora 
uresničevanja določb zakona o varstvu osebnih podatkov skladno 
z direktivo Evropskih skupnosti. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

Ker so obveznosti izpolnjene, ni razlogov za neizpolnitev 
obveznosti. 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

Predlog sprememb in dopolnitev zakona o varstvu osebnih 
podatkov upošteva, direktivo 95/46/EC o zaščiti posameznikov 
pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem gibanju takih podatkov. 

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

Da 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

Ni razlogov. 

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

2000 

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

Da 

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri lezik? 

Ne. Bo pa v angleški jezik. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovn|akov (PHARE. TAIEX. 
Komlslia ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

Mr. Alain BRUN (TAIEX) 

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

Predlog zakona o vzpostavitvi neodvisne institucije za varstvo 
osebnih podatkov je vključen v državni program za prevzem 
pravnega reda ES. 

Podpis ministrice oziroma 
predstojnika organa: 

Barbara Brezigar, l.r. 
ministrica 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 URESNIČEVANJU JAVNEGA 

INTERESA NA PODROČJU KULTURE 

(ZUJIPK-A) 

- EPA 1304 - II - hitri postopek 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1999-3511-0004 
Številka: 650-03/2000-1 
Ljubljana, 31.08.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 14. seji dne 31.8.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA NA 
PODROČJU KULTURE, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem 
postopku s predlogom, da se uvrsti na 55. izredno sejo 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog Zakona o spremembah 
zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture 
obravnava po hitrem postopku, zaradi izrednih potreb države. 
Predlog utemeljuje z zavezami iz Državnega programa RS pri 
usklajevanju zakonodaje Republike Slovenije s pravnim redom 
Evropske unije ter z oceno posledic odločb Ustavnega sodišča 
RS, s katerimi sta bila razveljavljena 27. člen Zakona o 
financiranju občin in 30. člen Zakona o izvrševanju proračuna 

RS v letu 2000. Ustavno sodišče RS je v obrazložitvah 
omenjenih odločb pozvalo k čimprejšnji sistemski ureditvi 
financiranja javnih zavodov na področju kulture, ki mora hkrati 
omogočiti sistemsko preureditev financiranja javnih zavodov 
s področja kulture v smeri decentralizacije kot prevladujočega 
tipa sistema v večini evropskih držav. 

Ta dejstva zahtevajo hitro uskladitev predpisa z omenjenimi 
zahtevami ter s tem zagotovitev nemotenega delovanja javnih 
zavodov na področju kulture. Iz navedenih razlogov je 
predmetni predpis treba sprejeti čim hitreje, da bi se izognili 
motnjam tako pri samem delovanju javnih zavodov kot tudi v 
procesu pridruževanja Republike Slovenije Evropski uniji. Zato 
Vlada Republike Slovenije meni, da so izpolnjeni pogoji iz 201. 
člena poslovnika Državnemu zboru RS. 

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

- mag. Rudi ŠELIGO, minister za kulturo, 
- Ivan PAL, državni sekretar v Ministrstvu za kulturo, 
- Vesna ČOPIČ, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

kulturo, 
- Zoran PISTOTNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za 

kulturo. 

doc. dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGA: 1 
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UVOD 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Razlogi za spremembo Zakona o uresničevanju javnega interesa 
na področju kulture (v nadaljevanju: ZUJIPK) so: 

harmonizacija zakona s pravom EU, 

nadomestitev začasne ureditve financiranja večobčinskih 
javnih zavodov na osnovi 30. člena Zakona o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije v letu 2000 (UL RS št.9/2000), 
katere veljavnost bi sicer potekla s 31.12.2000, ki pa je bila 
razveljavljena z odločbo Ustavnega sodišča RS z dne 
15.6.2000 pod št. U-l-71/00, 

uskladitev z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni 
list RS, št. 59/999). 

Hitri postopek utemeljujeta predvsem prva dva razloga: 
harmonizacija je prednostna naloga, razveljavitev 30. člena 
Zakona o izvrševanju proračuna RS v letu 2000 pa bo povzročila 
resne motnje pri delovanju kulturnih institucij oziroma razmere, ki 
jih je treba sistemsko urediti. Tretja zadeva se priključuje hitremu 
postopku, čeprav je rok za uskladitev z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov avgust 2001, saj sedanja ureditev v zvezi z 
zbiranjem podatkov onemogoča racionalno ukrepanje Ministrstva 
za kulturo pri urejanju pravic iz socialnega zavarovanja 
samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in zato z rešitvijo 
zato ne kaže odlašati. 

V času od uveljavitve ZUJIPK leta 1994 do danes so se pokazale 
tudi druge pomanjkljivosti zakona. Poleg tega zakon ne bi smel biti 
ovira pri oblikovanju nacionalnega kulturnega programa, če se 
bo pokazalo, da posamezne rešitve zakona ne ustrezajo 
strateškim usmeritvam programa. Glede na .to je mogoče 
pričakovati v paketu s predlogom nacionalnega kulturnega 
programa tudi celovitejšo revizijo zakona. Vendar pa zgoraj 
navedeni razlogi ne dopuščajo, da bi do tedaj odložili tudi 
predlagane spremembe, ampak zahtevajo hitro ukrepanje v 
predlaganem obsegu. 

1. Harmonizacija z EU se nanaša na uveljavitev načela prostega 
pretoka blaga, storitev in kapitala z odpravo vseh diskriminatornih 
omejitev pri opravljanju kulturnih storitev. Takšno omejitev sedaj 
predstavlja predvsem šesta alineja 49. člena, ki določa stalno 
bivališče kot pogoj za registracijo opravljanja kulturne dejavnosti 
samostojnega ustvarjalca na področju kulture. Čeprav ne gre za 
neposredno pogojevanje s slovenskim državljanstvom, je rezultat 
enak, saj mora tujec za pridobitev stalnega bivališča dokazati, da 
se bo lahko preživljal, česar pa ne more, ker se ne more vpisati 
kot samostojni ustvarjalec v razvid, dokler nima stalnega bivališča 
v Republiki Sloveniji. Gre torej za začaran krog, ki ga je treba s 
spremembo zakona prekiniti. Po drugi strani pa je za vpis v razvid 
samostojnih ustvarjalcev na področju kulture ključen vsebinski 
pogoj pomemben prispevek k slovenski kulturi. Kerta nima nobene 
zveze z državljanstvom, je odprava pogojevanja z njim smiselna 
tudi z vidika odprte in v kulturni razvoj usmerjene kulturne politike. 

Nekoliko drugačne narave je določba zadnje alineje prvega 
odstavka 52. člena, ki slovensko državljanstvo določa kot pogoj 
za pridobitev pravice samostojnega ustvarjalca na področju 
kulture, da mu minimalno socialno zavarovanje plačuje država. V 
tem primeru namreč ne gre za oviro pri prostem pretoku ljudi, 
ampak za pospeševalni ukrep kulturne politike, ki je namenjen 
podpiranju umetniškega ustvarjanja. Podobno velja glede pravice 

do republiške priznavalnine iz 54. člena, ki je namenjena korekciji 
pokojnine zaradi podcenjenega umetniškega dela v preteklosti. 
Ne glede na to drugačnost bi bilo treba upoštevati dva razloga, ki 
govorita v prid temu, da se tudi v tem primeru odstrani oviro 
slovenskega državljanstva. Prvi je v tem, da lahko tako 
neposredno pogojevanje na zakonski ravni vendarle izzove 
reakcijo EU, drugi pa je vsebinske narave in je vtem, daje interes 
Slovenije bogatiti slovenski kulturni prostor, kar pa nima smisla 
povezovati z državljanstvom, ampak je dovolj vezati na presojo 
ali je konkretni prispevek ustvarjalca tako pomemben, da je 
država pripravljena plačevati njegovo socialno zavarovanje 
oziroma republiško priznavalnino. 

2. Ko je Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju 
občin povečal delež dohodnine, ki pripada občinam, iz 30% na 
35%, je določil tudi, da se s 1.1.1999 prenese obveznost 
financiranja večobčinskih javnih zavodov na področju kulture 
nazaj na občine oziroma na tisto občino, kjer imajo ti zavodi svoje 
sedeže. Ustavno sodišče RS je z odločbo št. U-l-359/98 z dne 
30.9.1999 razveljavilo to določbo, vendar pri tem ni poseglo tudi v 
s tem razlogom povečan občinski delež dohodnine. Zato je bila 
sprejeta nova rešitev v Zakonu o izvrševanju proračuna RS za 
leto 2000. Ker se je ta člen nanašal samo na leto 2000, bi bilo 
treba zagotoviti pogoje za nemoteno delovanje in razvoj kulturnih 
inštitucij tudi po preteku njegove veljavnosti konec leta 2000. Glede 
na to, da je sedaj Ustavno sodišče ta člen razveljavilo, je sistemska 
ureditev še toliko bolj potrebna. 

3. Zakon o varstvu osebnih podatkov, ki je začel veljati 7. avgusta 
1999, dopušča možnost, da se zbirajo samo tisti podatki in samo 
za tiste namene, za katere je tako določeno z zakonom. Zbiranje 
osebnih podatkov na podlagi pisne privolitve posameznika, 
kakršno smo poznali do sedaj, ni več dovoljeno. V prehodnih 
določbah (35. člen) je predviden rok za uskladitev najkasneje do 
7. avgusta 2001 (dve leti od uveljavitve zakona). Kljub temu, da 
so samostojni ustvarjalci na področju kulture dolžni sporočati 
ministrstvu spremembe v zvezi s pogoji za vpis v razvid v roku 
15 dni po nastanku spremembe, v praksi prihaja do odstopanj. 
Tako Ministrstvo za kulturo išče informacije o statusu samostojnih 
ustvarjalcev na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Ker pa 
sodi zbiranje podatkov med obdelavo podatkov, potrebuje 
ministrstvo za kulturo po novem za to posebno zakonsko podlago, 
ki je ni mogoče več nadomestiti s privolitvijo posameznika, na 
katerega se osebni podatki nanašajo. 

II. PREDLAGANE REŠITVE 

1. Harmonizacija z pravom EU 

Pri registraciji samostojnega poklicnega opravljanja kulturne 
dejavnosti v statusu samostojnega ustvarjalca na področju kulture, 
vpisanega v razvid pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, je treba 
pogoje za vpis v razvid samostojnih ustvarjalcev določiti tako, da 
ne bodo postavljali tujega državljanstva kot ovire. Čeprav že sedaj 
zakon ne določa slovenskega državljanstva kot pogoj, ni ustrezen, 
saj s tem, ko pogojuje vpis v razvid s stalnim bivališčem, v praksi 
doseže enak učinek, to je ovira prost pretok umetnikov. Zato je 
treba pogoj stalnega bivališča črtati. Glede pravice do plačila 
prispevkov za socialno zavarovanje samostojnega ustvarjalca 
na področju kulture in republiške priznavalnine pa je ponujena 
rešitev, da se obe možnosti razširita na vse državljane držav 
članic EU. 
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Financiranje javnih zavodov 

Ponovno je treba uveljaviti diferencirano financiranje večobčinskih 
javnih zavodov na področju kulture, prilagojeno različni vlogi in 
položaju teh zavodov. V ta namen je treba dodelati 36. člen ZUJIPK, 
ki določa, da država ustanavlja javne zavode sama ali skupaj z 
občino v skladu z merili, določenimi v nacionalnem kulturnem 
programu. Ker ta ni sprejet in ker tudi ni mogoče pričakovati, da 
se bo to pravočasno oziroma še pred koncem tega leta zgodilo, 
morajo biti ta merila postavljena v samem zakonu. Poleg tega 
mora zakon urediti tudi državno financiranje tistih javnih zavodov, 
ki jih država sicer ne bo ustanovila, je pa zaradi zagotavljanja 
usklajenega kulturnega razvoja Slovenije utemeljeno, da jih 
sofinancira. 

S tem namenom zakon: 

- ohranja sedanjo ureditev, v kateri država kot ustanovitelj 
financira tiste javne zavode, ki jih ustanovi samostojno, 

operacionalizira že predvideno rešitev iz 36. člena ZUJIPK, 
da država lahko postane soustanovitelj sedanjih večobčinskih 
javnih zavodov tako, da namesto nacionalnega kulturnega 
programa določi pogoje, ki jih morajo taki zavodi izpolnjevati. 
Na tej osnovi bo država prek soustanovitve prevzela 
financiranje programskih stroškov, sedežna občina pa 
zagotavljanje prostorskih pogojev in pokrivanje stalnih 
neprogramskih stroškov za delo zavoda, 

uzakonja že sedaj uveljavljeno rešitev, v kateri država delno 
financira programske stroške sedanjih večobčinskih zavodov, 
katerih dejavnost presega lokalni pomen, 

določa za muzeje posebne rešitve, ki izhajajo iz sistema 
javne službe na tem področju, kot je določen z Zakonom o 
varstvu kulturne dediščine. Glede arhivov in zavodov za 
spomeniško varstvo ni treba določiti posebne rešitve, ker so 
te že v Zakonu o arhivskem gradivu in arhivih oziroma Zakonu 
o varstvu kulturne dediščine. 

Prenos financiranja medobčinskih javnih zavodov, razen knjižnic 
in kulturnih domov, na državo proti koncu osemdesetih let je bila 
interventna rešitev, s katero je Kulturna skupnost Slovenije hotela 
zaščititi kulturne institucije in njim namenjena sredstva pred 
nevarnostjo, da bi v naraščajoči gospodarski krizi občine začele 
zmanjševati podporo kulturi in dajati prednost drugim, bolj 
materialno usmerjenim sprotnim potrebam na račun kulturne 
infrastrukture kot dolgoročnejše razvojne komponente. Taka 
odločitev je rešila predvsem večobčinske zavode s številnimi 
soustanovitelji, saj niso bili več odvisni od usklajevanja med 20 in 
več občinami, ampak so finančna vprašanja urejali samo še z 
državo. Zaradi ukinitve okrajev in popolne komunalizacije v 
petdesetih in šestdesetih letih so namreč nekdanje okrajne oziroma 
pokrajinske ustanove postale večobčinske in se v naslednjih 
letih izčrpavale v iskanju potrebnih soglasij med svojimi številnimi 
soustanoviteljicami. Kakor je prenos financiranja na državo po 
eni strani normaliziral pogoje za njihovo poslovanje, je po drugi 
strani pripeljal do dveh usodnih posledic: 

- do popolhega izenačenja vseh večobčinskih javnih zavodov, 
saj je do tedaj Kulturna skupnost Slovenije prispevala različne 
deleže - od petine (1976) oziroma tretjine (1979) do polovice, 
pač glede na položaj in vlogo posameznih vrst zavodov, s 
prenosom pa se je ta diferenciacija popolnoma izgubila, 

- do razkoraka med ustanoviteljstvom in financiranjem, ko je 
ustanovitelj ohranil ves vpliv in nadzor nad javnim zavodom 
(imenovanje direktorja in članov sveta zavoda...), medtem ko 
so financerju ostale vse obveznosti. 

Z delnim prenosom financiranja večobčinskih javnih zavodov nazaj 
na občine v zadnjih dveh letih se zadovoljivo ni rešil noben od 
obeh problemov: vsi javni zavodi so od države dobivali še naprej 
enake deleže, čeprav manjše, država pa je še naprej ostala brez 
neposrednega vpliva. Vendar pa je v tem času padlo število 
soustanoviteljev v posameznih kričečih primerih. 

Ker koncept regionalne ureditve še ni sprejet, je treba z novimi 
rešitvami uveljaviti različno obravnavo javnih zavodov, ki igrajo 
osrednjo vlogo na svojem širšem območju in jih uskladiti s 
principom sedežne občine. S tem bodo dani tudi nastavki za 
naprej, če bo prišlo do regionalizacije Slovenije.Temu je namenjena 
kategorija javnih zavodov, ki jih država ustanovi skupaj z sedežno 
občino. Tako bo država prevzela aktivno vlogo ne samo v primeru 
nacionalnih kulturnih zavodov, ampak tudi pri osrednjih območnih 
javnih zavodih. Ker pa je v interesu države tudi skladen kulturni 
razvoj Slovenije kot celote, se hkrati uvaja tudi državno 
sofinanciranje večobčinskih javnih zavodih, ki presegajo lokalni 
pomen. 

Država bo te tri vrste javnih zavodov financirala v različni višini. 

1. Pri nacionanih javnih zavodih, ki jih ustanovi ne glede na 
interes sedežne občine, bo zagotovila tako sredstva za 
kulturne programe kot sredstva za neprogramske stroške. 

2. Tistim občinam, kjer je sedež sedanjih večobčinskih zavodov, 
ki bodo izpolnjevali z zakonom določene pogoje, ki opredeljujejo 
nacionalni pomen, bo država predlagala soustanovitev. 
Ohranjena je sedanja rešitev, da v tem primeru država 
prispeva sredstva za kulturni program, sedežna občina pa 
pokriva stalne neprogramske stroške. Ker pa se je doslej 
pokazalo, da izvajanje ustanoviteljskih pravic in dolžnosti 
zahteva visoko stopnjo usklajenosti med soustanovitelji, 
predvideva zakon kot partnerja samo sedežno občino. To 
pomeni, da se bodo morale ostale občine sosustanoviteljice 
odločiti, ali želijo ohraniti svoje ustanoviteljske pravice in še 
naprej financirati zavod kot večobčinski zavod, ali pa so jih 
pripravljene prenesti na državo. V tem primeru bodo lahko 
svoje sodelovanje z zavodom nadaljevale na interesni osnovi 
prek sklepanja pogodb o izvedbi programa, za katerega bodo 
zainteresirane in s tem povezanim dogovorom o financiranju. 

3. Tretji finančni režim je vezan na preostale večobčinske javne 
zavode, ki presegajo lokalni pomen. Ker je v interesu države 
tudi skladen kulturni razvoj Slovenije kot celote, se uvaja 
delno državno sofinanciranje osnovnih programov teh 
zavodov (50%). 

Za muzeje rešitve pod 2. in 3. točko ne veljajo, ampak je predvidena 
posebna rešitev, ki izhaja iz sistema javne službe, prek katerega 
lahko država uveljavi tako svoj vpliv na delovanje muzejev, ki 
opravljajo to službo, kot tudi prispeva svojemu interesu ustrezen 
finančni delež. 

Rešitve tudi ne veljajo za knjižnice, ker predlog zakona o 
knjižničarstvu uvaja samostojne rešitve v zvezi s t.i. osrednjimi 
območnimi knjižnicami in sofinanciranje nakupa knjig ter 
zagotavljanje informacijske podpore vsem splošno izobraževalnim 
knjižnicam. Podobno velja zaradi posebne področne ureditve tudi 
za arhive in zavode za spomeniško varstvo. 

V programske stroške oziroma stroške kulturnih programov se 
štejejo stroški, ki so neposredno odvisni od programa: plače 
umetniškega oziroma strokovnega in delno tehničnega kadra ter 
neposredni materialni stroški programa. V stalne neprogramske 
stroške štejejo redni obratovalni stroški, ki obsegajo: plače 
administrativnega kadra, rednih vzdrževalcev ipd. ter investicijsko 
vzdrževanje in nakup opreme. Tako je npr. plačilo dela igralca ali 
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kustosa zajeta v programskih stroških, medtem ko je plača tajnice, 
računovodje, hišnika ipd. del stalnih neprogramskih stroškov, saj 
potrebuje zavod te kadre že samo zato, ker ima pravno in poslovno 
sposobnost in ker ga je treba vzdrževati ne glede na konkreten 
program. Čeprav bi lahko uvrstili med stalne programske stroške 
po tej logiki tudi plačo direktorja, njegovo delovno mesto predstavlja 
pogoj za obstoj pravne osebe, je treba naložiti stroške za njegovo 
plačo državi, ker zakon določa, da v primeru, ko država 
soustanovi javni zavod skupaj z občino, ona imenuje direktorja. 
Posledično mora nositi tudi stroške takega imenovanja. 

Čeprav veljavni ZUJIPK že sedaj načelno ne razlikuje glede 
dostopnosti do javnih sredstev med različnimi vrstami pravnih in 
fizičnih oseb, ker je financiranje odvisno od programov in projektov 
in ne od pravnega statusa izvajalca (izjema so samo javni zavodi, 
ki jih je ustanovila ali soustanovila država in je pravna osnova za 
njihovo financiranje ustanoviteljsko razmerje), je treba ob tej 
priložnosti razdelati tudi sofinanciranje pravnih oseb, ki niso javni 
zavodi, izvajajo pa programe, ki so po javnem interesu primerljivi 
s programi javnih zavodov. S tem namenom so predlagani kriteriji, 
ki jim omogočajo pod primerljivimi pogoji enako dostopnost do 
javnih sredstev kot javnim zavodom. 

Vse te rešitve skupaj z že obstoječimi bodo pripeljale do naslednjih 
vrst državnega financiranja osnovnih programov: 

A. Državni javni zavodi: država je njihov ustanovitelj in financira 
tako kulturne programe kot stalne neprogramske stroške. 
Višina sredstev se določi s programom dela, ki ga sprejme 
svet zavoda, država pa daje nanj svoje soglasje. 

B. Javni zavodi nacionalnega pomena: država je 
soustanoviteljica skupaj z sedežno občino pri čemer prevzame 
financiranje kulturnega programa, medtem ko občina zagotovi 
prostore in pokrije stalne neprogramske stroške. Višina se 
določi s programom dela enako kot pri prvi točki s tem, da bo 
soglasjedajalka tudi sedežna občina. 

C. Večobčinski javni zavodi, ki presegajo lokalni pomen: država 
delno sofinancira kulturni program pod pogojem, da občine 
prispevajo preostale stroške programa ter zagotovijo prostore 
in stalne neprogramske stroške. Višina državnih sredstev se 
določi s pogodbo na osnovi javnega razpisa. 

D. Muzeji: država določi obseg javne službe in višino sredstev 
zanjo, ter prek koncesijske pogodbe zagotovi muzejem svoj 
delež za njeno izvajanje. 

E Pravne osebe, ki izvajajo programe, ki so v javnem interesu: 
država delno sofinancira te programe glede na stopnjo javnega 
interesa. V skladu z že veljavnim 20. členom lahko prispeva 
tudi sredstva za stalne neprogramske stroške na podlagi 
posebne pogodbe za čas od enega do treh let. 

Razvrstitev na te kategorije naj bi temeljila na izpolnjevanju 
kriterijev, ki so predlagani s spremembo zakona. 

Poleg tega bo država še naprej sofinancirala tudi posamezne 
projekte. Izbor in višina sredstev se bo določila s pogodbo' na 
osnovi javnega razpisa. 

Država bo tako poskrbela za svoje interese v prvih dveh točkah 
prek ustanovitvenega akta, soglasja k statutu, imenovanja uprave 
in potrjevanja programa dela. Ta ne bo več interni dokument 
zavoda, ampak dvostranska zaveza, ki bo morala vsebovati: 
cilje, ki jih želi zavod doseči, merila, s katerimi bo mogoče ugotavljati 
njihovo doseganje in sredstva, ki so zato potrebna. Podobno velja 
tudi za tretjo in četrto točko s tem, da bo vse to določeno v 
pogodbi, ker država v tem primeru nima pristojnosti v odnosu do 
njihovega programa dela. 

Predlagana razdelava ostaja v okviru koncepta sedanjega 
zakona, hkrati pa je nastavek tudi za možne globlje spremembe, 
ki pa so seveda v pristojnosti nacionalnega kulturnega programa. 
Gre predvsem za modernizacijo javnega sektorja, ki zelo 
intenzivno poteka zadnjih deset let v državah EU pod oznako 
avtonomizacija oziroma »privatizacija« in se kaže v obliki prehoda 
iz javnega sektorja v zasebni sektor nepridobitnega značaja. V 
narekovajih zato, ker gre samo za privatizacijo izvajanja dejavnosti, 
medtem ko država ostaja pretežni financer. Sprememba je v tem, 
da je prej nastopala kot producent kulturnih storitev, sedaj pa 
vstopa v položaj naročnika. Ta prehod utemeljujejo s tem, da 
potrebujejo kulturne ustanove vso samostojnost in fleksibilnost 
tako glede organizacije kot glede t.i.upravljanja s človeškimi viri. 
Odločitev za statusno, preobrazbo je bila posledica ugotovitev 
računskega sodišča, da je omejevanje muzejev z javnopravnim 
režimom (toga sistemizacija delovnih mest, status javnih 
uslužbencev, ipd.) pripeljalo do neučinkovitega poslovanja. Prehod 
so izpeljali na različne načine, zadnji najbolj odmeven primer pa je 
nizozemski iz osemdesetih let, ko so vsi nacionalni muzeji brez 
izjeme postali ustanove kot pravne osebe zasebnega prava, ki 
jih je ustanovil po pooblastilu parlamenta sicer minister, pristojen 
za kulturo, takoj nato pa so začeli živeti svoje avtonomno življenje. 
Kot taki sedaj vstopajo z pogodbeno razmerje z državo in 
prevzemajo za uspešno izvajanje teh pogodb vse poslovne rizike. 
Javno financiranje teh ustanov se je celo povečalo, vendar pa se 
sedaj ne veže več na vhodne stroške, ampak na rezultate. 
Predlagane rešitve gredo v smer teh evropskih trendov, vendar 
pa je lahko celovitejša reforma samo stvar nacionalnega 
kulturnega programa. 

3. Usklajevanje z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov 

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 59/99) mora ZUJIPK kot materialni predpis določiti, katere 
osebne podatke samostojnih ustvarjalcev na področju kulture 
sme zbirati ministrstvo, pristojno za kulturo in v kakšen namen jih 
sme uporabljati. Zato bo zakon navedel evidence, ki jih vodi 
ministrstvo (vodenje razvida samostojnih delavcev na področju 
kulture, seznam upravičencev do plačila prispevkov za socialno 
zavarovanje iz državnega proračuna, seznam upravičencev do 
republiške priznavalnine), taksativno določil osebne podatke, ki 
jih vsebujejo evidence in določil namen in trajanje zbiranja podatkov. 
Na ta način bo Ministrstvo za kulturo postalo upravljavec zbirke 
osebnih podatkov, kar pomeni, da bo z zakonom pooblaščeno, 
da vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov. 

III. FINANČNE POSLEDICE 

Če ne bi prišlo do razveljavitve 30. člena ZIPRO 2000, po katerem 
naj bi občine ustanoviteljice zavodov v tem letu sofinancirale te 
zavode, bi predlog zakona predstavljal samo sorazmerno manjše 
povečanje obremenitve državnega proračuna. Tako pa mora 
država zagotoviti bistveno večja sredstva za kulturo že v letu 
2000, saj je morala s 1.7.2000 zaradi odločitve ustavnega sodišča 
prevzeti nazaj obveznost financiranja občinskih deležev. 

Po merilih Ministrstva za kulturo znaša obseg potrebnih sredstev 
za delovanje 38 občinskih javnih zavodov s področja kulture v 
letu 2000 skupno 4 milijarde; od tega je potrebo zagotoviti 3,3 
milijarde SIT za plače, za splošne obratovalne stroške in za 
investicijsko vzdrževanje, medtem ko znašaja obseg potrebnih 
sredstev za programske materialne stroške 700 mio SIT. 
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Če naj bi zagotovili nemoteno financiranje teh zavodov v letu 
2000 je oziroma še bo financiranje potekalo na sledeč način: 

- do uveljavitve 30. člena ZIPRS z 2.2.2000 in v njem zapisanih 
rokov za uresničitev novih rešitev, so sredstva zagotavljale 
občine, država pa še svoj del na račun programskih materialnih 
stroškov, 

- po preteku rokov za podajo soglasij za prevzem financiranja pa 
je financiranje potekalo do 1.7.2000 v skladu z določili 30. člena 
ZIPRS2000 in sicer: občine, ki so podale soglasje so nadaljevale 
s financiranjem, medtem ko je financiranje prevzela v država v 
vseh primerih ko občine niso podale soglasja (za ta namen je bilo 
Ministrstvu za kulturo dodeljenih dodatnih 500 mio SIT, od katerih 
jih je bilo do 1.7.2000 porabljneih 250 mio SIT). To pomeni, da so 
morale občine v prvem polletju zagotoviti 1,6 milijarde SIT; vendar 
s podatki o dejanskih izplačilih s strani občin ne razpolagamo, 

- po razveljavitvi 30. člena ZIPRS s strani Ustavnega sodišča je 
država prevzela v celoti obveznost financiranja od 1.7.2000 dalje. 

V celotnem letu 2000 pa Ministrstvo redno zagotavlja sredstva 
za programske materialne stroške v skupni višini 700 mio SIT. 

Tako mora država že v letu 2000 zagotoviti dodatna državna 
sredstva v višini 1,2 milijarde SIT tako. Skupna sredstva države 
za financiranje 38 javnih zavodov v letu 2000 znašala skupaj 2,4 
milijarde SIT: 1,45 milijarde SIT od 1.7.2000 dalje, 250 mio SIT do 
1.7.2000 za financiranje javnih zavodov, kjer občine niso podale 
soglasja in 700 mio SIT na račun programskih materialnih stroškov. 

Pri tem nista upoštevana javna zavoda SNG Maribor in Cankarjev 
dom, ki sta bila v letu 2000 obravnavana kot izjemi in zanju v 
celoti zagotavlja sredstva država. Obseg potrebnih sredstev v 
letu 2000 znaša 2,3 milijarde SIT. 

Glede na povedano je za financiranje 40 večobčinskih javnih 
zavodov potrebnih skupaj 6,3 milijarde SIT, od katerih je oziroma 
bo država zagotovila v letu 2000 4,7 milijarde SIT. 

Ponoven poskus decentralizacije na področju kulture bo pomenil 
zmanjšanje državnih sredstev za kulturo za približno 1,7 milijarde 
SIT glede na leto 2000. Ker pa predlagane spremembe pomenijo 
tudi uresničitev že uzakonjenega načela enakopravnejše 
dostopnosti nevladnega sektorja do javnih sredstev na osnovi z 
vidika javnega interesa primerljivih programov, bo treba v 
državnem proračunu za leto 2001 in nato tudi naprej v letih 2002 
in 2003 zagotoviti dodatna sredstva v višini 400 mio SIT. Zato 
lahko govorimo samo o zmanjšanju sredstev za 1,3 milijarde SIT. 
Če pa bo prišlo na predlog posameznih občin do prenosov 
ustanoviteljskih pravic na državo, kjer bi bili zato izpolnjeni kriteriji, 
pa bo treba zagotoviti še dodatna sredstva v državnem proračunu, 
katerih višino pa sedaj ni možno oceniti. V tabelah so upoštevane 
samo povečane obveznosti države zaradi njenega vstopa v skladu 
z predlaganimi kriteriji v soustanoviteljsko razmerje (npr.PDG 
Nova Gorica...), kar pa bo seveda tudi odvisno od volje občin, ki 
so sedaj ustanoviteljice teh zavodov. 

Zmanjšanje srestev na strani države bo zahtevalo od občin 
ustanoviteljic kulturnih javnih zavodov temu sorazmerno povečana 
sredstva. Največje povečanje bo potrebno v Mestni občini Maribor 
in Mestni občini Ljubljana, ker ne bo več ppdlag za izjeme kot sta 
bila doslej Cankarjev dom in SNG Maribor, ki ju je v celoti financirala 
država. 

Odločba Ustavnega sodišča je razveljavila 30. člen ZIPRO in v 
13. točki obrazložitve je zapisano, da lahko država prenese na 
občino nalogo le, če je dobila predhodno soglasje občine in hkrati 
za to zagotovila tudi sredstva in da bi bil prenos v skladu z Ustavo, 
morata biti podana oba pogoja. 

Glede na to, s predlaganimi spremembami niso več določene 
finančne obveznosti občine ampak samo obveznosti države pod 
določenimi pogoji in na podlagi predpisanih kriterijev. Eden od teh 
pogojev je, da država prispeva del sredstev za delovanje kulturnih 
javnih zavodov, če sedežna občina zagotovi preostala sredstva. 
Sedežni princip je predviden zato, ker v primeru večjega števila 
soustanoviteljic ni mogoče doseči soglasja pri financiranju javnih 
zavodov. Seveda pa to pomeni, da je treba v skladu z odločbo 
Ustavne sodišča tem sedežnim občinam zagotoviti tudi ustrezna 
sredstva. Zato je predpogoj za sprejem tega zakona sočasna 
sprememba Zakona o financiranju občin, ki bo med kriterije za 
dodelitev dodatnih sredstev za mestne občine in občine z 
upravnimi enotami dodal tudi kriterij prisotnosti kulturnih institucij, 
ki imajo v teh občinah svoje sedeže. 

BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V zakonu o uresničevanju javnega interesa na področju kulture 
(ZUJIPK, Uradni list RS, št. 75/94) se 4. člen spremeni tako, da 
se glasi: 

»Za uresničevanje javnega interesa na področju kulture se 
zagotavljajo sredstva iz državnega proračuna in iz proračunov 
lokalnih skupnosti za naslednje namene: 

za javne službe na področju kulture, določene z zakonom, ki 
obsegajo vse stroške za njihovo izvajanje; 
za kulturne programe, ki obsegajo stroške za plačilo dela 
strokovnega oziroma umetniškega kadra in tistega dela 
tehničnega kadra, ki je neposredno povezan z izvedbo tega 
programa ter druge neposredne materialne stroške 
kulturnega programa; 
za stalne neprogramske stroške, ki obsegajo stroške za 
plačilo dela, ki je vezano na obratovanje (administracija, 
skupne službe, preostali tehnični kader, vzdrževanje ipd.), 
za splošne materialne stroške obratovanja in za stroške 
investicijskega vzdrževanja ter nakupa opreme; 
za kulturne projekte, ki obsegajo vse vrste materialnih 
stroškov; 
za uresničevanje posebnih pravic manjšinskih skupnosti v 
Republiki Sloveniji; 
za usposabljanje umetniškega in strokovnega kadra; 
za plačilo prispevkov za socialno zavarovanje samostojnih 
ustvarjalcev na področju kulture in za republiško priznavalnino; 
za investicije v javno infrastrukturo na področju kulture.« 

2. člen 

19. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Državni proračun zagotovi: 

1. javnim zavodom, ki jih ustanovi država: 

sredstva za izvajanje javne službe oziroma kulturnih programov 
razen deleža, ki ga zagotovi javni zavod iz lastnih in drugih virov 
in za pokrivanje stalnih neprogramskih stroškov in za zagotavljanje 
prostorskih pogojev. 

Obseg dejavnosti in višino sredstev določi program dela, ki ga 
sprejme svet zavoda,ustanovitelj pa da nanj svoje soglasje. 
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Sedežna občina sklene z javnim zavodom, ki ga je ustanovila 
država, pogodbo, s katero opredeli svoj interes za delovanje 
javnega zavoda in z njim povezana sredstva; 

2.javnim zavodom, ki jih ustanovi država skupaj z občino, kjer 
ima tak zavod svoj sedež: 

sredstva za izvajanje kulturnih programov razen deleža, ki ga 
zagotovi javni zavod iz lastnih in drugih virov, pri čemer sedežna 
občina zagotovi prostorske pogoje in stalne neprogramske 
stroške za delo zavoda. 

Obseg dejavnosti in višino sredstev določi program dela, ki ga 
sprejme svet zavoda ob soglasju države in sedežne občine. 

Ostale občine lahko sklenejo z javnim zavodom pogodbo, s katero 
opredelijo svoj interes za delovanje javnega zavoda in z njim 
povezana sredstva. 

Država soustanovi javni zavod iz prvega odstavka te točke, če 
je njegovo delovanje nacionalnega pomena na osnovi naslednjih 
kriterijev: 

pomen za ohranjanje in razvoj slovenskega kulturnega 
prostora kot celote ali vodilna vloga med izvajalci kulturnega 
programa na posameznem področju, 
kontinuirana vrhunska kakovost delovanja, 
vpetost v mednarodne tokove, 
dostopnost kulturnih programov javnosti. 

3. drugim javnim zavodom, katerih delovanje zagotavlja usklajen 
razvoj Slovenije in presega lokalni pomen: 

sredstva za izvajanje kulturnih programov razen deleža, ki ga 
zagotovi javni zavod iz lastnih in drugih virov, v višini 50% vrednosti 
kulturnega programa pod pogojem, 

da zagotovi sedežna občina najmanj: 

preostala sredstva za kulturni program; 
prostorske pogoje; 
stalne neprogramske stroške; 

in da javni zavod izpolnjuje naslednje kriterije: 

kontinuirano kakovostno delovanje v zadnjih treh letih; 
strokovno usposobljenost; 
dostopnost kulturnih programov javnosti v zadnjem triletnem 
obdobju; 
usklajenost ustanovitvenega in ostalih internih aktov z 
veljavnimi predpisi; 

Obseg dejavnosti in višina sredstev se določi s pogodbo med 
ministrstvom, pristojnim za kulturo, pristojnim organom občine in 
javnim zavodom na podlagi javnega razpisa ministrstva, 
pristojnega za kulturo. 

4. muzejem ne glede na prejšnji dve točki: 

sredstva za izvajanje javne službe na področju varstva premične 
kulturne dediščine v skladu z zakonom, ki ureja varstvo te 
dediščine. 

Delež iz prejšnjega odstavka je za pokrajinske in posebne muzeje 
5o%, za ostale pa 20 % pod pogojem, da preostala sredstva 
zagotovi(jo) lokalna(e) skupnost(i) oziroma muzej iz drugih virov, 
kadar njegov ustanovitelj muzeja ni lokalna skupnost. 

Vsebino in obseg javne službe iz prvega odstavka te točke 
podrobneje določi uredba, ki jo sprejme vlada v skladu z zakonom, 
ki ureja varstvo premične kulturne dediščine. Država zagotovi 

posameznim muzejem sredstva in določi njihovo višino s 
koncesijsko pogodbo na osnovi akta o koncesiji; 

5. drugim pravnim osebam, ki so ustanovljene in delujejo kot 
nepridobitne organizacije in ki s svojimi programi trajneje 
zadovoljujejo kulturne potrebe na svojem področju: 

sredstva za izvajanje kulturnih programov do deležev kot javnim 
zavodom iz 2. in 3.točke tega člena, če izpolnjujejo pogoje, ki so 
določeni za te javne zavode, pri čemer morajo biti preostala 
sredstva zagotovljena iz proračunov lokalnih skupnosti, lastnih 
ali drugih virov. 

Obseg dejavnosti in višina sredstev se določi s pogodbo med 
ministrstvom, pristojnim za kulturo in pravno osebo na podlagi 
javnega razpisa ministrstva, pristojnega za kulturo. 

Ta člen ne velja za knjižnice, ker to ureja poseben zakon.« 

3. člen 

Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Ministrstvo, pristojno za kulturo, pristojni organ lokalnih skupnosti 
oziroma javni sklad ali javna agencija krijejo neprogramske stalne 
stroške pravnim osebam, ki so ustanovljene in delujejo kot 
nepridobitne organizacije in ki s svojimi programi trajneje 
zadovoljujejo kulturne potrebe na posameznem področju, do 
obsega kot javnim zavodom na področju kulture. 

O tem sklene ministrstvo, pristojno za kulturo, pristojni organ 
lokalnih skupnosti oziroma javni sklad s pravno osebo iz 
prejšnjega odstavka pogodbo za obdobje od enega do treh let.« 

4. člen 

V 21. členu se besede »izvajalci kulturnih programov« nadomestijo 
z besedami »pravne osebe in posamezniki«. 

5. člen 

Prvi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Ministrstvo, pristojno za kulturo oziroma pristojni organ lokalne 
skupnosti da javno infrastrukturo v upravljanje oziroma uporabo 
pravnim osebam iz" 2. člena tega zakona in posameznikom, ki 
izpolnjujejo pogoje iz pete točke 2. člena s tem, da prevzamejo 
obveznost investicijskega vzdrževanja razen v primeru, če je 
njihov ustanovitelj ministrstvo oziroma lokalna skupnost.« 

6. člen 

34. člen se črta. 

7. člen 

Doda se nov 48a. člen, ki se glasi: 

»Za uresničevanje in zagotavljanje pravic posameznikov, ki 
samostojno kot poklic opravljajo kulturno dejavnost kot samostojni 
ustvarjalci na področju kulture, vodi ministrstvo, pristojno za kulturo 
naslednji evidenci (v nadaljnjem besedilu razvid): 

- razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in 
- razvid uživalcev pravice do republiške priznavalnine. 
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V razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kulture se vpisujejo 
naslednji podatki: ime in priimek, rojstni podatki, državljanstvo, 
prebivališče, področje dejavnosti, na podlagi katere je posameznik 
vpisan v razvid in podatek, ali ima vpisani tudi pravico do plačila 
prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna. 

V razvid uživalcev pravice do republiške priznavalnine se vpisujejo 
naslednji podatki: ime in priimek, rojstni podatki, prebivališče, 
dejavnost, na podlagi katere je bila vpisanemu priznana pravica 
do republiške priznavalnine in datum priznanja pravice.« 

8. člen 

Drugi odstavek 49. člena se spremeni tako, da se črta zadnja 
alineja drugega odstavka in zadnji odstavek. 

9. člen 

Prva alineja 52. člena se spremeni tako, da se pred vejico doda: 

»ali države članice EU« 

10. člen 

V 54. členu se pred prvo vejico doda besede: 

»ali države članice EU« 

Prehodne in končne določbe: 

11. člen 

Določbe 8., 9. in 10. člena se pričnejo uporabljati z dnem pristopa 
Republike Slovenije v polnopravno članstvo Evropske unije. 

Do dneva pristopa Republike Slovenije v polnopravno članstvo 
Evropske unije se s tem zakonom uskladijo podzakonski akti, ki 
urejajo pogoje in postopek za odobritev plačila prispevkov iz 
državnega proračuna za obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje in za obvezno zdravstveno zavarovanje ter postopek 
za pridobitev republiške priznavalnine. 

12. člen 

Določbe 2., 3. in 4. točke 2. člena se pričnejo uporabljati z dnem 
uveljavitve sprememb sistemske zakonodaje, ki ureja financiranje 
občin. 

13. člen 

Ta zakon začne veljati v petnajstih dneh od objave v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV ČLENOV: 

K 1. členu 

Predlagana sprememba 4. člena ZUJIPK je potrebna zaradi tega, 
ker druga in tretje alineja nista dovolj precizni, ko pojasnjujeta, kaj 
se šteje za stroške kulturnega programa in kaj za neprogramske 
stalne stroške. 4. člen sicer jasno določa, da so stroški kulturnega 
programa tisti, ki so povezani z njegovo izvedbo in neprogramski 
stalni stroški tisti, ki so potrebni za »golo« obratovanje, vendar te 
razmejitve ne izpelje dovolj jasno glede stroškov plačila dela, saj 
so ti vezani tako na prvo kot na drugo kategorijo stroškov. Poleg 
te vrste korekcije je potrebno tudi črtanje zadnjega odstavka 4. 
člena, ki določa, da se obseg in vrste financiranja določijo z 
nacionalnim kulturnim programom in programi likalnih skupnosti. 
Predlog sprememb namesto tega veže določitev obsega in vrste 
financiranja na pogoje iz zakona in na konkretne posamične 
izvedbene akte kot so programi dela in pogodbe, sklenjene na 
podlagi javnega razpisa. 

K 2. členu 

Predlagana sprememba 19. člena ZUJIPK uvaja jasno določitev 
finančnih obveznosti države in pogoje ter kriterije pod katerimi je 
država pripravljena pokrivati te obveznosti. V ta namen so 

razvrščeni javni zavodi in druge pravne osebe, ki izvajajo kulturne 
programe v javnem interesu oziroma javno službo na pet vrst: 

1. javni zavodi, ki jih ustanovi država, 
2. javni zavodi, ki jih zaradi njihovega nacionalnega pomena 

ustanovi država skupaj z občino, kjer ima tak zavod svoj 
sedež, 

3. javni zavodi občin, katerih delovanje zagotavlja usklajen 
kulturni razvoj Slovenije in presega lokalni pomen. 

4. muzeji, ki izvajajo javno službo varstva premične kulturne 
dediščine, 

5. druge pravne osebe, ki so ustanovljene in delujejo kot 
nepridobitne organizacije in ki, tako kot javni zavodi, s svojimi 
programi trajneje zadovoljujejo kulturne potrebe. 

Za muzeje je potrebna posebna rešitev v četrti točki, ker muzeji 
delujejo na terenu različnih občin in zato ni primerno, da se zanje 
določi rešitve, ki navajajo na prenos pravic in dolžnosti na občino, 
kjer ima muzej sedež. Poleg tega se predvideva tudi možnost 
prenosa izvajanja javne službe na zasebni muzeje (npr. Verski 
muzej Stična)j, zato 4. točka ne ureja samo financiranja muzejev, 
ki so javni zavodi, ampak tudi pravnih oseb zasebnega prava. 
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Pri tem predlog sprememb upošteva: 

pravico in dolžnost države, da ustanovi javni zavod (1 .točka), 

dejstvo, da so javni zavodi, ki s svojo dejavnostjo pokrivajo 
večja območja in imajo vodilno vlogo na posameznem 
kulturnem področju, tudi nacionalnega pomena. Zato je država 
pripravljena prevzeti aktivnejšo vlogo kot soustanoviteljica 
takega zavoda skupaj z občino, kjer je njegov sedež (2.točka). 
Sedežni princip bo omogočal lažji prehod na pokrajinski nivo, 
če bo prišlo kdaj do pokrajin ; 

pravico občin do samoupravnega odločanja in razpolaganja 
s sredstvi, ki so jim v ta namen namenjena, pri čemer se 
zaveda pomena njihovih kulturnih institucij in jim zato ponuja 
ob določenih pogojih sodelovanje pri financiranju njihovih javnih 
zavodov (3.točka); 

sistem javne službe na področju varstva premične kulturne 
dediščine kot je uzakonjen z Zakonom o varstvu kulturne 
dediščine (UL RS št.7/1999) za muzeje (4.točka) ; 

določbe ZUJIPK, ki glede financiranja kulturnih programov 
ne delajo načelnih razlik glede na pravni status, ampak 
temeljijo samo na javnem interesu za kulturne dejavnosti, ki 
jih izvajajo tako javni zavodi kot tudi druge pravne osebe 
(5.točka). Glede kulturnih programov gre za programe na 
področju vseh kulturnih dejavnosti kot jih določa 5. členom 
ZUJIPK, torej tako ustvarjanje kot tudi posredovanje in 
varovanje kulturnih vrednost (npr.program varstva 
nepremične kulturne dediščine, ki ga zagotavlja nepridobitna 
nevladna organizacija). 

Predlog določa kriterije, ki jih mora kulturna organizacija 
izpolnjevati, da lahko dobi sredstva iz državnega proračuna. 
Kriteriji za javne zavode nacionalnega pomena se ločijo od 
kriterijev za javne zavode širšega lokalnega pomena predvsem 
po tem, da gre pri prvi skupini za vrhunsko kakovost in daljšo 
tradicijo delovanja ter vpetost v mednarodne tokove, pri drugi pa 
le za kakovostno delovanje v zadnjih treh letih in ustrezno 
strokovno usposobljenost. Pri obeh skupinah pa je predviden 
kriterij tudi dostopnost. Pri tem pomeni vpetost v mednarodne 
tokove predvsem mednarodne izmenjave, gostovanja in udeležbe 
v tujini (festivali in ostale prireditve, delavnice, simpoziji, seminarji, 
kongresi) in gostovanja in udeležbe iz tujine na domačih 
prizoriščih, soorganizacije prireditev z različnimi mednarodnimi 
partnerji, soprodukcije z različnimi mednarodnimi partnerji, 
članstva v mednarodnih organizacijah in forumih na posameznih 
področjih ustvarjalnosti, poustvarjalnosti in stroke. Pod 
dostopnostjo kulturnih programov javnosti: pa se razume 
raznovrstnost ponudbe kulturnih dobrin, programska strategija z 
jasno določeno vizijo in opredeljeno ciljno publiko; gostovanja in 
ostale prireditve v lastni produkciji ali organizaciji po celotnem 
slovenskem ozemlju in v zamejstvu; gostiteljstvo, izvršne 
produkcije, soprodukcije in ostale oblike povezovanj z 
zainteresiranimi javnimi zavodi, nevladnimi kulturnimi 
organizacijami in posamezniki na področju Slovenije in v 
zamejstvu; posredovanje kulturnih dogodkov preko ostalih medijev 
(radio, televizija, internet, specializirane knjižne izdaje, zgoščenke 
in CD- Romi, arhivski in kreativni video-zapisi); optimirana 
zasedenost razpoložljive infrastrukture z nižjimi cenami vstopnic 
za mladino, študente, hendikepirane in ostale "ogrožene" skupine 
obiskovalcev; soudeležba javnosti v organih soodločanja in v 
procesu kritičnega spremljanja programskih vsebin. 

Obseg dejavnosti, ki se financira iz javnih sredstev in višina 
sredstev, ki je za to potrebna, se določi 

pri javnih zavodih, ki jih ustanovi ali soustanovi država, s 
programom dela, ki ga sprejme sveta zavoda v soglasju z 
ustanovitelji, 

pri muzejih s koncesijsko pogodbo na podlagi akta o koncesiji 
v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine in Zakonom 
o zavodih, 

pri ostalih s pogodbo na osnovi javnega razpisa. 

K 3. členu 

Sprememba 20. člena ZUJIPK je potrebna zaradi dveh razlogov. 
Prvič zato, ker sedaj veljavna rešitev navaja stalne neprogramske 
stroške samo kot inštrument kulturne politike ministrstva oziroma 
javnega sklada, ne pa tudi lokalnih skupnosti in drugih oseb 
javnega prava in ga je zato potrebno temu primerno dopolniti. 
Drugič pa zato, ker sedanji 20. člen ne dopušča nobene 
fleksibilnosti glede višine teh sredstev. Zato se predlaga 
sprememba, da se besedi »v obsegu« nadomestita z besedama 
»do obsega«. 

K 4. členu 

Gre samo za jasnejšo dikcijo in s tem za redakcijsko in ne za 
vsebinsko spremembo. 

K 5. In 6. členu 

Javna infrastruktura na področju kulture je inštrument kulturne 
politike, ki je namenjen zagotavljanju prostorskih pogojev kulturnih 
izvajalcev. Zato ne gre za njihovo dajanje v najem in pridobivanje 
sredstev iz tega naslova, ampak za dajanje v uporabo. Takšna je 
tudi že sedaj veljavna rešitev, vendar jo je potrebno v izogib 
drugačnemu razumevanju še dodatno doreči s tem, da se izrecno 
zapiše da so uporabniki obremenjeni samo z dolžnostjo 
investicijskega vzdrževanja. Poleg tega je potrebno predvideti 
možnost, da tisti kulturni izvajalci, ki so sposobni upravljati z 
javno infrastrukturo, to možnost tudi dobijo, saj taka rešitev pomeni 
izognitev stroškom, ki jih sicer zaračunavajo organizacije, 
specializirane za to dejavnost. 

K 7. členu 

Zakonodaja o varstvu osebnih podatkov zahteva podrobno 
določitev vrste in način zbiranja [n uporabe podatkov, kar zahteva 
ustrezno dopolnitev zakona. 

K 8., 9. In 10. členu 

Harmonizacija z EU in proevropska usmerjenost kulturne politike 
zahtevata, da se ukinejo vse rešitve, ki bi lahko pomenile zapiranje 
Slovenije pred tujimi ustvarjalci. Zato status samostojnega 
ustvarjalca na področju kulture ter možnost pridobitve pravice do 
plačila prispevkov za socialno zavarovanje iz državnih sredstev 
in republiške priznavalnine niso več vezani na formalni pogoj 
slovenskega državljanstva, ampak samo še na pomemben 
prispevek k slovenski kulturi. 

K 11. členu 

11. člen določa datum sprejema Republike Slovenije v polnopravno 
članstvo Evropske unije kot rok za uveljavitev 8., 9. in 10. člena in 
isti rok za uskladitev ustreznih podzakonskih aktov s tem 
zakonom. 
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K 12. členu 

Predlog zakona prepušča v izvirno pristojnost občinam, da javne 
zavode, ki so jih ustanovile pred letom 1990 tudi financirajo, vendar 
pa odlaga uveljavitev te rešitve do takrat, ko bodo sprejete 
ustrezne rešitve v sistemskem zakonu, ki ureja financiranje občin. 

Kot ustrezne rešitve se razumejo take, ki bodo v skladu z načelom 
koneksitete, to je soodvisnosti med novimi nalogami in novimi 
sredstvi.Pri tem je potrebno upoštevati dva razloga: da gre za 
javne zavode (38)', ki pfesegajo lokalni pomen in da so ti zavodi 
samo v nekaterih občinah (25). Tako tudi Ustavno sodišče RS v 
svoji odločbi navaja, da »sklicevanje na povečan delež občin pri 
prihodkih od dohodnine ne vzdrži, saj velja za vse občine, ne 
glede na to, ali in koliko so udeležene pri financiranju kulturnih 
zavodov«. Zato sedanje rešitve glede financiranja občin niso 
ustrezne ampak so potrebne takšne, ki bodo zagotovile tistim 
občinam, ki imajo kot kulturna središča dodatne naloge, temu 
ustrezno financiranje. Dokler to ni zagotovljeno, bi lahko 
predlagana decentralizacija ogrozila nemoten in usklajen kulturni 
razvoj Slovenije. Zato jo je potrebno odložiti oziroma vezati na 
ustrezne spremembe pri financiranju občin. 

ČLENI VELJAVNEGA ZAKONA, KI SE 

SPREMINJAJO: 

4. člen 

Za uresničevanje javnega interesa na področju kulture se 
zagotavljajo sredstva iz državnega proračuna in iz proračunov 
lokalnih skupnosti skladno z njihovimi programi'za naslednje 
namene: 

za varstvo kulturne dediščine in naravne dediščine, 

za izvajanje kulturnih programov, ki obsegajo sredstva za 
plače, avtorske honorarje in materialne stroške za izvedbo 
programov, 

za kritje neprogramskih stalnih stroškov javnih zavodov na 
področju kulture, ki obsegajo materialne stroške za 
obratovanje, amortizacijo in investicijsko vzdrževanje, 

za investicije v javno infrastrukturo na področju kulture, 

za vzpodbujanje umetniške ustvarjalnosti in za nagrade na 
področju kulture. 

Obseg in vrste nalog se na posameznih področjih opredelijo v 
nacionalnem kulturnem programu in programih lokalnih skupnosti. 

19. člen 

Predloge za financiranje oziroma sofinanciranje kulturnih 
programov oziroma projektov lahko dajo posamezniki in pravne 
osebe, ki so vpisani v razvid izvajalcev kulturnih programov pri 
ministrstvu, pristojnem za kulturo. 

Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati posamezniki in pravne osebe za 
vpis v razvid izvajalcev kulturnih programov, predpiše minister. 

21. člen 

Izvajalci kulturnih programov, ki se financirajo ali sofinancirajo iz 

državnega proračuna, morajo predložiti ministrstvu, pristojnem 
za kulturo vsako leto najkasneje do konca februarja, poročilo o 
izvedbi kulturnih programov in porabi finančnih sredstev iz 
državnega proračuna v preteklem letu 

31. člen 

Javna infrastruktura na področju kulture, s katero ne upravljajo 
javni zavodi na področju kulture, se lahko da v uporabo 
posameznikom in pravnim osebam, ki so vpisane v razvid 
izvajalcev kulturnih programov iz 19. člena tega zakona. 

Javna infrastruktura iz prejšnjega odstavka se da v uporabo na 
podlagi javnega razpisa, ki ga opravi ministrstvo, pristojno za 
kulturo oziroma pristojni organ lokalne skupnosti. 

34. člen 

Ministrstvo, pristojno za kulturo oziroma pristojni organ lokalne 
skupnosti lahko poveri opravljanje določenega dela javne 
infrastrukture na področju kulture neprofitni stanovanjski 
organizaciji, ki je vpisana v register pri ministrstvu, pristojnem za 
stanovanjske zadeve. 

49. člen 

Posameznik lahko samostojno kot poklic opravlja kulturno 
dejavnost kot samostojni ustvarjalec na področju kulture, če je 
vpisan v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem 
za kulturo. 

V razvid iz prejšnjega odstavka se lahko vpiše, kdor izpolnjuje 
naslednje pogoje: 

da opravlja dejavnost ustvarjanja kulturnih vrednot iz 5. člena 
tega zakona kot edini ali glavni poklic in ni uživalec pokojnine, 
da ima ustrezno strokovno izobrazbo oziroma usposobljenost 
za opravljanje te dejavnosti, 
da pomeni njegovo delo pomemben prispevek k slovenski 
kulturi, 
da ima licenco za opravljanje dejavnosti, kadar je predpisana, 
da mu ni s pravnomočno sodno odločbo prepovedano 
opravljanje te dejavnosti, 
da ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji. 

Podrobnejše pogoje za vpis v razvid samostojnih ustvarjalcev na 
področju kulture in vodenje tega razvida predpiše Vlada Republike 
Slovenije. 

V razvidu iz prvega odstavka tega člena se posebej vodijo 
samostojni ustvarjalci na področju kulture, ki niso državljani 
Republike Slovenije. 

52. člen 

Samostojnemu ustvarjalcu na področju kulture se lahko na njegovo 
zahtevo odobri plačilo prispevkov iz državnega proračuna za 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za obvezno 
zdravstveno zavarovanje od najnižje pokojninske osnove, če 
izpolnjuje naslednje pogoje: 

da je državljan Republike Slovenije, 
da pomeni njegovo ustvarjalno delo po obsegu in kakovosti 
pomemben prispevek k slovenski kulturi, 
da mu njegov dohodkovni položaj ne zagotavlja normalnih 
pogojev za delo. > 

Pogoj iz druge alinee prejšnjega odstavka se ugotavlja vsakih pet 
let, pogoj iz tretje alinee prejšnjega odstavka pa vsako leto. 
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Podrobnejše pogoje in postopek za odobritev plačila prispevkov 
predpiše Vlada Republike Slovenije. 

O zahtevi za odobritev plačila prispevkov odloči minister. 

54. člen 

Upokojenemu državljanu Republike Slovenije, ki je pomembno 
prispeval k slovenski kulturi, njegova pokojnina pa ni ustrezna 
danemu prispevku slovenski kulturi, lahko minister dodeli 
republiško priznavalnino. 

Pri določanju višine republiške priznavalnine poleg danega 
prispevka k slovenski kulturi upošteva tudi število družinskih 
članov upravičenca, njegovo zdravstveno stanje, kraj bivanja, 
stanovanjske razmere in druge socialne okoliščine. 

Republiško priznavalnino po tem zakonu izplačuje Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 

Podrobnejše določbe in postopek za pridobitev republiške 
priznavalnine predpiše Vlada Republike Slovenije. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1 .^Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
uresničevanju javnega interesa na področju kulture - hitri 
postopek. 

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

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

38. člen zakona o ratifikaciji evropskega sporazuma. 

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

Besedilo predstavlja pravni temelj za polni prevzem obveznosti 
iz sporazuma. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
/ 

3.) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

Directive 1999/42/ES 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 
/ 

4.) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zaoral navedenimi pravnimi viri ES (leto): 

. / 

5.) Ali so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Da. 

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

Ne. 

7.) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza....): 

8.) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev: 

Da. (tč. 3.1.2.3. - Prost pretok storitev) 

Rok za sprejem: 2000 - IV 

Uveljavitev: 2001 - II. 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Miran Zupan, l.r. 
Državni podsekretar 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

mag. Rudi Šeligo, l.r. 
Minister 
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Predlog zakona o 

FITOFARMACEVTSKIH SREDSTVIH 

(ZFIS) 

- EPA 1305 - II - hitri postopek 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1999-2311-0099 
Številka: 327-00/2000-1 
Ljubljana, 31.08.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 14. seji dne 31.8.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O FITOFARMACEVTSKIH 
SREDSTVIH, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem 
postopku s predlogom, da se uvrsti na 55. izredno sejo 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o fitofarmacevtskih 
sredstvih obravnava po hitrem postopku, zaradi izrednih 
potreb države. Gre za nujno potrebno ureditev zaradi 
prilagajanja zakonodaje s področja varstva rastlin zakonodaji 

Evropske unije, ki fitofarmacevtska sredstva obravnava kot 
samostojno kategorijo. Zaradi specifične ureditve 
fitofarmacevtskih sredstev v Evropski uniji, z uskladitvijo 
zakonodaje zagotavljamo enotne pogoje za trgovanje s 
fitofarmacevtskimi sredstvi tudi za Slovenijo. Sprejem 
sistemskega zakona na področju fitofarmacevtskih sredstev 
je vezan na Državni program Republike Slovenije za prevzem 
pravnega reda Evropske unije do konca leta 2000. 

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

- Ciril SMRKOLJ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 

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

- Milena KOPRIVNIKAR, podsekretarka v Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

- Metka HAJDINJAK, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

doc. dr. Verica Trstenjak, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGA: 1 

11. september2000 35 poročevalec, št. 75 



UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Predlog zakona ureja registracijo, promet in uporabo FFS (v 
nadaljnjem besedilu: FFS) in aktivnih snovi v FFS, izdajo dovoljenj, 
promet in uporabo naprav, vodenje registrov s področja FFS, 
mednarodno izmenjavo podatkov, vodenje evidenc o uporabi in 
prometu ter nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisi, 
izdanimi na njegovi podlagi. 

V Sloveniji sta na tem področju v veljavi Zakon o zdravstvenem 
varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94); (v nadaljnjem besedilu: 
ZZVR) in na področju razvrščanja nevarnih snovi in pripravkov 
Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) (v nadaljnjem 
besedilu: ZKem), ki je nadomestil stari Zakon o prometu s strupi 
(Uradni list SFRJ, št. 13/91), ki je prej urejal področje razvrščanja 
strupov. 

Prevoz FFS, če so razvrščena kot nevarna, ureja Zakon o 
prevozu nevarnega blaga (Uradni list RS, št. 79/99), ravnanje z 
odpadki Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 82/94), varstvo 
pri delu pa Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 
56/99) 

Nadzor nad živili ureja Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in 
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/ 
00). V okviru tega zakona je urejena tudi uradna kontrola živil, 
kamor s področja FFS sodi tudi nadzor nad ostanki pesticidov v 
živilih. Nadzor nad ostanki pesticidov v živilih živalskega izvora 
ureja zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/ 
96, 98/99-ZZZiv, 101/99 in 8/00-ZUT) Mejno področje med tremi 
zakoni so kmetijski pridelki in živila živalskega izvora, nadzor je 
razdeljen med zdravstveno, veterinarsko in kmetijsko inšpekcijo. 
Na podlagi ZZVR in Zakona o zdravstveni neoporečnosti živil in 
predmetov splošne rabe (Uradni list SFRJ, št. 55/78 in 58/85) so 
bile leta 1999 implementirane vse EU direktive, ki določajo najvišje 
dovoljene količine ostankov pesticidov v rastlinah in živilih 
rastlinskega izvora ter njihovo vzorčenje. Maja 2000 pa je bila na 
podlagi Zakona o veterinarstvu implementirana še zadnja direktiva, 
ki določa najvišje dovoljene količine ostankov pesticidov v živilih 
živalskega izvora s Pravilnikom o veterinarsko-sanitarnem 
nadzoru živilskih obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o 
pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora 
(Uradni list RS, št. 100/99 in 38/00) 

ZZVR iz leta 1994 ureja področje proizvodnje, izdaje dovoljenj, 
prometa, uporabe in nadzora FFS, vendar je v nekaterih postopkih 
pomanjkljiv in le delno usklajen z direktivami EU na tem področju. 
ZZVR ureja dve področji dela, poleg področja FFS tudi zdravstveno 
varstvo rastlin. Ti dve področji sta v evropski zakonodaji ločeni, 
za vsako področje je v veljavi posebna zakonodaja, saj imata v 
praksi le malo skupnega, zato je smiselno, da se oba dela 
obstoječega zakona ločita in izdata kot samostojna zakona, 
istočasno pa ju je treba uskladiti z EU zakonodajo. 

ZZVR ureja tudi proizvodnjo FFS, vendar je to industrijska 
dejavnost, ki ne sodi v kmetijstvo, zato je proizvodnja v tem 
zakonu le mrtva črka na papirju. Tudi evropska zakonodaja v 
direktivah, ki urejajo FFS, ne zajema proizvodnje le-teh, 
proizvodnja je urejena s predpisi na industrijskem področju. Iz 
navedenih razlogov novi predlog Zakona o fitofarmacevtskih 
sredstvih proizvodnje le-teh ne ureja. 

ZKem ureja FFS na področju proizvodnje, razvrščanja, pakiranja 
in označevanja nevarnih snovi in pripravkov ter na področju dobre 

laboratorijske prakse. ZKem je krovni zakon, ki ureja kemikalije 
na splošno, v njegovem okviru pa so že implementirane direktive 
EU s področja razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih 
snovi in pripravkov (Direktivi 67/548/EEC z dopolnitvami in 88/ 
379/EEC z dopolnitvami), ki urejata kemikalije na splošno. Postopki 
dobre laboratorijske prakse so enotni principi opravljanja raziskav 
in analiz v laboratorijih in strokovnih institucijah na vseh področjih 
dela. Ti dve področji ter področje soglasja po predhodnem 
obveščanju (PIC) bo še naprej tudi za FFS urejal ZKem. 

FFS niso le kemikalije, so posebna kategorija kemijskih in drugih 
(biotičnih, rastlinskih izvlečkov, olj) pripravkov, ki so v Evropski 
Uniji zaradi njihove specifičnosti urejena s posebno zakonodajo. 
Uporabljajo se v rastlinski pridelavi, v kmetijstvu, ki ima kot panoga 
v gospodarstvu posebno pomembno mesto. V pridelovanju hrane 
kmetijske pridelke neprestano ogrožajo škodljivi organizmi, 
vključno s plevelom, pred katerimi je za preprečevanje zmanjšanja 
pridelka in zagotavljanje zanesljive ponudbe hrane potrebno 
rastline varovati. Eden najbolj pomembnih načinov varstva rastlin 
je uporaba FFS, zaradi katere se izboljšajo tudi pogoji kmetijske 
proizvodnje. 

FFS pa imajo lahko tudi neugoden vpliv na kmetijsko proizvodnjo 
in njihova uporaba lahko pomeni tudi nevarnost za ljudi, živali in 
okolje, zlasti če so dana v promet in uporabo, ne da bi bila uradno 
preizkušena in odobrena in zlasti, če se jih nepravilno uporablja. 
Zato je treba področje prometa in uporabe £FS urediti s predpisom, 
ki zagotavlja, da se FFS ne dajo v promet in uporabo, če niso 
registrirana pri pristojnemu državnem organu ter da se jih pravilno 
uporablja ob upoštevanju načel dobre kmetijske prakse in 
integriranega varstva rastlin. Predpis mora zagotoviti, da se pri 
registraciji FFS bolj upošteva vidik nevarnosti za zdravje ljudi, 
živali in okolja, kot cilj izboljšati pridelavo rastlin. Pri registraciji 
FFS je treba zagotoviti, da so FFS ob primerni uporabi za 
predvidene namene dovolj učinkovita in nimajo nezaželenih učinkov 
na gojene rastline ali rastlinske proizvode, najmanjše možne 
nezaželene učinke na okolje, podtalnico, zdravje ljudi in živali. 

Države članice EU imajo v svojem zakonodajnem sistemu 
poseben predpis o registraciji, prometu in uporabi FFS.Ti predpisi 
so se v preteklosti razlikovali med seboj in so zaradi razlik med 
državami članicami povzročali ovire v trgovanju s FFS, rastlinami 
in rastlinskimi proizvodi. Zato je Evropska komisija izdala krovno 
direktivo 91/414/EEC o trgovanju s FFS ter obvezala države 
članice, da z njo uskladijo nacionalne predpise. 

Z uskladitvijo slovenske zakonodaje na tem področju izpolnjujemo 
zahteve EU po implementaciji Evropske zakonodaje in 
zagotavljamo enotne pogoje za trgovanje s FFS, rastlinami in 
rastlinskimi proizvodi tudi za Slovenijo. 

Glavne pomanjkljivosti oziroma neusklajenosti ZZVR z evropsko 
zakonodajo so naslednje: 

- ni določen centralni državni organ, odgovoren za FFS v celoti in 
za poročanje Evropski komisiji, 
- ni urejena tajnost in varovanje podatkov (intelektualna lastnina), 
- začasno dovoljenje za FFS ima drugačen značaj, kot v Evropski 
uniji, 
- zahtevana dokumentacija za oceno aktivnih snovi samih in FFS 
na osnovi teh aktivnih snovi, predpisana v Direktivi 91/414/EEC 
je obsežnejša od slovenskega predpisa, razlikuje pa se tudi v 
nekaterih posebnostih, 
- na podlagi obstoječega ZZVR ni mogoče upoštevati obsežnega 
revizijskega programa, ki ga na področju ponovnih enotnih ocen 
aktivnih snovi, ki se uporabljajo kot FFS, vodi Evropska komisija 
in bo po datumu pristopa vanj vključila tudi Slovenijo. 
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2. NAČELA IN CILJI 

Predlog zakona o FFS je popolnoma usklajen z zakonodajo 
Evropske unije. Ker se sočasno pripravljajo tudi nekateri 
podzakonski predpisi in se upravni organ že pripravlja na 
sistemske spremembe, ki jih bo prinesla uveljavitev novega 
zakona, na področju FFS predvidoma ne bo težav pri prilagajanju 
pravnega reda Republike Slovenije zakonodaji Evropske unije. 

Predlog zakona o FFS bo celovito uredil: 
- področje registracije, prometa, uporabe in nadzora FFS, 
- določil pristojnost enega centralnega organa za to področje, ki 
bo zadolžen tudi za mednarodno izmenjavo informacij. 
- Sočasno je predlog zakona obdržal že vpeljane določbe 
sedanjega ZZVR na področju prometa FFS, prometa in uporabe 
naprav, obstoječih registrov in seznamov, sistema usposabljanja 
odgovornih oseb za prodajo in uporabo FFS, ter na področju 
nadzora nad prometom in uporabo FFS, 
- jih dopolnil in popravil na mestih, kjer so bile nedorečene 
- ter zagotovil učinkovit nadzor nad prometom in uporabo FFS. 

3. PRAVNI RED EU 

3.1. Pri pripravi predloga zakona o FFS je predlagatelj upošteval 
vse direktive EU, ki urejajo področje FFS: 

- direktiva 91/414/EEC o trgovanju s FFS in njenih 15 dopolnitev 
ter 6 odločb Evropske komisije, 
- direktiva 79/117/EEC o prepovedi prometa in uporabe FFS, ki 
vsebujejo določene aktivne snovi ter njenih 11 dopolnitev. 

Naslednje direktive so že implementirane s Pravilnikom o mejnih 
vrednostih pesticidov v oziroma na rastlinah oziroma na živilih 
rastlinskega izvora (Uradni list RS, št. 54/99): 
- direktiva 76/895/EEC o določitvi najvišjih dovoljenih ostankov 
pesticidov v oziroma na sadju in zelenjavi ter njenih 10 dopolnitev, 
- direktiva 79/700/EEC o enotnih metodah vzorčenja unije za 
uradno kontrolo ostankov pesticidov v oziroma na sadju in 
zelenjavi, 
- direktiva 86/362/EEC o določitvi najvišjih dovoljenih ostankov 
pesticidov v oziroma na žitih in njenih 11 dopolnitev, 
- direktiva 90/642/EEC o določitvi najvišjih dovoljenih ostankov 
pesticidov v oziroma na določenih rastlinskih proizvodih, vključno 
s sadjem in zelenjavo ter njenih 10 dopolnitev. 

Direktiva 86/363/EEC o določitvi najvišjih dovoljenih ostankov 
pesticidov v oziroma na živilih živalskega izvora in njenih 8 
dopolnitev je bila implementirana spomladi 2000 na podlagi Zakona 
o veterinarstvu. 

3.2. Ob datumu polnopravnega članstva Slovenije v EU bo 
potrebno neposredno prenesti v Slovenski pravni red tudi 
naslednje regulative: 
- Regulativa EEC št. 3600/92, ki določa pravila za implementacijo 
prvega dela programa dela, določenega v 2. točki 8. člena direktive 
91/414/EEC, ki zadeva promet s FFS (evropski revizijski pro- 
gram vseh FFS na evropskem trgu) ter njeni dve dopolnitvi, 
- Regulativa EEC št. 933/94, ki določa seznam aktivnih snovi v 
FFS in imenuje države članice kot poročevalke za implementacijo 
Regulative EEC št. 3600/92 in njene dopolnitve: Regulativa EEC 
št. 491/95, Regulativa EEC št 2230/95, Regulativa EEC št. 1197/ 
97 in Regulativa EEC št. 1972/1999, 
- Regulativa EEC št. 451/2000, ki določa pravila za implementacijo 
drugega in tretjega dela revizijskega programa, določenega v 2. 
točki 8. člena direktive 91/414/EEC, ki zadeva promet s FFS. 

4. PREGLED PRAVNEGA REDA V DRŽAVAH 
ČLANICAH EU 

Predlagatelj predloga Zakona o FFS je preučil zakone o FFS 
Velike Britanije, Nemčije in Avstrije. Zakonodaja Velike Britanije je 
močno podobna EU zakonodaji, saj britanski strokovnjaki veliko 
sodelujejo pri pripravi EU zakonodaje. Nemčija je bila zadnja 
država, ki je v letu 1996 implementirala EU zakonodajo, še vedno 
pa morajo spremeniti nekaj podrobnosti. Avstrija je implementirala 
zakonodajo EU na zelo enostaven način, v zakon je postavila 
osnovni okvir kot ga zahteva direktiva 91/414/EEC, v primeru 
aneksov, odločb in priporočil, ki se venomer spreminjajo in 
dopolnjujejo, pa se sklicuje direktno na EU zakonodajo. To se zdi 
smiselno, saj so neprestane spremembe lahko zelo obsežne, 
tematika pa je tako specifična, da eksperti, ki sodelujejo v tem 
procesu, znajo angleški jezik, saj ga nujno potrebujejo za študij 
literature in povezavo z mednarodno skupnostjo na poklicnem 
področju. 

Poleg zakonodaje je zelo pomemben tudi upravni sistem, ki 
zagotavlja učinkovito izvajanje zakonodaje. Predlagatelj zakona 
je preučil tudi organizacijo področja FFS v državah članicah. V 
večini držav članic je za področje FFS zadolženo kmetijstvo. Le 
v nekaterih skandinavskih državah (Švedska, Danska) in Italiji je 
za to področje odgovorno zdravstvo ali okolje. V vseh drugih 
državah je za registracijo, promet, uporabo in nadzor nad FFS 
odgovorno ministrstvo za kmetijstvo, ali pa deloma samostojna 
agencija, ki jo je ustanovilo ministrstvo za kmetijstvo (Velika 
Britanija, Nemčija). Avstrijska vlada je po priključitvi k EU prenesla 
celotno odgovornost za FFS na ministrstvo za kmetijstvo. 

5. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA 
IZVAJANJE ZAKONA O FFS 

Predlog zakona o FFS prinaša nekatere nove obveznosti 
predvsem zaradi Evropske unije in sicer na področju registracije 
FFS ter zaradi sodelovanja Republike Slovenije v evropskem 
sistemu registracije, prometa in uporabe FFS. 

5.1. Predvidene spremembe izdatkov proračuna za prihodnja tri 
leta: 

Pri pristojnem organu se poleg zdajšnjih treh upravnih delavcev 
predvidevajo tri nove zaposlitve tako, da bo na področju 
registracije, prometa in uporabe ter mednarodnega sodelovanja 
delalo najmanj 6 sodelavcev in sicer v Upravi Republike Slovenije 
za varstvo rastlin in semenarstvo, ki se bo ustanovila na podlagi 
novega zakona o zdravstvenem varstvu rastlin predvidoma do 
konca leta 2001. 

V Uradu za kemikalije pri ministrstvu, pristojnem za zdravstvo se 
bo opravljalo delo na področju razvrščanja, pakiranja in 
označevanja FFS še naprej tudi po tem zakonu. 

Poleg tega v postopku registracije sodelujejo posamezni 
pooblaščeni strokovnjaki za izdelavo strokovnih mnenj in 
ekspertiz, kar pomeni racionalizacijo dela upravnega organa, ki 
pri svojem delu potrebuje tudi strokovno podporo. V prvem letu 
predlagatelj predvideva višje materialne stroške iz naslova nabave 
nove opreme zaradi novih treh zaposlitev. 
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Preglednica 1: Ocena izdatkov proračuna za delovanje pristojnega organa in ministrstva, pristojnega 

leto Materialni 
stroški in plače 

Stroški 
delovanja 
komisij 

Strokovna 
podpora 
pristojnemu 
organu 

Skupaj 

2001 53.600.000 2.688.000 52.800.000 109.088.000 
2002 36.750.000 3.000.000 56.200.000 95.950.000 
2003 36.750.000 3.000.000 56.200.000 95.950.000 

5.2. Predvideni prihodki proračuna: 

V predlogu zakona je predvideno, da stroške iz naslova registracije 
in drugih dovoljenj krijejo vlagatelji zahtevkov, kar predstavlja 
prihodek proračuna. Izdaja dovoljenj v upravnem postopku se 
plačuje na podlagi zakona o upravnih taksah, posebni stroški 
postopka za registracijo FFS oziroma izdajo dovoljenj (komisija, 
strokovnjaki), se plačujejo na podlagi uredbe o stroških razvrstitve 

Stroški v zvezi z napravami za nanašanje FFS se plačujejo kot 
storitve pooblaščenim organizacijam in zaradi njih ne nastajajo 
novi prejemki ali izdatki državnega proračuna. 

Za nadzor nad prometom in uporabo FFS je na podlagi ZZVR 
pristojna kmetijska in fitosanitarna inšpekcija (IRSKGLR). V 
predlogu zakona o FFS pa je dano pooblastilo za ugotavljanje in 
nadzor izpolnjevanja pogojev glede prostorov in opreme oseb, ki 
se ukvarjajo s prometom FFS, zdravstvenemu inšpektorju. Obseg 
inšpekcijskega nadzora na podlagi tega zakona se ne bo povečal, 
ostal bo predvidoma v sedanjih okvirih. 

Podzakonski predpisi, ki so bili izdani na podlagi ZZVR ostajajo v 
veljavi do izdaje novih. Precej jih je take narave, da so potrebni 
manjše prenove in z njimi ne bo veliko dela: npr. predpis o pogojih, 
ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe glede prostorov 
in opreme, kadrov in strokovnega usposabljanja (5. in 6. člen), 
predpis o strokovnem usposabljanju uporabnikov (9. člen), predpis 
o mejnih vrednostih ostankov FFS (10. člen). Nekaj podzakonskih 
predpisov, ki jih je potrebno izdati na novo, npr. predpisi o zahtevani 
dokumentaciji (15. in 16. člen) in predpis o razvrščanju, pakiranju 
in označevanju ter opremljanju FFS z navodilom za uporabo (4. 
člen), so že v zaključni fazi priprave, ostali predpisi, ki jih bo še 
potrebno izdati v dveh letih od uveljavitve zakona, npr. predpis o 
dolžnostih uporabnikov (8. člen), pa bodo podlaga za kvalitetnejši 
inšpekcijski nadzor in ne bodo dodatno obremenili proračuna. 
Predlagatelj ocenjuje, da bo pripravo podzakonskih predpisov In 
vodenje postopkov, predvidenih po novem zakonu o FFS, pokril 
s tremi novimi zaposlitvami v Upravi RS za varstvo rastlin in « 
semenarstvo. Prav tako se bo vsebina posameznih pravilnikov 

FFS v skupino nevarnosti in izdaje dovoljenja za trgovanje s 
fitofarmacevtskimi sredstvi (Uradni list RS, št. 14/00). Ker pa je 
razlika med izdatki proračuna in prihodki proračuna iz naslova 
registracije FFS negativna, bo v naslednjih letih potrebno 
preusmeriti sredstva, ki jih sedaj vlagatelji zahtevkov plačujejo za 
postopke, ki so po sedanji zakonodaji obvezni, po novem predlogu 
zakona pa ne več, ker so v nasprotju z zahtevami EU. 

oziroma podzakonskih predpisov, predvidenih v predlogu zakona, 
združevalo v en predpis, kar pomeni, da bo skupno število izdanih 
podzakonskih predpisov manjše, kot je število predvidenih 
podzakonskih predpisov v posameznih členih predloga zakona. 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina) 

Ta zakon ureja promet in nadzor aktivnih snovi, ki so 
fitofarmacevtska sredstva (v nadaljnjem besedilu: FFS), 
registracijo FFS, izdajo dovoljenj na podlagi tega zakona, promet, 
uporabo in nadzor FFS, najvišje dovoljene vrednosti ostankov 
FFS, vodenje registra FFS in registra pravnih in fizičnih oseb, ki 
se ukvarjajo s prometom FFS, sporočanje podatkov in vodenje 
evidenc v zvezi s FFS, tehnične zahteve za naprave za nanašanje 
FFS (v nadaljnjem besedilu, naprave) in njihove sestavne dele, 
pooblastila organov, ki so odgovorni za uresničevanje tega zakona 
in nadzor nad njegovim izvajanjem ter predpisi, izdanimi na podlagi 
tega zakona. 

Preglednica 2: Ocena prihodkov državnega proračuna 

leto Izdaja dovoljenj Registracija FFS Vpis v register Skupaj 

2001 562.500 45.500.000 187.500 46.250.000 

2002 562.500 80.000.000 187.500 80.750.000 

2003 562.500 95.000.000 187.500 95.750.000 
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Za proizvodnjo in promet za potrebe proizvodnje FFS ter njun 
nadzor urejajo predpisi o kemikalijah. 

Odpadke FFS in njihovo odpadno embalažo ter stanje imisij FFS 
v okolju urejajo predpisi o varstvu okolja. 

2. člen 
(pomen izrazov) 

Za potrebe tega zakona naslednji izrazi pomenijo: 

1. Fltofarmacevtska sredstva so aktivne snovi in pripravki, ki 
so namenjeni za: 

varstvo rastlin oziroma rastlinskih proizvodov pred 
škodljivimi organizmi oziroma preprečevanje delovanja 
škodljivih organizmov; 
vpliv na življenjske procese rastlin, drugače kot s hranili; 
ohranjanje rastlinskih proizvodov, če niso predmet drugih 
predpisov; 
zatiranje nezaželenih rastlin, delov rastlin, zadrževanje 
ali preprečevanje nezaželene rasti rastlin. 

2. Ostanki FFS so ena ali več snovi, ki so v oziroma na rastlinah 
oziroma proizvodih rastlinskega izvora, v zemlji ali drugod v 
okolju, in so posledica uporabe FFS, vključno z njegovimi 
metaboliti, ali proizvodi, ki so posledica njihovega 
razgrajevanja ali reakcije; 

3. Pripravki so mešanice ali raztopine dveh ali več snovi, od 
katerih je najmanj ena aktivna snov; 

4. Snovi so kemijski elementi in njihove sestavine, ki se pojavljajo 
v naravi ali so pridobljeni v proizvodnem procesu, vključno z 
vsako nečistoto, ki je neizogibna posledica proizvodnega 
procesa; 

5. Aktivne snovi so snovi ali mikroorganizmi, vključno z virusi, 
ki imajo splošen ali poseben učinek na škodljive organizme 
ali na rastline, dele rastlin ali rastlinske proizvode; 

6. Seznam aktivnih snovi sestavljajo aktivne snovi, ki imajo 
dovoljenje za uporabo v FFS v državah članicah Evropske 
unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in pogoji, pod katerimi se te 
snovi lahko uporabljajo (v nadaljnjem besedilu: seznam); 

7. Stare aktivne snovi so aktivne snovi, ki niso na seznamu, in 
so bile registirane in dane v promet pred 26. 07. 1993 v 
katerikoli državi članici EU; 

8. Nove aktivne snovi so aktivne snovi, ki niso na seznamu, in 
so bile registrirane in dane v promet po 26.07.1993 v katerikoli 
državi članici EU; 

9. Rastline so žive rastline in živi deli rastlin, vključno s svežim 
sadjem in semenom; 

10. Rastlinski proizvodi so proizvodi iz rastlin v nepredelanem 
stanju ali po enostavni obdelavi, kot je mletje, sušenje-ali 
stiskanje; 

11. Škodljivi organizmi so škodljivci rastlin ali rastlinskih 
proizvodov, ki pripadajo živalskemu ali rastlinskemu svetu, 
kakor tudi virusi, bakterije, mikoplazme ter drugi patogeni 
organizmi; 

12. Živali so živali iz vrst, ki jih običajno krmi oziroma vzreja 
človek; 

13. Okolje je voda, zrak, zemlja, divje vrste favne in flore in vsi 
medsebojni odnosi med njimi. 

14. Promet je uvoz, izvoz, prodaja oziroma vsakršna prepustitev 
tretjemu. Pri tem je uvoz vsak vnos FFS na carinsko območje 
Republike Slovenije, ne glede na to, kakšna raba ali uporaba 
je bila v skladu s carinskimi predpisi dovoljena za ta FFS, 
izvoz pa je vsak iznos FFS iz carinskega območja Republike 
Slovenije in zajema tudi ponovni izvoz ter začasni izvoz FFS. 

15. Dobra kmetijska praksa je opravljanje kmetijske dejavnosti 
na način, ki omogoča dobro gospodarjenje s kmetijsko zemljo 

in reprodukcijskim materialom ob upoštevanju naravne danosti 
kmetijskega prostora. Dobra kmetijska praksa zajema 
optimalno kombinacijo agrotehničnih ukrepov, da se ohrani 
naravna rodovitnost kmetijske zemlje in da se prepreči 
obremenjenost okolja, pretirano uporabo mineralnih in 
organskih gnojil in FFS ter, da se pridelajo rastline ali rastlinski 
proizvodi, namenjeni za živila, ki vsebujejo najnižjo možno 
količino ostankov FFS; 

16. Integrirano varstvo rastlin je optimalna kombinacija biotičnih, 
biotehnoloških, kemijskih, obdelovalnih ali gojitvenih ukrepov 
pri gojenju rastlin, pri čemer se uporaba kemijskih sredstev 
za varstvo rastlin omeji na najnujnejšo količino dovoljenih 
FFS, ki so potrebna za zadrževanje populacije škodljivih 
organizmov pod mejo, ki povzroča gospodarsko 
nesprejemljivo škodo ali izgubo (prag škodljivosti). 

17. Naprave za nanašanje FFS so stroji in naprave za nanašanje 
FFS, vključno z njihovimi sestavnimi deli, ki vplivajo na 
natančnost nanašanja. 

18. Pristojni organ za registracijo, promet in uporabo FFS ter 
promet in uporabo naprav za nanašanje FFS, nadzor nad 
izvajanjem tega zakona ter poročanje Evropski komisiji je, 
Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo. 

II. PROMET IN UPORABA FFS 

3. člen 
(splošno) 

FFS se ne sme dati v promet in uporabljati na ozemlju Republike 
Slovenije, če ni registrirano oziroma, če zanj ni izdano dovoljenje 
v skladu s tem zakonom. 

Ne glede na prejšnji odstavek lahko pristojni organ dovoli promet, 
če je FFS namenjeno za promet oziroma uporabo v drugi državi, 
pod pogojem, da FFS ne gre v promet oziroma uporabo na ozemlju 
Republike Slovenije. Če gre za FFS, ki je namenjenč uporabi v 
državi članici EU, je promet in skladiščenje zaradi dodelave, 
prepakiranja ali tranzita dovoljen le pod pogojem da je FFS 
registrirano v tej državi članici ter, da ne gre v promet oziroma 
uporabo na ozemlju Republike Slovenije. 

Za preskušanje v raziskovalne in razvojne namene, ki ne vključuje 
izpuščanja neregistriranega FFS v okolje, ni potrebno pridobiti 
dovoljenja pristojnega organa. 

4. člen 
(promet FFS) 

FFS kot pripravek se lahko da v promet, če je registrirano pri 
pristojnemu organu in razvrščeno, pakirano, označeno in 
opremljeno z navodilom za uporabo v skladu s predpisi o nevarnih 
snovph in pripravkih ter v skladu s predpisom na podlagi tega 
zakona. 

FFS kot aktivna snov se lahko da v promet, če je registrirano pri 
pristojnemu organu in razvrščeno, pakirano in označeno v skladu 
s predpisi o nevarnih snoveh in v skladu s predpisom na podlagi 
tega zakona. 

Predpis o razvrščanju, pakiranju, označevanju in opremljanju FFS 
z navodilom za uporabo, na podlagi tega zakona, izda minister, 
pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: minister). 
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5. člen 
(pogoji za opravljanje prometa s FFS) 

S prometom FFS se lahko ukvarjajo pravne in fizične osebe s 
sedežem v Republiki Sloveniji, ki poleg drugih predpisanih pogojev 
izpolnjujejo tudi posebne pogoje glede prostorov, opreme in kadrov, 
kar ugotovi pristojni organ z odločbo v upravnem postopku, in jih 
vpiše v register pravnih in fizičnih oseb za promet s FFS. 

Pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka morajo imeti 
odgovorno osebo za promet s FFS, ki skrbi za izdajo FFS, 
sporočanje in vodenje evidenc. 

Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe glede 
prostorov in opreme za promet s FFS predpiše minister v 
soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo. 

Natančnejše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične 
osebe iz prvega odstavka tega člena glede kadrov in strokovnega 
izpopolnjevanja predpiše minister. Program strokovnega 
izpopolnjevanja sprejme minister v soglasju z ministrom, pristojnim 
za zdravstvo. 

Natančnejšo vsebino registra iz prvega odstavka tega člena 
predpiše minister. 

6. člen 
(evidence in sporočanje podatkov) 

Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s prometom s FFS, morajo 
voditi evidenco o količini nabavljenih FFS, količini FFS v prometu, 
količini skladiščenih FFS, količini FFS, ki so bila vzeta iz prometa 
in o tem najkasneje do 31.3. za preteklo leto, obvestiti pristojni 
organ. 

Pravne in fizične osebe iz drugega odstavka 11. člena tega zakona 
morajo poleg evidence iz prejšnjega odstavka voditi tudi evidenco 
o uporabi jn sporočati podatke o uporabi najkasneje do 31.3. za 
preteklo leto. 

Pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s prometom registriranih 
FFS, ki so glede na nevarnost razvrščena med FFS z oznako T, 
morajo poleg evidence iz prvega odstavka tega člena voditi tudi 
naslednjo evidenco: 
- podatki o FFS (trgovsko ime, namen uporabe, rok trajanja), 
- datum prodaje oziroma izdaje FFS, 
- količina prodanega oziroma izdanega FFS, 
- osebni podatki prejemnika vključno z matično številko, 
- podpis izročevalca in prejemnika. 

Podatke iz prejšnjega odstavka morajo pravne in fizične osebe, 
ki se ukvarjajo s prometom FFS, hraniti najmanj pet let in jih na 
zahtevo pristojnega organa posredovati v pregled. 

Natančnejšo vsebino in način vodenja evidenc ter sporočanja 
predpiše minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo. 

7. člen 
(prodaja FFS) 

FFS se lahko glede na razvrstitev v skupino nevarnosti, embalaže 
in način uporabe prodajajo: 
- le v specializiranih prodajalnah s FFS ali; 
- tudi v cvetličarnah in prodajalnah z neživilskim blagom ali; 
- tudi v posebnem delu prodajaln z živili. 

Mesto prodaje določi pristojni organ v odločbi o registraciji na 
predlog komisije za FFS (v nadaljnjem besedilu: komisija). 

8. člen 
(pravilna uporaba FFS) 

FFS se morajo pravilno uporabljati. 

Pravilna uporaba pomeni uporabo FFS v skladu z navodilom za' 
uporabo in navedbo na etiketi, vključno s pripravo predpisane 
koncentracije FFS, spoštovanje načel dobre kmetijske prakse, 
integriranega varstva rastlin, varstva okolja in neciljnih organizmov. 

Uporaba zračnih plovil za nanos FFS ni dovoljena. 

Uporaba FFS na način, ki bi povzročil onesnaženje stanovanjskih, 
gospodarskih in podobnih objektov, kjer se zadržujejo ljudje in 
živali, onesnaženje sosednjih zemljišč in vod, ni dovoljena. 

Svetovati, oglaševati ali priporočati se sme le uporaba registriranih 
FFS za namene, določene z odločbo o registraciji in navodilom 
za uporabo ter v skladu z navedbo na etiketi. 

Minister predpiše dolžnosti uporabnikov glede uporabe FFS. 

9. člen 
(izvajalci varstva rastlin) 

Pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo 
lahko uporablja FFS le, če izpolnjuje predpisane pogoje glede 
izobrazbe oziroma strokovne usposobljenosti, in FFS nanaša z 
ustreznimi napravami za nanašanje FFS. 

Podrobne pogoje glede strokovnega usposabljanja ter vsebine in 
načina opravljanja preskusa znanja iz FFS predpiše minister v 
soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo. 

10. člen 
(ostanki FFS) 

Predpisane mejne vrednosti ostankov FFS v oziroma na rastlinah 
oziroma rastlinskih proizvodih ne smejo biti presežene. 

Če se ugotovi, da so predpisane mejne vrednosti ostankov FFS 
v oziroma na rastlinah oziroma rastlinskih proizvodih presežene, 
je treba le-te uničiti oziroma na drug način preprečiti njihovo 
uporabo za prehrano ljudi in živali. 

Mejne vrednosti ostankov FFS v oziroma na rastlinah oziroma 
rastlinskih proizvodih ter ukrepe, ki se izvedejo v primeru 
laboratorijsko potrjene prekoračitve, predpiše minister, pristojen 
za zdravstvo v soglasju z ministrom. 

11. člen 
(FFS razvrščena kot T*) 

Registrirana FFS, ki so glede na nevarnost razvrščena kot T*, 
ne smejo biti dana v prost promet in splošno uporabo. 

Promet in nanašanje FFS iz prejšnjega odstavka tega člena je 
dovoljena le pravnim in fizičnim osebam, ki imajo zaposleno 
osebje, ki je strokovno usposobljeno za delo s strupi, izpolnjujejo 
predpisane pogoje glede prostorov in opreme, in imajo dovoljenje 
pristojnega organa za opravljanje takšne dejavnosti. 

Natančnejše pogoje glede prostorov, opreme in osebja predpiše 
minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo. 
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12. člen 
(prepoved, omejitev prometa in uporabe) 

Če glede na tehnična in znanstvena spoznanja obstaja utemeljen 
sum, da registrirano FFS predstavlja nevarnost za zdravje ljudi 
oziroma za okolje, lahko pristojni organ na predlog komisije, omeji 
ali prepove promet oziroma uporabo FFS na ozemlju Republike 
Slovenije ali na posameznih območjih. 

Če FFS vsebuje določene aktivne snovi, katerih promet oziroma 
uporaba je v EU omejena ali prepovedana, pristojni organ prepove 
ali omeji promet oziroma uporabo takšnih FFS. 

III. REGISTRACIJA FFS 

A. POSTOPEK REGISTRACIJE 

13. člen 
(registracija) 

Za registracijo FFS je treba pri pristojnem organu vložiti zahtevek 
(v nadaljnjem besedilu: zahtevek) in mu priložiti predpisano 
dokumentacijo za oceno aktivnih snovi v FFS iz 15. člena tega 
zakona, razen v primerih iz drugega odstavka 16. člena tega 
zakona, predpisano dokumentacijo za oceno FFS in druge 
podatke, dokumente in vzorce, ki so potrebni za ugotavljanje 
pogojev za registracijo, če tako zahteva pristojni organ. 

Aktivne snovi in FFS ocenjujejo usposobljeni strokovnjaki ali 
pravne osebe, ki jih za to pooblasti minister v soglasju z ministrom, 
pristojnim za zdravstvo in ministrom, pristojnim za okolje. 

Strokovnjake oziroma pravne osebe iz prejšnjega odstavka glede 
na področja dela predlagajo minister, minister, pristojen za 
zdravstvo in minister pristojen za okolje. 

Za izdelavo ocene vpliva FFS na okolje in zdravje ljudi ter izdelavo 
mnenja o razvrstitvi, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in 
pripravkov na podlagi toksikološke in ekotoksikološke 
dokumentacije iz 15. in 16. člena tega zakona, je pristojen Urad 
za kemikalije Republike Slovenije. Za izdelavo ocene vpliva na 
okolje in zdravje ljudi se lahko pooblasti drugo pravno osebo ali 
organ, ki izpolnjuje pogoje glede strokovne usposobljenosti 
kadrov. 

Če je FFS razvrščeno kot nevarno, je sestavni del mnenja iz 
prejšnjega odstavka tudi ocena medicinskih ukrepov v primeru 
akutnih zastrupitev. 

Podrobnejše pogoje glede strokovne usposobljenosti kadrov, ki 
izdelujejo ocene iz tega zakona, predpiše minister v soglasju z 
ministrom, pristojnim za zdravstvo in ministrom, pristojnim za 
okolje. 

Pri presoji pogojev za registracijo se uporabljajo enotna načela 
za ocenjevanje FFS, ki jih predpiše minister v soglasju z ministrom, 
pristojnim za zdravstvo in ministrom, pristojnim za okolje. 

14. člen 
(vlagatelji zahtevka) 

Zahtevek za registracijo FFS lahko vloži: 
domači proizvajalec; 
pravna ali fizična oseba, ki nastopa v imenu proizvajalca in 
ima sedež v Republiki Sloveniji. 

Šteje se, da nastopa pravna ali fizična oseba v imenu proizvajalca, 
če ima z njim sklenjeno pogodbo o zastopanju, ki opredeljuje tudi 
zavarovanje za odškodninsko odgovornost proizvajalca za 
območje Republike Slovenije. 

15. člen 
(dokumentacija za oceno aktivnih snovi) 

Za oceno aktivnih snovi je zahtevku treba priložiti vsaj naslednjo 
dokumentacijo: 

identiteto aktivne snovi, 
fizikalno-kemljske lastnosti, 
dodatne informacije o aktivni snovi, 
analitične metode, 
toksikološke in metabolne študije, 
podatke o ostankih aktivne snovi v oziroma na rastlinah 
oziroma rastlinskih proizvodih, živilih in krmi, 
podatke o tem, kaj se zgodi z aktivno snovjo po uporabi 
(usoda) in o obnašanju aktivne snovi v okolju, 
ekotoksikološke študije, 
povzetek in oceno iz sedme in osme alinee tega odstavka, 
predlog in obrazložitev predloga razvrstitve in označevanja v 
skladu s predpisi o razvrščanju, pakiranju in označevanju 
nevarnih snovi, 
v primeru aktivne snovi na osnovi mikroorganizmov ali 
virusov, podatke o mikroorganizmih ali virusih, 
dokumentacijo za oceno pripravka na osnovi te aktivne snovi, 
varnostni list, izdelan v skladu s predpisi o kemikalijah, 
druge podatke, če so potrebni. 

V primeru, da gre za staro aktivno snov, ali za aktivno snov, ki ni 
razvrščena kot nevarna snov, pristojni organ od primera do primera 
oceni, katerih podatkov ni potrebno predložiti, od vlagatelja pa 
zahteva, da k vlogi priloži ustrezno obrazložitev in utemeljitev. 

Natančnejšo vsebino zahtevane dokumentacije iz prvega 
odstavka tega člena predpiše minister v soglasju z ministrom, 
pristojnim za zdravstvo in ministrom, pristojnim za okolje. 

16. člen 
(dokumentacija za oceno FFS) 

Zahtevku za registracijo FFS je treba priložiti naslednjo 
dokumentacijo: 
- identiteto pripravka, 
- fizikalne, kemijske in tehnične lastnosti pripravka, 
- podatke o uporabi pripravka, 
- dodatne informacije o pripravku, 
- analitične metode, 
- podatke o učinkovitosti, 
- toksikološke študije, 
- ostanke v oziroma na rastlinah oziroma rastlinskih proizvodih, 

živilih in krmi, 
- podatke o tem, kaj se zgodi s FFS po uporabi (usoda) in o 

obnašanju FFS v okolju, 
- ekotoksikološke študije, 
- povzetek in oceno devete in desete alinee tega odstavka, 
- predlog in obrazložitev predloga razvrstitve in označevanja v 

skladu s predpisi o razvrščanju, pakiranju in označevanju 
nevarnih snovi in pripravkov, 

- podatke o FFS na podlagi mikroorganizmov in virusov, 
- varnostni list, izdelan v skladu s predpisi o kemikalijah, 
- druge podatke, če so potrebni. 

Če FFS vsebuje aktivno snov, ki je že na seznamu, aktivne snovi 
ni potrebno ocenjevati, zahtevku za oceno FFS pa je poleg 
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dokumentacije iz prejšnjega odstavka treba priložiti še dokazilo, 
da je aktivna snov identična snovi iz seznama in povzetek ocene 
aktivne snovi. 

Če FFS vsebuje staro aktivno snov, ali aktivno snov, ki se ne 
razvršča kot nevarna snov, pristojni organ od primera do primera 
oceni, katerih podatkov ni treba predložiti, od vlagatelja pa zahteva, 
da k vlogi priloži ustrezno obrazložitev in utemeljitev. 

Natančnejšo vsebino zahtevane dokumentacije iz prvega 
odstavka tega člena predpiše minister v soglasju z ministrom, 
pristojnim za zdravstvo. 

17. člen 
(preprečevanje podvajanja poskusov na vretenčarjih) 

Pri izdelavi dokumentacije se lahko priznava tuja dokumentacija 
o poskusih na živalih, če so bili poskusi za FFS, ki je predmet 
registracije, izdelani v skladu z načeli dobre laboratorijske prakse. 

Zaradi preprečitve podvajanja poskusov na vretenčarjih, mora 
vlagatelj zahtevka za registracijo pred začetkom izvajanja 
poskusov na vretenčarjih poizvedeti pri pristojnem organu ali je 
že registrirano identično FFS ter ime oziroma firmo in naslov 
oziroma sedež imetnika ali imetnikov že registriranega oziroma 
registriranih FFS. 

Poizvedbi mora vlagatelj priložiti dokazila, da domači ali tuji 
proizvajalec namerava FFS registrirati in da je na razpolago 
predpisana dokumentacija. 

Če pristojni organ ugotovi, da vlagatelj vlaga zahtevek za 
registracijo FFS, ki je identično že registriranemu FFS drugega 
imetnika, mu posreduje ime in naslov oziroma firmo in sedež 
imetnika ali imetnikov že registriranega FFS, in o tem obvesti 
imetnike že registriranih FFS. 

Vlagatelj novega zahtevka in imetniki že registriranega FFS storijo 
vse, da dosežejo sporazum o skupni uporabi podatkov tako, da 
se prepreči podvajanje poskusov na vretenčarjih. 

Za opravljanje poskusov na živalih je treba predhodno pridobiti 
dovoljenje upravnega organa, pristojnega za veterinarstvo. 

18. člen 
(varovanje podatkov) 

V postopku registracije FFS pristojni organ ne sme v korist 
drugih vlagateljev uporabljati: 
1) podatkov iz dokumentacije o aktivni snovi, priloženih zahtevku 
za registracijo oziroma dovoljenja, razen če: 

se za uporabo takih podatkov drugi vlagatelj sporazume s 
prvim vlagateljem oziroma imetnikom registracije in to dokaže 
z ustreznim dokumentom, ali 
je preteklo najmanj deset let od prve uvrstitve aktivne snovi 
na seznam, ali 
je preteklo najmanj deset let od prve registracije aktivne snovi 
v katerikoli državi članici EU, ali 
je preteklo pet let od registracije na podlagi prejetih dodatnih 
podatkov, potrebnih za prvo uvrstitev aktivne snovi na 
seznam, razen če to petletno obdobje preteče pred pretekom 
desetletnega obdobja iz druge in tretje alinee te točke. To velja 
za spremembo pogojev za uvrstitev aktivne snovi oziroma 
za podaljšanje uvrstitve aktivne snovi na seznam. 

2) podatkov iz dokumentacije o FFS, priloženih zahtevku za 
registracijo, razen če: 

se za uporabo takih podatkov drugi vlagatelj sporazume s 
prvim vlagateljem oziroma imetnikom registracije in to dokaže 
z ustreznim dokumentom, ali 
je preteklo deset let od prve registracije FFS, ki vsebuje nove 
ali stare aktivne snovi, v katerikoli državi članici EU. 

19. člen 
(odločba o registraciji) 

Odločbo o registraciji FFS izda pristojni organ v upravnem 
postopku na podlagi predloga komisije, ki pri tem upošteva ocene 
ocenjevalcev iz 13. člena tega zakona, najkasneje v dvanajstih 
mesecih po prejemu popolne dokumentacije. 

Registracija se glasi na FFS in proizvajalca oziroma vlagatelja, 
poleg tega pa morajo biti iz odločbe o registraciji razvidni zlasti 
sestava FFS, uporaba in bistveni elementi mnenja Urada za 
kemikalije RS. 

Imetnik registracije je odgovoren za dajanje FFS v promet. 

20. člen 
(komisija) 

Komisijo sestavljajo strokovnjaki, ki jih imenuje minister v soglasju 
z ministrom, pristojnim za zdravstvo in ministrom, pristojnim za 
okolje. 

Člani komisije ne smejo biti v smislu nezdružljivosti interesov 
povezani z vlagatelji ali s pravnimi ali fizičnimi osebami, ki 
proizvajajo ali opravljajo promet s FFS. 

Podrobnejše pogoje glede sestave in načina dela komisije predpiše 
minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo in 
ministrom, pristojnim za okolje. 

21. člen 
(tajnost podatkov) 

Pristojni organ mora obravnavati podatke vlagatelja zahtevka za 
registracijo FFS, ki vsebujejo industrijske in komercialne skrivnosti, 
kot tajne, če tako zahteva vlagatelj zahtevka. 

Tajnost ne velja za: 
- imena in vsebnost vseh aktivnih snovi in ime FFS; 
- imena drugih snovi, ki se razvrščajo kot nevarne v skladu s 

predpisi o razvrščanju, označevanju in pakiranju nevarnih snovi, 
- fizikalno-kemijske podatke o aktivnih snoveh in FFS, 
- načine preprečevanja škodljivih učinkov aktivnih snovi oziroma 

FFS, 
- povzetek rezultatov testov za ugotovitev učinkovitosti in 

neškodljivosti snovi ali FFS za ljudi, živali in okolje, 
- priporočene postopke in varnostne ukrepe za zmanjšanje 

tveganja pri prekladanju, skladiščenju, prevozu, požaru in ob 
drugih nevarnostih, 

- metode za določanje vsebnosti aktivnih snovi, nečistot in drugih 
sestavin v aktivni snovi in ostankov FFS, 

- načine dajanja FFS v promet in njegovo pakiranje, 
- dekontaminacijske postopke v primeru izlitja ali izpusta, 
- prvo pomoč in zdravljenje ljudi v primeru poškodb. 

Če vlagatelj zahtevka naknadno razkrije prej tajne podatke, mora 
o tem obvestiti pristojni organ. 
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22. člen 
(obveščanje o potencialno škodljivem vplivu FFS) 

Imetnik registracije ali tisti, ki mu je bila odobrena razširitev uporabe 
registriranega FFS, mora nemudoma obvestiti pristojni organ o 
vseh novih podatkih o možnem nevarnem vplivu vsakega FFS 
ali ostanka FFS na zdravje ljudi, živali, podtalnico oziroma na 
okolje. 

Dolžnost iz prejšnjega odstavka velja tudi za uporabnike FFS, ki 
opazijo nevarni vpliv FFS na zdravje ljudi, živali, podtalnico oziroma 
okolje. 

B. VRSTE REGISTRACIJE 

23. člen 
(registracija) 

FFS se registrira, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
1. da je v skladu z znanstvenim in tehničnim razvojem ter iz 
ocene FFS ugotovljeno, da pri pravilni uporabi: 

učinkovito deluje; 
nima nesprejemljivega učinka na gojene rastline ali rastlinske 
proizvode; 
ne povzroča nepotrebnega .trpljenja vretenčarjev in drugih 
živali, ki se jih zatira; 
nima neposrednega ali posrednega škodljivega vpliva na 
zdravje ljudi oziroma živali; 
nima čezmerhega vpliva na okolje, zlasti na onesnaženje 
voda, vključno s pitno vodo in podtalnico in na neciljne 
organizme; 

2. da se z metodami, priznanimi v EU ali odobrenimi pri pristojnemu 
organu, lahko določi vsebnost aktivnih snovi ter toksikološko in 
ekotoksikološko pomembnih nečistot in sestavin; 
3. da se z ustreznimi analizami lahko določi ostanke FFS, ki so 
posledica dovoljenega načina uporabe in ki so pomembni za 
zdravje ljudi oziroma okolje, 
4. če se fizikalno - kemijske lastnosti sredstva štejejo za 
sprejemljive ob ustrezni uporabi in skladiščenju FFS. 

Ne glede na prejšnji odstavek lahko pristojni organ zaradi 
neprimerljivosti pogojev na določenih območjih na ozemlju 
Republike Slovenije, kjer so zaradi posebne ekološke občutljivosti 
potrebni varnostni ukrepi zahteva, da se testi biološke učinkovitosti 
FFS opravijo tudi v Republiki Sloveniji in določi dodatne pogoje 
glede uporabe FFS. 

FFS, namenjeno uporabi v kmetijstvu, se lahko na podlagi 
zahtevka vlagatelja registrira tudi za uporabo na nekmetijskih 
površinah, če izpolnjuje predpisane pogoje. Vlagatelj mora predložiti 
predpisano dokumentacijo iz 15. in 16. člena tega zakona. 

24. člen 
(veljavnost in podaljšanje registracije) 

Pristojni organ registrira FFS za dobo največ 10 let, glede na 
predlog komisije. 

Registracija se lahko večkrat podaljša, vsakič za dobo največ 
deset let. Zahtevek za podaljšanje registracije mora imetnik 
registracije vložiti pri pristojnem organu najmanj 6 mesecev pred 
potekom registracije. 

Če obstaja sum, da so pogoji na podlagi katerih je bilo FFS 
registrirano spremenjeni, pristojni organ zahteva celotno 
dokumentacijo za oceno FFS na novo oziroma tisti del 
dokumentacije, ki ga potrebuje za odločitev o podaljšanju 
registracije, in o podaljšanju odloči na predlog komisije. 

Pristojni organ lahko izda vlagatelju v upravnem postopku začasno 
odločbo s katero mu podaljša registracijo FFS za čas, ki ga 
potrebuje za preverjanje upravičenosti zahtevka. 

Registrirano FFS se lahko kadarkoli ponovno oceni, če se pojavi 
sum, da katerakoli zahteva iz prvega odstavka 23. člena tega 
zakona ni več izpolnjena. V takem primeru se od imetnika 
registracije ali pravne oziroma fizične osebe, kateri je bila 
odobrena razširitev uporabe FFS iz 32. člena tega zakona, lahko 
zahtevajo dodatni podatki in dokumentacija za ponovno oceno 
sredstva. Dovoljenje se z začasno odločbo lahko podaljša za 
dobo, ki je potrebna za predložitev vseh dodatnih informacij in 
dokumentacije. 

25. člen 
(začasna registracija) 

Če FFS vsebuje novo aktivno snov, za katero je dokumentacija 
za uvedbo postopka za uvrstitev aktivne snovi na seznam 
popolna, lahko pristojni organ izda odločbo o začasni registraciji 
za največ tri leta od izdanega sklepa o popolnosti dokumentacije 
Evropske komisije. Vlagatelj zahtevka mora predložiti sklep o 
popolnosti dokumentacije, dokazilo o identičnosti aktivne snovi in 
povzetek dokumentacije o aktivni snovi ter dokumentacijo iz 16. 
člena tega zakona. 

Če se po preteku veljavnosti odločbe o začasni registraciji aktivna 
snov ne uvrsti na seznam, ker dokumentacija v tem času ni bila 
ocenjena, se lahko začasna registracija z začasno odločbo v 
upravnem postopku podaljša za čas, ki je potreben za popoln 
pregled dokumentacije oziroma vseh dodatnih podatkov, 
zahtevanih za oceno pogojev za uvrstitev na seznam. 

26. člen 
(sprememba odločbe o registraciji) 

Pristojni organ lahko na zahtevo imetnika registracije ali po uradni 
dolžnosti spremeni odločbo o registraciji, če se spremenijo 
okoliščine, ki so bile podlaga za izdajo odločbe o registraciji. 

Pristojni organ spremeni odločbo o registraciji FFS na predlog 
imetnika registracije tudi, če gre za FFS istega proizvajalca, 
registrirano v katerikoli državi članici EU pod drugim trgovskim 
imenom in je identično FFS registriranemu v Republiki Sloveniji. 
FFS je identično, če je vsebnost aktivne snovi enaka v okviru 
mednarodno predpisanih odstopanj, vključno z nečistotami in 
drugimi sestavinami v aktivni snovi in če se ujemajo fizikalno- 
kemijske lastnosti pripravka, oznake, pakiranje in embalaža, razen 
trgovskega imena pripravka. 

Pristojni organ lahko zahteva dodatne podatke, dokumente in 
vzorce, ki jih potrebuje za presojo upravičenosti spremembe 
odločbe o registraciji. 
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C. PRENEHANJE REGISTRACIJE IV. DOVOLJENJA 

27. člen 
(prenehanje registracije) 

Registracija preneha: 
1. s pretekom časa, za katerega je bila odločba o registraciji 

izdana, če se registracija ne podaljša; 
2. z razveljavitvijo odločbe o registraciji: 

na zahtevo imetnika registracije, 
če pogoji za registracijo niso več izpolnjeni, 
v primerih iz 12. člena tega zakona, 
če se aktivna snov izbriše iz seznama; 

3'. z razveljavitvijo odločbe o začasni registraciji, če se aktivna 
snov v primerih iz 25. člena tega zakona ne uvrsti na seznam. 

Če se imetnik registracije pred iztekom veljavnosti odloči, da 
določenega FFS ne bo več dajal v promet in uporabo, mora 
najmanj šest mesecev pred prenehanjem prometa s tem FFS, o 
tem obvestiti pristojni organ in priložiti obrazložitev. 

Če pristojni organ razveljavi odločbo o registraciji, lahko imetniku 
registracije odobri določeno prehodno obdobje in določi pogoje 
za uničenje, skladiščenje, promet oziroma uporabo obstoječih 
zalog FFS v Republiki Sloveniji. 

D. REGISTER FFS 

28. člen 
(register FFS) 

Na podlagi izdanih odločb o registraciji, pristojni organ vodi regis- 
ter FFS. Seznam registriranih FFS se enkrat letno objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije, spremembe pa vsaj dvakrat 
letno. 

Register FFS vsebuje vsaj naslednje podatke: 
- carinsko oznako, 
- trgovsko ime FFS, 
- ime in vsebnost vseh aktivnih snovi v FFS, 
- ime proizvajalca oziroma zastopnika v Republiki Sloveniji, 
- oznako iz razvrstitve v ali izven skupine nevarnosti, 
- številko in datum odločbe o registraciji, 
- mesto prodaje iz 7. člena tega zakona. 

E. SEZNAM AKTIVNIH SNOVI 

29. člen 
(seznam) 

Seznam aktivnih snovi se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, spremembe in dopolnitve pa v skladu s spremembami 
in dopolnitvami seznama v EU. 

30. člen 
(dovoljenje za raziskavo oziroma razvoj) 

Vsako preskušanje v raziskovalne oziroma razvojne namene, ki 
vključuje izpuščanje neregistriranega FFS v okolje, se lahko 
izvaja samo na podlagi izdanega dovoljenja za raziskavo oziroma 
razvoj. 

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda pristojni organ v upravnem 
postopku. Za FFS, ki lahko predstavljajo nevarnost za zdravje 
ljudi in živali ali nepričakovan škodljiv vpliv na okolje, pristojni 
organ zahteva mnenje komisije. 

Iz dovoljenja morajo biti razvidni podatki o FFS, količina FFS, 
območje preskušanja in pogoji uporabe ter pravna ali fizična oseba, 
ki bo izvajala preskušanje. 

Dovoljenje se izda za največ dve leti. Dovoljenje se na predlog 
imetnika lahko podaljša, na podlagi mnenja komisije, če imetnik 
dovoljenja zaprosi za podaljšanje najmanj štiri mesece pred 
iztekom veljavnosti dovoljenja in izkaže upravičene razloge za 
podaljšanje. 

Če pristojni organ oceni, da bi predlagani preskusi, za katere je 
vložena vloga za izdajo dovoljenja lahko imeli škodljiv vpliv na 
zdravje ljudi in živali ali nepričakovan škodljiv vpliv na okolje, 
lahko preskušanje na predlog komisije prepove ali ga dovoli pod 
pogoji, potrebnimi za preprečitev teh posledic. 

Podrobnejšo vsebino zahtevka in dovoljenja za raziskavo oziroma 
razvoj predpiše minister. 

31. člen 
(izjemno dovoljenje) 

Zaradi nepredvidljive nevarnosti, ki jo predstavlja škodljivi 
organizem, ki ga ni mogoče zatreti oziroma ustrezno omejiti z 
registriranimi sredstvi ali drugimi ukrepi, lahko pristojni organ izda 
izjemno dovoljenje za promet oziroma uporabo neregistriranega 
FFS. Postopek za izdajo izjemnega dovoljenja se lahko začne po 
uradni dolžnosti ali na predlog stranke. V postopku izdaje dovoljenja 
pristojni organ zahteva mnenje komisije. Izjemno dovoljenje se 
izda za največ 120 dni za omejeno in nadzorovano uporabo, ki ne 
predstavlja nesprejemljive nevarnosti za zdravje ljudi in okolje. 

Iz dovoljenja morajo biti razvidni podatki o FFS, količina FFS, 
območje in pogoji uporabe ter uporabniki. 

Pristojni organ lahko izjemno dovoljenje spremeni ali razveljavi. 

Podrobnejšo vsebino zahtevka in izjemnega dovoljenja predpiše 
minister. 
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32. člen 
(dovoljenje za razširitev uporabe) 

35. člen 
(oblike izvajanja javnih služb na področju FFS) 

Katerakoli pravna ali fizična oseba lahko vloži zahtevek za izdajo 
dovoljenja za razširitev uporabe registriranega FFS tudi za varstvo 
rastlin, za katere FFS ni registrirano. Iz zahtevka mora biti razvidna 
utemeljenost take zahteve. Za sredstva, ki lahko z razširitvijo 
uporabe predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi in živali ali 
nepričakovan škodljiv vpliv na okolje, pristojni organ zahteva 
mnenje komisije. 

Postopek za izdajo dovoljenja za razširitev uporabe registriranega 
FFS se lahko uvede tudi po uradni dolžnosti. 

Imetnik registracije ni dolžan navesti razširitve uporabe iz prvega 
odstavka tega člena v navodilu za uporabo oziroma na etiketi 
FFS. Razširitev uporabe se objavi v posebni publikaciji, ki je na 
voljo pri pristojnem organu. 

Podrobnejšo vsebino zahtevka za izdajo dovoljenja za razširitev 
uporabe registriranega FFS predpiše minister. 

V. JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU FFS IN NAPRAV 
ZA NANAŠANJE FFS 

33. člen 
(opredelitev) 

Javna služba na področju FFS in naprav za nanašanje FFS (v 
nadaljnjem besedilu: naprave) je z zakonom določena dejavnost, 
pri izvajanju katere ima izvajalec v javnem interesu posebne 
obveznosti (v nadaljnjem besedilu: obveznosti javne službe). 

Za javne službe na področju FFS in naprav se uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja gospodarske javne službe, če ta ali drug poseben 
zakon ne določa drugače. 

Način izvajanja posamezne javne službe po tem zakonu, predpiše 
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) v skladu 
s tem zakonom in zakonom, ki ureja gospodarske javne službe. 

Poleg oblik, določenih z zakonom, ki ureja gospodarske javne 
službe, lahko opravljajo javne službe na področju FFS tudi 
pooblaščeni javni zavodi, katerih ustanovitelji so: Republika 
Slovenija ali lokalna skupnost ali druga oseba javnega prava. 

Republika Slovenija lahko ustanovi javni zavod za opravljanje 
specializiranih in posebnih strokovnih storitev v okviru javne 
službe na področju FFS. 

36. člen 
(financiranje javne službe) 

Javna služba na področju FFS in naprav se financira iz: 
- delnega ali celotnega plačila cene za opravljeno storitev; 
- proračuna Republike Slovenije; 
- drugih virov. 

Republika Slovenija financira ali sofinancira posamezne storitve 
javne službe za FFS in naprave v skladu s sprejetim programom 
te javne službe. 

Izvajalci javnih služb morajo sredstva iz proračuna Republike 
Slovenije za financiranje programa javnih služb nameniti le za 
izvajanje te javne službe v skladu s programom. 

37. člen 
(cene storitev javne službe) 

Uporabniki storitev javne službe na področju FFS in naprav deloma 
ali v celoti plačujejo ceno posamezne storitve, lahko pa so 
posamezne storitve za uporabnike tudi brezplačne. 

Ceno storitev iz prve alinee 43. člena tega zakona predpiše vlada. 

Minister predpiše cene drugih storitev in nalog javne službe po 
tem zakonu, in določi delež, ki ga plača uporabnik. 

34. člen 
(obveznosti javne službe) 

Obveznosti javne službe oziroma pooblaščenih organizacij na 
področju FFS in naprav so: 
- trajno in nepretrgano opravljanje dejavnosti in izvajanje storitev 
oziroma v skladu z zahtevo pristojnega organa; 
- omogočanje storitev za vsako fizično ali pravno osebo, ki se 
ukvarja z dejavnostjo varstva rastlin ali s prometom s FFS oziroma 
kako drugače izkaže pravni interes; 
- izvajanje storitev po določenem programu; 
- izvajanje storitev po določeni ceni. 

Obveznosti posamezne javne službe se lahko podrobneje uredijo 
s predpisom vlade ali s koncesijskim aktom. 

Če izvajalec javne službe oziroma pooblaščena organizacija ne 
zagotovi storitve javne službe osebi, kateri jo je dolžna zagotoviti, 
ali ne zagotovi storitev po predpisani ceni in drugih predpisanih 
pogojih, lahko uporabnik storitve od pristojnega organa zahteva, 
da odloči o uporabnikovi pravici z odločbo v upravnem postopku 
in z njo izvajalcu javne službe oziroma pooblaščeni organizaciji 
naloži ustrezno ravnanje. 

38. člen 
(program javne službe) 

Minister z odredbo o programu posamezne javne službe določi 
zlasti: 
- vrsto in obseg storitev javne službe; 
- način in dinamiko izvajanja storitev javne službe, skladno s 
predpisi, javnim pooblastilom ali koncesijskimi pogodbami; 
- obseg in način financiranja oziroma sofinanciranja posameznih 
storitev javne službe. ' 

39. člen 
(nadzor nad izvajanjem javne službe) 

I 
Strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja pristojni 
organ, lahko pa naloge strokovnega nadzora dodeli drugim 
pravnim ali fizičnim osebam kot javno pooblastilo. 

Strokovni nadzor kot javno pooblastilo lahko opravljajo pravne ali 
fizične osebe, ki so strokovno usposobljene za nadzor na 
posameznem področju javne službe. 

Minister podrobneje opredeli pogoje glede strokovne 
usposobljenosti iz prejšnjega odstavka. 
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Po opravljenem javnem razpisu določi minister z odločbo, ki se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvajalce javnih 
pooblastil iz drugega odstavka tega člena, in z njimi sklene 
pogodbe, s katerimi se uredijo medsebojna razmerja. 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja 
kmetijska inšpekcija. 

40. člen 
(pogoji za opravljanje javne službe) 

Minister lahko predpiše za posamezno javno službo na področju 
FFS in naprav pogoje glede prostorov, opremljenosti in kadrov, ki 
jih mora izpolnjevati izvajalec te javne službe. 

41. člen 
(osebe, ki izvajajo naloge javne službe) 

Strokovno delo pri izvajanju storitev javne službe na področju 
FFS in naprav lahko opravljajo le osebe, ki imajo ustrezno 
strokovno izobrazbo, so strokovno usposobljene za opravljanje 
dela na svojem delovnem mestu in izpolnjujejo druge pogoje, 
določene s predpisi. 

Pogoje glede strokovne izobrazbe in drugih zahtev, ki jih mora 
izpolnjevati oseba, da lahko opravlja strokovno delo pri izvajanju 
javne službe na področju FFS in naprav, predpiše minister. 

Oseba, ki opravlja strokovno delo pri izvajanju storitev javne 
službe v neposrednem stiku z uporabniki storitev javne službe, 
mora obvladati in pri tem uporabljati slovenski jezik, na dvojezičnih 
območjih pa tudi jezik narodnosti. 

42. člen 
(področja javnih služb) 

Javna služba po tem zakonu obsega: 
- strokovne naloge na področju registracije, prometa in uporabe 
FFS; 
- strokovne naloge na področju naprav. 

43. člen 
(strokovne naloge na področju registracije, prometa 

in uporabe FFS) 

Strokovne naloge na področju registracije, prometa in uporabe 
FFS so zlasti: 

naloge na področju preskušanja in ocenjevanja FFS v 
postopku registracije, 
koordinacija dela in tehnična podpora pristojnemu organu v 
postopku registracije FFS, 
laboratorijske preiskave FFS, 
spremljanje ostankov FFS v oziroma na rastlinah oziroma 
rastlinskih proizvodih z vidika pravilne uporabe FFS, 
izdelovanje strokovnih podlag za podporo odločanju 
pristojnemu organu, 
izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti, 
razvijanje in uvajanje novih postopkov pri dobri praksi varstva 
rastlin in dobri kmetijski praksi, 
uvajanje evropskih standardov na področju bioloških testov 
učinkovitosti FFS, 
naloge na področju evidence prometa in uporabe FFS, 
sodelovanje pri uvajanju, razvijanju in vzpostavitvi 
informacijskega sistema, 
naloge v zvezi s strokovnim izpopolnjevanjem odgovornih 

oseb za promet FFS in uporabnikov FFS, 
druge naloge na področju FFS. 

Pristojni organ lahko določi, da se za izvajanje posameznih nalog 
iz prejšnjega odstavka podeli javno pooblastilo. 

44. člen 
(strokovne naloge na področju naprav) 

Strokovne naloge na področju naprav so zlasti: 
- izdelava strokovnih podlag na področju naprav, 
- naloge v zvezi s strokovnim izpopolnjevanjem na področju 

naprav, 
- sodelovanje pri uvajanju, razvijanju in vzpostavitvi 

informacijskega sistema na področju naprav, 
- izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti, 
- opravljanje drugih nalog na področju naprav. 

Pristojni organ lahko določi, da se za izvajanje posameznih nalog 
iz prejšnjega odstavka podeli javno pooblastilo. 

VI. NAPRAVE 

45. člen 
(certifikat) 

V promet se smejo dajati le naprave s katerimi je ob predpisani 
uporabi zagotovljeno za okolje neškodljivo nanašanje FFS, imajo 
certifikat o skladnosti (v nadaljnjem besedilu: certifikat) in 
izpolnjujejo pogoje iz certifikata. 

Proizvajalec oziroma uvoznik mora pred dajanjem v promet na 
svojo zahtevo in svoje stroške pridobiti certifikat, da naprave 
izpolnjujejo predpisane pogoje. 

Minister lahko predpiše, da za posamezne vrste naprav certifikat 
ni obvezen. 

Podrobnejše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati naprave ter višino 
stroškov v zvezi z izdajo certifikata, predpiše minister. 

46. člen 
(certifikacijski organ) 

Proizvajalec oziroma uvoznik vloži zahtevo za izdajo certifikata 
pri certifikacijskem organu. 

Certifikacijski organ je pravna ali fizična oseba, ki jo z odločbo v 
upravnem postopku pooblasti pristojni organ, če izpolnjuje 
predpisane pogoje glede kadrov, prostorov in opreme. 

Certifikacijski organ mora voditi evidenco o certificiranih napravah, 
jo hraniti najmanj 10 let od izdaje certifikata, in jo na zahtevo 
pristojnega organa predložiti v pregled. 

Pogoje iz drugega odstavka tega člena predpiše minister. 

47. člen 
(redni pregledi naprav) 

Imetniki naprav (v nadaljnjem besedilu: imetniki) lahko uporabljajo 
le naprave, ki so redno pregledane in imajo znak o rednem 
pregledu. 
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Imetniki morajo pridobiti znak o rednem pregledu naprav vsaki 
dve leti. 

Minister lahko predpiše, da za posamezne vrste naprav pregled 
ni obvezen. 

48.člen 
(znak o rednem pregledu) 

Znak o rednem pregledu izda na stroške imetnika pravna ali 
fizična oseba, ki jo z odločbo v upravnem postopku pooblasti 
pristojni organ, če izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme in 
kadrov. 

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo preglede naprav, so dolžne 
voditi evidenco o rezultatih pregledov in izdanih znakih o pregledih. 
Evidenco o rezultatu pregleda za posamezno napravo je treba 
hraniti najmanj 6 let. 

Podrobnejše pogoje iz prvega odstavka tega člena, vsebino rednih 
pregledov naprav ter obliko znaka o rednem pregledu predpiše 
minister. 

VII. STROŠKI 

49. člen 
(stroški) 

Vse stroške v zvezi z registracijo FFS in v zvezi z izdajo dovoljenj 
plača vlagatelj zahtevka oziroma imetnik registracije. 

Stroške za izdajo certifikata za naprave plača proizvajalec oziroma 
uvoznik. 

Stroške v zvezi z rednimi pregledi naprav plačajo imetniki, ki 
uporabljajo naprave. 

Stroške analiz rastlin oziroma rastlinskih proizvodov na vsebnost 
ostankov FFS pri inšpekcijskem nadzoru plača uporabnik FFS, 
če ta ni znan pa imetnik rastlin oziroma rastlinskih proizvodov, če 
ostanki FFS presegajo predpisane mejne vrednosti ostankov 
FFS. 

Stroške analiz tal in drugih predmetov pri inšpekcijskem nadzoru 
uporabe FFS oziroma aktivnih snovi plača imetnik zemljišča, če 
se ugotovi prepovedana oziroma nepravilna uporaba. 

Stroške preiskav FFS pri inšpekcijskem nadzoru plača imetnik 
registracije FFS, če to FFS ne ustreza odločbi o registraciji. 

Stroške testiranja naprav pri inšpekcijskem nadzoru plača 
proizvajalec oziroma uvoznik, če naprava ne izpolnjuje pogojev 
iz certifikata. 

Višino stroškov iz prvega odstavka tega člena predpiše vlada. 

Višino stroškov iz drugega in tretjega odstavka tega člena 
predpiše minister. 

VIII. MEDNARODNI PROMET 

50.člen 
(uvoz FFS) 

FFS smejo uvažati le pravne in fizične osebe iz 5. člena tega 
zakona. 

Nadzor nad uvozom FFS opravlja fitosanitarni inšpektor. 

Mejne prehode za promet FFS čez državno mejo določi minister. 

51. člen 
(uvoz naprav za nanašanje FFS) 

Uvažati se smejo naprave, ki imajo certifikat ali dovoljenje 
pristojnega organa. Če ni z mednarodno pogodbo drugače 
določeno, carinski organi ne morejo odobriti carinsko dovoljene 
rabe oziroma uporabe, razen tranzita in carinskega skladiščenja, 
če naprava nima predpisanega certifikata oziroma dovoljenja. 

Minister predpiše pogoje za uvoz na podlagi dovoljenja. 

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena minister lahko 
predpiše, da za posamezne vrste naprav oziroma posamezne 
namene, certifikat oziroma dovoljenje ni potrebno. 

IX. UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO 
RASTLIN IN SEMENARSTVO 

52. člen 
(pooblastila in naloge Uprave) 

Poleg pooblastil po drugih predpisih ima Uprava Republike 
Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo po tem zakonu 
naslednje naloge in pooblastila: 
- medresorska koordinacija dela in sodelovanje v zvezi z 

registracijo FFS, 
- vodenje postopkov registracije FFS in izdaja dovoljenj, 
- vodenje evidenc, registrov in seznamov, 
- priprava predpisov in opravljanje drugih upravnih nalog z 

delovnega področja in skrb za njihovo izvajanje, 
- pooblaščanje strokovnih institucij, laboratorijev in izvajalcev javnih 

služb oziroma izvajalcev javnih pooblastil, za opravljanje nalog 
po tem zakonu, 

- izvedba javnih razpisov za natečaje za podelitev koncesij, 
izdajanje odločb o koncesijah ter sklepanje koncesijskih pogodb 
po tem zakonu, 

- spremljanje stanja na področju prometa oziroma uporabe FFS 
in sodelovanje pri pripravi ukrepov, 

- sprejemanje programov v zvezi z ukrepi za pravilno uporabo 
FFS ter skrb za izvajanje programov, 

- uvajanje načel dobre kmetijske prakse in integriranega varstva 
rastlin, 

- koordinacija dela in skrb za uskladitev mejnih vrednosti ostankov 
FFS v rastlinah oziroma rastlinskih proizvodih ter izvajanje 
monitoringa ostankov FFS v rastlinah oziroma rastlinskih 
proizvodih, 
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- priprava poročil, analiz, informacij in drugih gradiv za organe in 
mednarodne organizacije, ki jim je Republika Slovenija dolžna 
poročati v skladu s predpisi in na podlagi mednarodnih pogodb, 

- skrb za obveščanje javnosti in zainteresiranih o zadevah z 
delovnega področja, 

- izdaja publikacij z delovnega področja, 
- skrb za vzpostavitev informacijskega sistema z delovnega 

področja, zbiranje, obdelovanje, posredovanje in hranjenje 
podatkov z delovnega področja in upravljanje z informacijskim 
sistemom, 

- skrb za izvajanje strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja 
delavcev z delovnega področja, 

- sodelovanje z drugimi organi v državi in tujini na delovnem 
področju, 

- opravljanje drugih nalog. 

X. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 

53. člen 
(inšpektorji) 

Nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, opravljajo kmetijski, fitosanitarni in zdravstveni inšpektor, 
vsak v okviru svojih pristojnosti. 

Pritožba zoper odločbe inšpektorjev iz prejšnjega odstavka ne 
zadrži njihove izvršitve. 

54. člen 
(pooblastila kmetijskega inšpektorja) 

Kmetijski inšpektor ima na podlagi tega zakona in predpisov 
izdanih na njegovi podlagi naslednja pooblastila: 

prepove promet s FFS, če ni predpisano registrirano, 
prepove uporabo FFS, če zanj ni izdano predpisano 
dovoljenje, 
prepove promet oziroma uporabo s prepovedanimi FFS, 
prepove promet, če je FFS potekel rok uporabe, 
pred vpisom v register iz prvega odstavka 5. člena tega zakona 
ugotavlja izpolnjevanje pogojev glede kadrov pravnih ali fizičnih 
oseb, 
do odprave pomanjkljivosti prepove opravljanje dejavnosti 
prometa s FFS, če pravna ali fizična oseba ne izpolnjuje 
predpisanih pogojev glede kadrov. O tem inšpektor obvesti 
pristojni organ. 
prepove promet s FFS, če FFS ni v skladu z odločbo o 
registraciji (npr: embalaža, etiketa, razvrstitev, oznake, 
navodilo za uporabo, fizikalno-kemijska sestava in drugo), 
prepove uporabo FFS, če se FFS nepravilno uporablja, 
ugotavlja identiteto kršitelja v primeru suma kršitve določb 
tega zakona ter kršitev po potrebi tudi fotografira oziroma 
posname, 
odredi ustrezne ukrepe, če ugotovi prekoračeno predpisano 
mejno vrednost ostankov FFS v oziroma na rastlinah in 
rastlinskih proizvodih pred prometom, 
jemlje vzorce rastlin, rastlinskih proizvodov, tal, škropilne 
mešanice, FFS in druge potrebne vzorce, 
vzame iz prometa napravo za nanašanje FFS in odredi 
preverjanje skladnosti s certifikatom, 
prepove promet z napravo za nanašanje FFS, če nima 
predpisanega certifikata, 
prepove promet z napravo za nanašanje FFS, če ni skladna 
s certifikatom, 
prepove uporabo naprav, če nima znaka o rednem pregledu 
oziroma, če ni redno pregledana, 

preverja, ali izvajalci javnih služb oziroma izvajalci javnih 
pooblastil po tem zakonu izpolnjujejo predpisane pogoje 
oziroma ravnajo v skladu s predpisi, pooblastilom oziroma 
koncesijsko pogodbo, ter odredi odpravo nepravilnosti, 
opravi druga d.ejanja in odredi druge ukrepe, potrebne za 
izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov. 

55. člen 
(pooblastila fitosanitarnega inšpektorja) 

Fitosanitarni inšpektor ima na podlagi tega zakona in predpisov 
izdanih na njegovi podlagi naslednja pooblastila: 

prepove uvoz FFS, če FFS ni ustrezno registrirano, 
razvrščeno, pakirano in označeno ter opremljeno z navodilom 
za uporabo, če nima ustreznega dovoljenja ali če je promet s 
tem FFS prepovedan, razen če gre za primere iz drugega 
odstavka 3. člena tega zakona, 
začasno prepove uvoz FFS, če je treba odpraviti 
pomanjkljivosti na pošiljki FFS ali na dokumentaciji, ki jo 
spremlja, 
opravi druga dejanja in odredi druge ukrepe glede FFS in 
prometa FFS v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi 
izdanih predpisov. 

56. člen 
(pooblastila zdravstvenega inšpektorja) 

Zdravstveni inšpektor ima na podlagi tega zakona in predpisov 
izdanih na njegovi podlagi naslednja pooblastila: 

pred vpisom v register iz prvega odstavka 5. člena tega zakona 
ugotavlja izpolnjevanje pogojev glede prostorov oziroma 
opreme pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo promet s FFS 
preverja izpolnjevanje predpisanih pogojev glede prostorov 
oziroma opreme pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo promet 
s FFS, 
prepove opravljanje dejavnosti prometa s FFS, če pravna ali 
fizična oseba ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede 
prostorov in opreme. O tem inšpektor obvesti pristojni organ. 

XI. PODATKI 

57. člen 
(pridobivanje in uporaba podatkov) 

Pristojni organ lahko za vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk 
pridobiva in uporablja podatke, ki jih v okviru predpisanih zbirk 
podatkov vodijo državni organi, javni zavodi in agencije, 
koncesionarji ter drugi pooblaščeni organi, zlasti iz: 
- zbirk podatkov iz področja kemikalij, 
- zbirk podatkov o onesnaženosti zemljišč in vod, 
- zbirk podatkov o vodah in ekološko pomembnih območjih, 
- zemljiškega katastra in zemljiške knjige (parcelna številka, meja 

parcele, površina, lastnik, uporabnik) 
- osnovnih podatkov iz Centralnega registra prebivalstva za 

lastnika ali uporabnika (EMŠO, ime, priimek in naslov), potrebnih 
za vzdrževanje svojih zbirk podatkov in stanj iz Centralnega 
registra prebivalstva. 

Pristojni organ pri tem skladno s svojimi funkcijami povezuje svoje 
zbirke podatkov z vsemi zbirkami podatkov, ki se vodijo pri 
ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo. 

Pristojni organ posreduje podatke iz svojih registrov in evidenc 
drugim državnim organom in organom lokalnih skupnosti, če jih ti 
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potrebujejo za izvajanje zakonsko določenih nalog, javnemu 
zavodu, ki je pooblaščen za zbiranje podatkov o akutnih 
zastrupitvah in drugih učinkih kemikalij ter drugim pooblaščenim 
organizacijam in izvajalcem javnih služb, če jih ti potrebujejo za 
izvajanje nalog iz delovnega področja pristojnega organa. 

Podatkov za katere velja tajnost po tem zakonu ali katerih uporaba 
je omejena še z drugimi zakoni (statistika, davčna služba), ni 
dovoljeno posredovati. 

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

Upravljalci zbirk podatkov iz tega člena posredujejo podatke 
brezplačno, zaračunajo pa lahko neposredne materialne stroške 
za potrebne dodatne izvode oziroma obdelave. 

Zbirke podatkov, ki jih po tem zakonu vzpostavi in vodi pristojni 
organ, se financirajo iz proračuna Republike Slovenije. 

Način povezovanja z drugimi zbirkami podatkov in način 
pridobivanja podatkov iz drugih zbirk podatkov predpiše minister 
v soglasju s pristojnimi ministri za evidence na tem področju in 
skladno s programom statističnih raziskovanj. 

58. člen 
(mednarodna izmenjava podatkov) 

Pristojni organ izmenjuje podatke na mednarodni ravni o 
registriranih FFS, o prepovedih, prenehanju registracij ali omejitvah 
uporabe. 
Informacija mora vsebovati najmanj: 
- ime proizvajalca oziroma imetnika registracije, 
- trgovsko ime FFS, 
- fizikalno-kemijske lastnosti FFS, 
- ime in vsebnost vseh aktivnih snovi, ki jih sredstvo vsebuje, 

namen uporabe, 
- začasne mejne vrednosti ostankov FFS v rastlinah, če s predpisi 

še niso določene, 
- v primeru prenehanja dovoljenja razloge za prenehanje, 
- potrebne podatke za oceno začasnih mejnih vrednosti ostankov 

FFS v rastlinah. 

Na mednarodni ravni se enkrat na leto izmenja tudi register 
dovoljenih FFS v Republiki Sloveniji. 

XII. KAZENSKE DOLOČBE 

59. člen 
(prekrški pravnih oseb) 

Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se 
za prekršek kaznuje pravna oseba: 

če na ozemlju Republike Slovenije daje v promet in uporabo 
FFS, ki ni registrirano oziroma, če zanj ni izdano predpisano 
dovoljenje (prvi odstavek 3.člena); 
če ne hrani evidence v skladu s četrtim odstavkom 6. člena 
tega zakona; 
če uporablja zračna plovila za nanos FFS; (tretji odstavek 8. 
člena); 
če uporablja FFS v nasprotju s četrtim odstavkom 8. člena 
tega zakona; 
če svetuje, oglašuje ali priporoča FFS v nasprotju s petim 
odstavkom 8. člena tega zakona; 

če ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede strokovne 
usposobljenosti ali pogojev glede naprav (prvi odstavek 9. 
člena); 
če vlagatelj zahtevka ne poizve pri pristojnemu organu, ali je 
že registrirano identično FFS (drugi odstavek 17. člena); 
če ne obvesti pristojnega organa o vseh novih podatkih o 
možnem nevarnem vplivu FFS ali njegovega ostanka (22. 
člen); 
če imetnik registracije ne upošteva roka in pogojev iz tretjega 
odstavka 27. člena tega zakona; 
če opravlja preskušanje FFS v nasprotju z izdanim 
dovoljenjem za raziskavo oziroma razvoj (30. člen); 
če uporablja FFS v nasprotju z dovoljenjem za razširitev 
uporabe (32. člen); 
če javno službo oziroma javno pooblastilo opravlja v nasprotju 
s predpisi, javnim pooblastilom ali koncesijsko pogodbo (34. 
člen in tretji odstavek 36. člena); 

- če daje v promet naprave, ki ne izpolnjujejo pogojev iz certifikata 
(prvi odstavek 45. člena); 
če inšpektorju ne omogoči nemotenega opravljanja 
inšpekcijskega nadzorstva po tem zakonu ali ga pri tem ovira, 
žali ali mu ne da zahtevanih listin, podatkov pojasnil ali potrebnih 
predmetov. 

Z denarno kaznijo od 25.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prejšnjega 
odstavka v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

Z denarno kaznijo od 25.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se za 
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe. 

60. člen 
(mandatne kazni pravnih oseb) 

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

če FFS ni razvrščeno, pakirano in označeno, vključno z 
navodilom za Uporabo v skladu s predpisi (4. člen); 
če ne izpolnjuje predpisanih pogojev za opravljanje prometa 
s FFS (prvi odstavek 5.člena); 
če nima odgovorne osebe za opravljanje prometa s FFS 
(drugi odstavek 5. člena); 
če pristojnemu organu ne sporoči podatkov v predpisanem 
roku (6. člen); 
če ne vodi evidence na predpisan način (6. člen); 
če prodaja FFS na mestu prodaje v nasprotju z odločbo 
pristojnega organa (prvi odstavek 7. člena); 

- če FFS ne uporablja na predpisan način (prvi in drugi odstavek 
8. člena); 
če daje v prost promet in splošno uporabo FFS, ki so 
razvrščena kot T* (prvi odstavek 11. člena); 

- če nima dovoljenja ali ustrezno usposobljenega osebja za 
promet in uporabo tistih FFS, ki so razvrščena kot T*(drugi 
odstavek 11.člena); 
če daje v promet oziroma uporablja FFS v nasprotju s 
prepovedjo oziroma omejitvijo pristojnega organa (12. člen); 

- če daje v promet oziroma uporablja neregistrirano FFS v 
nasprotju z izjemnim dovoljenjem (prvi odstavek 31. člena); 
če daje v promet naprave brez predpisanega certifikata 
(drugi odstavek 45. člena); 
če uporablja naprave, ki niso redno pregledane (prvi odstavek 
47. člena); 
če ne vodi in hrani evidence v skladu s 46. in 48. členom tega 
zakona; 
če uvaža FFS pa za to ni registriran (50. člen). 
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Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju, se 
za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje posameznik, ki stori 
dejanje v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

61. člen 
(prekrški posameznikov) 

Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje posameznik: 

če FFS ne-uporablja na predpisan način (prvi in drugi odstavek 
8. člena); 
če uporablja zračna plovila za nanos FFS (tretji odstavek 8. 
člena); 
če uporablja FFS v nasprotju s četrtim odstavkom 8. člena 
tega zakona; 
če ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede usposobljenosti 
ali naprav za nanašanje FFS (prvi odstavek 9. člena); 
če uporablja FFS v nasprotju z omejitvijo ali prepovedjo 
pristojnega organa (12. člen); 
če ne obvesti pristojnega organa o nevarnem vplivu FFS (22. 
člen) 
če uporablja neregistrirano FFS v nasprotju z izjemnim 
dovoljenjem (prvi odstavek 31. člena); 
če uporablja FFS v nasprotju z dovoljenjem za razširitev 
uporabe (32. člen) 
če inšpektorju ne omogoči nemotenega opravljanja 
inšpekcijskega nadzorstva po tem zakonu ali ga pri tem ovira, 
žali ali mu ne da zahtevanih listin, podatkov pojasnil ali potrebnih 
predmetov; 

62. člen 
(mandatne kazni posameznikov) 

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju, se 
kaznuje posameznik: 

če daje FFS v promet pa za to ni registriran (prvi odstavek 5. 
člena); 
če sam nanaša FFS iz drugega odstavka 11. člena tega 
zakona; 
če uporablja naprave, ki niso redno pregledane (prvi odstavek 
47. člena); 
če uvaža FFS (50. člen). 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

63. člen 
(nadzor nad prometom čez državno mejo) 

Po datumu pristopa Republike Slovenije k EU se naloge nadzora 
nad prometom čez državno mejo z državami članicami EU 
prenesejo v notranji promet, katerega nadzor opravlja kmetijski 
inšpektor. 

Do sprejema predpisa iz 50. člena tega zakona o določitvi mejnih 
prehodov za promet FFS čez državno mejo, se uporablja Odredba 
o določitvi mejnih prehodov, preko katerih se lahko uvažajo, 
izvažajo oziroma prevažajo v tranzitu pošiljke rastlin, za katere je 
obvezen zdravstveni pregled (Uradni list RS, št. 92/99). 

64. člen 
(vlagatelj zahtevka za registracijo FFS) 

Po datumu pristopa Republike Slovenije k EU lahko zahtevek za 
registracijo FFS, ki ga namerava dati v promet in uporabo na 

območje Republike Slovenije vloži pravna ali fizična oseba s stalnim 
sedežem ali naslovom v katerikoli državi članici EU. 

65. člen 
(pogoji za opravljanje prometa s FFS po vstopu v EU) 

Po datumu pristopa Republike Slovenije k EU se lahko s prometom 
FFS in naprav za nanašanje FFS na območju Republike Slovenije 
ukvarjajo pravne in fizične osebe s sedežem ali naslovom v 
katerikoli državi članici EU, če izpolnjujejo predpisane pogoje. 

66. člen 
(nedokončani postopki za registracijo FFS) 

Postopek za registracijo FFS, ki je bil uveden pred uveljavitvijo 
tega zakona, se nadaljuje po določbah tega zakona. 

67. člen 
(uporaba zakona o kemikalijah) 

Za razvrščanje, pakiranje in označevanje FFS, dobro 
laboratorijsko prakso, proizvodnjo in promet za potrebe 
proizvodnje FFS in postopek soglasja po predhodnem obveščanju 
(PIC), se uporablja Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/ 
99). 

68. člen 
(pristojni organ) 

Do ustanovitve Uprave Republike Slovenije za varstvo rastlin in 
semenarstvo je pristojni organ za izvajanje določb tega zakona 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

69. člen 
(predpisi na podlagi tega zakona in rok za pripravo 

predpisov) 

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

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

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

Do izdaje novih predpisov na podlagi tega zakona, se uporabljajo 
naslednji predpisi: 
- Pravilnik o mejnih vrednostih pesticidov v oziroma na rastlinah 

oziroma živilih rastlinskega izvora (Uradni list RS, št. 54/99), 
- Pravilnik o pridobitvi certifikata o skladnosti za naprave za 

nanašanje FFS (Uradni list RS, št. 56/99 in 71/00), 
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra naprav certificiranih 

tipov, ki so uspešno oziroma neuspešno prestale redni pregled 
(Uradni list RS, št. 68/95), 

- Pravilnik o pogojih in postopkih, ki jih morajo izpolnjevati in izvajati 
pooblaščeni nadzorni organi za redno pregledovanje naprav za 
nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 12/ 
00) 

- Odredba o obveznem sodelovanju imetnikov pri zatiranju 
škodljivih organizmov na železniških objektih (Uradni list RS, št. 
42/95), 

- Seznam FFS, ki imajo veljavno dovoljenje za trgovanje v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 15/00), 
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Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera je bila v času 
od 31. januarja do 31. marca 2000 spremenjena uporaba v 
dovoljenju za trgovanje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 37/00), 
Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera je so bila v 
času od 31. januarja do 31. marca 2000 izdana dovoljenja za 
trgovanje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 37/00), 
Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera so od 28. 
decembra 1998 do 31. januarja 2000 prenehala veljati 
dovoljenja za trgovanje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 15/00), 
Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera je bilo v času 
od 1. januarja do 2. aprila 1999 izdano podaljšanje dovoljenja 
za trgovanje oziroma spremenjena uporaba v dovoljenju za 
trgovanje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 29/99), 
Seznami fitofarmacevtskih sredstev, za katera so od 1. 
avgusta 1996 do 28. decembra 1998 prenehala veljati 
dovoljenja za trgovanje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 36/97, 36/98 in 1/99), 
Seznam fitofarmacevtskih sredstev, katerih trgovanje in 
uporaba sta od 15. junija 1996 prepovedana ali omejena v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 47/96), 
Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera so od 1. aprila 
1998 do 28.decembra 1998 prenehala veljati dovoljenja za 
trgovanje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 1/99) 

- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati gospodarske družbe, 
zadruge in samostojni podjetniki za proizvodnjo oziroma 
trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (Uradni list RS, št. 27/ 
95, 69/95), 

- Pravilnik o načinu izdajanja dovoljenj za notranji promet sredstev 
za varstvo rastlin (Uradni list SFRJ, št. 32/91), 

- Pravilnik o natančnejših merilih o označevanju strupov v skupine 
in o metodah za določanje stopnje strupenosti posameznih 
strupov, razen 1., 15., 16. in 17. člena (Uradni list SFRJ, št. 1/ 
83), 

- Pravilnik o pogojih, pod katerimi smejo podjetja oziroma druge 
pravne osebe opravljati biološke prve preiskave in preiskave 
fizikalnih, kemičnih in bioloških lastnosti sredstev za varstvo 
rastlin (Uradni list SFRJ, št. 36/91), 

- Pravilnik o vrsti naprav za dezinsekcijo, dezinfekcijo in 
deratizacijo v skladiščih blaga rastlinskega izvora (Uradni list 
SRS, št. 22/80), 

- Pravilnik o zahtevani opremi in strokovni usposobljenosti 
delavcev organizacij združenega dela, ki opravljajo dezinsekcijo, 
dezinfekcijo ali deratizacijo tretjim osebam in o postopku pri 
opravljanju tega dela (Uradni list SRS, št. 22/80), 

- Pravilnik o strokovnem usposabljanju ter vsebini in načinu 
opravljanja izpita iz fitomedicine in preskusa znanja iz varstva 
rastlin (Uradni list RS, št. 12/00), 

- Pravilnik o obrazcu, izkaznici, znački mejnega fitosanitarnega 

inšpektorja (Uradni list RS, št. 47/93), 
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati skladišča in drugi 
prostori za skladiščenje rastlin in podjetja, ki se ukvarjajo z 
dezinfekcijo in dezinsekcijo rastlin ter z deratizacijo prostorov 
(Uradni list SFRJ, št. 33/91), 
Pravilnik o pogojih in postopkih, ki jih morajo izpolnjevati in 
izvajati pooblaščeni nadzorni organi za redno pregledovanje 
naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list 
RS, št. 12/00) 

- Odredba o varstvu čebel pred kemičnimi sredstvi za varstvo 
rastlin (Uradni list SRS, št. 23/77), 

- Odločba o pooblastitvi organizacij za opravljanje bioloških prvih 
preiskav vzorcev sredstev za varstvo rastlin, proizvedenih iz 
novih aktivnih snovi (Uradni list RS, št. 7/93 in 39/93), 

- Odločba o pooblastitvi organizacij za opravljanje kemičnih, 
fizikalnih in bioloških preiskav sredstev za varstvo rastlin (Uradni 
list RS, št. 7/93 in 39/93), 

- Odločba o prepovedi oziroma omejitvi prometa in uporabe 
strupenih substanc in iz njih izdelanih preparatov, ki se 
uporabljajo kot fitofarmacevtska sredstva (Uradni list RS, št. 
13/99), 

- Odredba o določitvi mejnih prehodov, preko katerih se lahko 
uvažajo, izvažajo oziroma prevažajo v tranzitu pošiljke rastlin, 
za katere je obvezen zdravstveni pregled (Uradni list RS, št. 
92/99), 

- Uredba o stroških razvrstitve FFS v skupino nevarnosti in izdaje 
dovoljenja za trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi (Uradni 
list RS, št. 14/00), 

- Uredba o monitoringu pesticidov v živilih in kmetijskih proizvodih 
(Uradni list RS, št. 13/99). 

71. člen 
(predpisi, ki se prenehajo uporabljati oziroma 

prenehajo veljati) 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati : 
- 4., 5., in 6.točka 3. člena; določbe V. in VI. poglavja; prvi, drugi, 
tretji in četrti odstavek 53. člena ter določbe X., XI., XII. in XIII 
poglavja v točkah, ki se nanašajo na FFS, zakona o zdravstvenem 
varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 82/94 in 8/00-ZUT), 
- drugi in tretji odstavek 49. člena zakona o kemikalijah (Uradni 
list RS, št. 36/99) v določbah, ki se nanašajo na FFS. 

72. člen 
(uveljavitev zakona) 

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

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

Predlog zakona o FFS ureja vse postopke v zvezi z registracijo, 
prometom in uporabo FFS ter nadzorom nad prometom in 
uporabo FFS, povezuje celoten postopek od izdaje dovoljenj, 
registracije, preko dajanja v promet in uporabe FFS do nadzora 
nad FFS. V mejnih področjih se navezuje na obstoječo zakonodajo 
v slovenskem pravnem redu in zaokrožuje področje registracije, 
prometa in uporabe FFS kot celoto, predpisuje vodenje in pogoje 
za vpis v sezname in registre na področju, ki omogočajo učinkovit 
nadzor, ter na novo ureja nekatera področja, ki so v ZZVR 
pomanjkljivo urejena. Predlog zakona o FFS implementira 
evropsko zakonodajo na način, da se poenotijo in so jasno razvidni 
postopki v procesu registracije FFS, a se kljub temu obdrži in 
upošteva skrb za varovanje zdravja ljudi in okolja pri uporabi 
FFS, saj evropska zakonodaja predpisuje visoke standarde na 
tem področju. 

Predlog zakona ne obravnava proizvodnje FFS in uvoza surovin 
za potrebe proizvodnje FFS, ki je tudi v evropski zakonodaji 
urejena na področju industrije in prepušča to področje predpisom 
o kemikalijah. Enako upošteva tudi področje razvrščanja, 
pakiranja in označevanja nevarnih snovi in pripravkov ter področje 
dobre laboratorijske prakse. To so splošna področja, ki ne veljajo 
le za FFS, ampak tudi za druga področja dela, zato je smiselno, 
da so urejena na enem mestu. Enako predlog zakona upošteva 
tudi postopek o predhodnem obveščanju (PIC), ki je urejen v 
ZKem. 

Predlog zakona ne obravnava odpadkov FFS, njihove odpadne 
embalaže in stanje imisij FFS v okolju, ker so ta področja urejena 
v predpisih o varstvu okolja. 

Pomen izrazov v 2. členu predloga je za potrebe tega zakona 
povzet po evropski zakonodaji (direktiva 91/414/EEC). Pomen in 
razlaga definicij je izredno pomembna za neko področje dela in 
pri implementaciji evropske zakonodaje moramo to upoštevati, 
drugače nismo usklajeni, na kar so opozorili tudi tuji eksperti pri 
pregledu osnutka zakona o FFS, ki so obiskali Slovenijo preko 
TAIEX pisarne za pomoč pridruženim članicam pri implementaciji 
EU zakonodaje. 

Seznam aktivnih snovi v 2. členu so aktivne snovi, ki so po 
revizjiskem programu evropske unije uvrščene na Aneks I 
direktive 91/414/EEC. Z omenjeno direktivo in na njeni podlagi 
izdanimi regulativami je Evropska unija uvedla obsežen program 
revizije vseh aktivnih snovi v FFS, ki so v prometu na Evropskem 
trgu, z namenom, da se ocenijo vsa FFS na podlagi enotnih načel 
in na podlagi enotnih zahtev za predloženo dokumentacijo, ki so 
v obliki aneksov predpisane v omenjeni direktivi. Na podlagi 
pozitvnega rezultata te ocene, se aktivna snov na podlagi sklepa 
Stalne komisije za varstvo rastlin pri Evropski komisiji in z direktivo 
uvrsti na Aneks I. Ko je aktivna snov uvrščena na ta aneks, 
ocenjevanje aktivne snovi na nacionalnem nivoju držav članic 
EU ni več potrebno, pač pa le ocenjevanje pripravka na podlagi te 
snovi. S tem je olajšano in tudi poenoteno delo držav članic EU z 
namenom, da se odstranijo ovire v trgovanju s FFS. 

II. PROMET IN UPORABA FFS 

Vsako FFS, ki je v prometu in uporabi na ozemlju Republike 
Slovenije (3. člen), mora biti registrirano ali mora biti zanj izdano 
dovoljenje za izjemno uporabo ali raziskave in razvoj. To pomeni, 
da ustrezen upravni organ preveri na podlagi predložene 

dokumentacije, po lastni presoji pa lahko zahteva tudi dodatne 
preiskave, ali je to sredstvo dovolj varno za uporabnika, da ne 
pušča nedovoljenih ostankov v živilih oziroma okolju, da je 
zagotovljena varnost zdravja ljudi, ter da nima nesprejemljivega 
vpliva na okolje. 

Dovoljenje se ne zahteva za laboratorijske raziskave, pri katerih 
se FFS ne uporabi izven laboratorija. 

Pred dajanjem v promet (4. člen) mora biti vsako FFS ustrezno 
razvrščeno, pakirano in označeno. Tu se predlog zakona o FFS 
navezuje na že implementirane direktive o razvrščanju, pakiranju 
in označevanju nevarnih snovi in pripravkov na podlagi ZKem, ki 
veljajo na splošno za vse kemikalije. FFS zaradi uporabe v zelo 
specifičnem kmetijskem prostoru ureja poseben zakon, ki 
predpisuje, da morajo biti FFS razvrščena, pakirana in označena 
v skladu s predpisi o "kemikalijah in dodatno opremljena še z 
natančnim navodilom za uporabo, ki poleg oznak za nevarnost 
pripravka pove uporabniku pripravka, kje, v katerih primerih, kdaj 
in v kakšni količini sme pripravek uporabiti. Ta dodatna navodila 
bodo (ob navajanju predpisov o razvrščanju, pakiranju in 
označevanju nevarnih snovi in pripravkov) izdana kot 
podzakonski predpis k zakonu. 

Pogoji za opravljanje prometa in dajanje v promet (5., 6. in 7. člen) 
so urejeni že v sedanjem ZZVR. Predlog zakona o FFS bo to 
ureditev obdržal s popravki nekaterih pomanjkljivosti že 
obstoječega podzakonskega predpisa, ki bo še naprej urejal 
pogoje za trgovanje in vpis v register pravnih in fizičnih oseb, ki 
se ukvarjajo s trgovanjem FFS pri MKGP ter usposabljanje 
odgovornih oseb in sicer v soglasju z ministrom, pristojnim za 
zdravstvo. 

6. člen ureja evidence in sporočanje pravnih in fizičnih oseb, ki se 
ukvarjajo s prometom FFS. Zaradi preprečitve zlorab mora 
pristojni organ biti seznanjen o količini FFS, ki so nabavljena, 
dana v promet, skladiščena in količini FFS, ki so vzeta iz prometa. 
Vodenje evidenc in sporočanje podatkov omogoča sledljivost FFS 
v prometu v primeru nepravilnosti oziroma v primerih, ko je treba 
FFS vzeti iz prometa. Iz evidenc je mogoče dobiti precej natančne 
letne podatke o količinah FFS v prometu in uporabljenih količinah 
FFS. 

Podobno staže urejena tudi pravilna uporaba FFS, in pa izobrazba 
uporabnikov FFS (8. in 9. člen). Nedovoljena uporaba je opredeljena 
podobno kot v ZZVR. Uporaba zračnih plovil za nanašanje FFS 
ni dovoljena, prav tako pa se ne sme pri uporabi onesnaževati 
sosednjih zemljišč, vod in objektov. 
Izdati bo potrebno podzakonski predpis, ki zaradi pričakovane 
spremembe ZZVR do sedaj ni bil izdan. Podzakonski predpis o 
pogojih glede strokovnega usposabljanja odgovornih oseb minis- 
ter predpiše v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo. 

Ostanki FFS (ostanki pesticidov) (10. člen) na kmetijskih 
proizvodih oziroma živilih so mejno področje med ministrstvom 
za zdravstvo in ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, zato je tu predviden podzakonski predpis, ki ga izda 
minister za zdravstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za 
kmetijstvo in veterino, kot je navedeno tudi v Zakonu o zdravstveni 
ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili 
(Uradni list RS, št. 52/00) za živila. 

Zdravstvo nadzira vsebnost ostankov nevarnih snovi v živilih 
zaradi varovanja zdravja ljudi, kmetijstvo pa nadzira pravilno 
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uporabo FFS pri pridelavi hrane, kar se izraža v upoštevanju 
karence in predpisanih odmerkov pri varstvu posevka pred 
škodljivimi organizmi. 

Na podlagi obeh zakonov je bil v letu 1999 že izdan pravilnik o 
mejnih vrednostih pesticidov v oziroma na rastlinah oziroma živilih 
rastlinskega izvora (Uradni list RS, št. 54/99), ki je implementiral 
EU direktive na področju ostankov pesticidov v rastlinskih 
proizvodih in žitih, potrebno pa ga bo dopolniti zaradi novih 
dopolnitev omenjenih EU direktiv. 

FFS, ki so glede na nevarnost razvrščena kot zelo strupena z 
oznako T+ , se ne smejo dajati v prost promet in splošno uporabo, 
pač pa smejo z njimi ravnati le pooblaščene organizacije, ki 
izpolnjujejo predpisane pogoje za opravljanje take dejavnosti (na 
primer DDD dejavnost ali uporaba zelo strupenih FFS v kmetijstvu). 
Ta sredstva niso prosto v prometu, pač pa se dajejo v promet 
(uvažajo) le za znanega končnega kupca oziroma uporabnika. 
Podzakonski predpis o pogojih predpiše minister v soglasju z 
ministrom, pristojnim za zdravstvo. 

Prepoved in omejitev prometa in uporabe (12.člen) je bolj natančno 
opredeljena kot v ZZVR, predvideno pa je tudi soglasje ministra, 
pristojnega za zdravstvo. V tretjem odstavku 12. člena je 
predvidena implementacija direktive 79/117/EEC, ki prepoveduje 
promet in uporabo določenih aktivnih snovi, ki se uporabljajo kot 
FFS na ozemlju Evropske unije. 

III. REGISTRACIJA FFS 

A. POSTOPEK REGISTRACIJE 

To poglavje določa postopek registracije FFS, vlagatelja zahtevka 
za registracijo, dokumentacijo, ki jo je treba predložiti, oceno 
predložene dokumentacije, mnenje komisije za FFS ter izdajo 
odločbe o registraciji. V celem postopku sodeluje tudi ministrstvo 
za zdravstvo in ministrstvo za okolje, saj člane komisije, ki odloča 
o registraciji, imenuje minister v soglasju z ministrom, pristojnim 
za zdravstvo in ministrom, pristojnim za okolje, enako je pri 
pooblastitvi strokovnjakov in pripravi podzakonskih predpisov. 

Vlagatelj zahtevka (14. člen) vloži zahtevek za registracijo pri 
pristojnem organu in predloži zahtevano dokumentacijo za oceno 
aktivne snovi v FFS (15. člen) in dokumentacijo za oceno FFS 
(16. člen). Le v primeru, da je aktivna snov v FFS že pozitivno 
ocenjena v evropskem revizijskem programu in z direktivo 
Evropske komisije uvrščena na Aneks I Direktive 91/414/EEC, 
te aktivne snovi ni potrebno še enkrat ocenjevati, pač pa se 
zahtevku predloži dokazilo, da je aktivna snov v FFS identična 
snovi iz Aneksa I. Priložiti je treba celotno dokumentacijo za oceno 
FFS. V predlogu zakona o FFS se ta Aneks I imenuje seznam 
aktivnih snovi, njegova definicija je določena v 6. točki 2. člena 
zakona, objavljen bo v Uradnem listu Republike Slovenije (29. 
člen). V vsakem primeru mora FFS izpolnjevati splošne pogoje iz 
23. člena zakona. 

Zahtevana dokumentacija iz 15. in 16. člena je implementirana iz 
Evropske zakonodaje (aneks II in aneks III k direktivi 91/414/ 
EEC) in nadgrajuje dosedanje zakonske zahteve na tem področju 
v Republiki Sloveniji ter uveljavlja visoke standarde pri odobravanju 
registracij FFS. V obeh členih so navedena poglavja iz teh 
predpisov, podrobnejša podzakonska predpisa bo izdal minister 
v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo in ministrom, 
pristojnim za okolje. 

V primeru, ko gre za staro aktivno snov, ki je bila na trgu Evropske 
unije že pred letom 1993, ko je bila uveljavljena direktiva 91/414/ 

EEC (7. točka 2. člena) se pri registraciji upošteva, da morda vsi 
predpisani podatki v 15. in 16. členu še niso na voljo. V takih 
primerih države članice odločajo od primera do primera odvisno 
od FFS, od vlagatelja pa zahtevajo obrazložitev in utemeljitev 
manjkajočih podatkov. Na podoben način se registrira FFS, ki ni 
uvrščeno med nevarne pripravke, razna biotična sredstva, 
rastlinske izvlečke, olja in podobno (drugi odstavek 15. člena). 

Dele dosjeja, ki se nanašajo na toksikologijo in ekotoksikologijo 
pošlje pristojni organ na Urad za kemikalije RS pri Ministrstvu za 
zdravstvo, kije pristojen za razvrščanje, pakiranje in označevanje 
nevarnih snovi in pripravkov (četrti odstavek 13. člena). Že sedaj 
za razvrščanje in označevanje FFS pri Uradu za kemikalije deluje 
skupina strokovnjakov, katere delo se bo nadaljevalo. Urad ima 
za potrebe skupine strokovnjakov vpogled tudi v ostale dele 
dosjeja. Na podlagi ocene razvrstitve Urad za kemikalije RS izda 
mnenje. 

Ostale dele dokumentacije, po potrebi pa tudi ekotoksikološko 
dokumentacijo, bodo pregledali in ocenili pooblaščeni strokovnjaki, 
pod okriljem MKGP, ki bodo za svoje potrebe imeli vpogled tudi v 
ostale dele dokumentacije, l/se te ocene in mnenja bo zbrala 
tehnična ekipa na Upravi Republike Slovenije za varstvo rastlin in 
semenarstvo, Oddelek za FFS (do ustanovitve uprave pa na 
MKGP), v kateri bo sodeloval tudi strokovni sodelavec Urada za 
kemikalije. Tehnična ekipa bo pripravila dokončno poročilo za 
sejo komisije za FFS. Na seji te komisije (komisija je urejena v 20. 
členu), ki jo bodo na predlog vseh treh ministrov sestavljali 
predstavniki vseh treh ministrstev (zdravstvo, kmetijstvo in okolje), 
bodo člani sprejeli sklep o predlogu za izdajo odločbe o registraciji 
ali zavrnitvi registracije FFS. Na podlagi pozitivnega sklepa 
komisije za FFS bo pristojni organ izdal odločbo o registraciji (19. 
člen). Odločba vsebuje tudi vse bistvene elemente mnenja Urada 
za kemikalije RS ter vsa potrebna navodila za pravilno in varno 
uporabo FFS. 

V17. in 18. členu so implementirane zahteve evropske zakonodaje 
o preprečevanju poskusov na vretenčarjih, o varovanju podatkov 
in o tajnosti podatkov, ki do sedaj niso bile določene v ZZVR, 
vendar sta jih oba upravna organa upoštevala v praksi. Obveznost 
obveščanja imetnika registracije ali drugih o potencialno škodljivem 
vplivu FFS na zdravje ljudi, živali ali okolje (22. člen) pa je bila 
predpisana tudi v ZZVR. 

B. VRSTE REGISTRACIJE 

Določbe o veljavnosti in vrstah registracije so delno povzete iz 
ZZVR, popravljene tako, da so skladne z evropsko zakonodajo. 
Dodane pa so še vrste registracij, ki do sedaj niso bile določene 
z ZZVR: začasna registracija (25. člen) in sprememba registracije 
(26. člen). Začasna registracija je sicer določena z ZZVR, vendar 
ima drugačen značaj. 

Odločba o registraciji se lahko izda za največ 10 let, na podlagi 
vloge imetnika registracije in revizije upravnega organa pa se 
lahko večkrat podaljša, vsakokrat za največ 10 let. Vlogo za 
podaljšanje je treba vložiti najmanj 6 mesecev pred potekom 
registracije, da ima pristojni organ dovolj časa za preučitev 
predložene dokumentacije. V petem odstavku 24. člena je 
pristojnemu organu dana možnost, da lahko FFS kadarkoli 
ponovno oceni, če se pojavijo vzroki za to in odločbo o registraciji 
na podlagi ponovne ocene spremeni ali odpravi. 

Začasna registracija (25. člen) se izda samo v primeru, če gre za 
novo aktivno snov, ki še ni bila ocenjena v evropskem revizijskem 
programu in še ni uvrščena na Aneks I direktive 91/414/EEC. Da 
pa se omogoči trgovanje s takim FFS, ker je ocenjevanje in 
sprejemanje odločitev v Evropski komisiji dolgotrajen proces, se 
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lahko izda začasno dovoljenje za največ tri leta, če je Evropska 
komisija izdala odločbo, da je proizvajalec predložil za oceno 
popolno dokumentacijo. V času trajanja začasnega dovoljenja se 
FFS oceni, če pa se zgodi, da je treba čas za oceno podaljšati, se 
lahko tudi začasno dovoljenje podaljša. 

Odločba se lahko spremeni zaradi različnih sprememb: 
spremembe proizvajalca ali zastopnika, spremembe naslova, 
trgovskega imena, formulacije, vsebnosti aktivne snovi, uporabe 
in drugo. Na podlagi drugega odstavka 26. člena pa se lahko 
odločba o registraciji spremeni tudi tako, da se doda še eno 
trgovsko ime sredstva, če je le-to registrirano v drugi državi 
članici pod drugim trgovskim imenom, drugače pa ima povsem 
enake lastnosti (vzporedni uvoz). 

C. PRENEHANJE REGISTRACIJE 

Prenehanje registracije je urejeno tudi vZZVR, le da je v predlogu 
zakona o FFS dodelano. V 27. členu so določeni primeri prenehanja 
registracije. Registracija preneha tudi, če se aktivna snov v FFS 
ne uvrsti na seznam ali se iz seznama izbriše. V evropskem 
revizijskem programu FFS prihaja do primerov, ko proizvajalci 
nimajo interesa, da bi z ustrezno dokumentacijo podprli nekatera 
stara FFS, ali je dokumentacija nepopolna, ali je FFS ocenjeno 
negativno. V tem primeru izda Evropska komisija odločbo, da se 
registracija prekliče in določi prehodno obdobje, v katerem morajo 
države članice preklicati nacionalne registracije tega FFS. 

D. REGISTER IN SEZNAM FFS 

Na podlagi izdanih odločb o registracijah FFS se pri upravnem 
organu vodi register FFS, to je seznam registriranih FFS, ki se 
vsako leto na začetku leta objavi v Uradnem listu RS, tekom leta 
pa še dva do trikrat dopolnitve in spremembe tega seznama. 
Seznam registriranih FFS je kot informacija namenjena vsem 
zainteresiranim in podlaga inšpekcijskim službam za nadzor nad 
prometom in uporabo FFS. 

Poleg tega pa se v Uradnem listu objavlja tudi seznam aktivnih 
snovi, ki imajo dovoljenje za uporabo v Evropski uniji (29. člen). 
Aktivne snovi, ki so na tem seznamu, je ocenila Evropska komisija 
v revizijskem programu in predpisala, da se ta ocena uveljavi v 
vseh državah članicah in jih ni potrebno na nacionalnih nivojih še 
enkrat ocenjevati. Priložiti je treba samo celotno dokumentacijo 
za oceno FFS na podlagi teh aktivnih snovi. Spremembe in 
dopolnitve tega seznama se objavljajo glede na objavo direktiv o 
vključitvi aktivnih snovi v Aneks I k direktivi 91/414/EEC. 

IV. DOVOLJENJA 

Poleg registracije FFS, ki mora pred prometom in uporabo biti 
registrirano, se lahko v določenih primerih izda dovoljenje za 
promet oziroma uporabo neregistriranih FFS določeni pravni ali 
fizični osebi. 

Dovoljenje se lahko izda za opravljanje raziskav s FFS pod 
natančnimi pogoji, ki so predpisani v 30. členu na podlagi mnenja 
komisije za FFS, ki jo sestavljajo predstavniki vseh treh ministrstev 
(kmetijstvo, zdravstvo, okolje in prostor). 

V primeru, da gre za nepričakovan izbruh nepredvidenega 
škodljivega organizma, med registriranimi FFS pa ni sredstva, ki 
bi lahko ta škodljivi organizem obvladal, je v 31. členu dana možnost 

uvoza in uporabe primernega sredstva iz tujine za kratek čas 
uporabe pod določenimi pogoji, dokler se ta nevarnost ne odstrani. 
Kljub temu pa to FFS ne sme predstavljati nevarnosti za zdravje 
ljudi in okolja. 

Dovoljenje za razširitev uporabe v 32. členu: tu je mišljena uporaba 
sicer registriranega sredstva na drugih kulturah, ki se pridelujejo 
v manjšem obsegu, proizvajalec pa zaradi visokih stroškov 
registracije in premajhne prodaje FFS nima interesa, da bi sredstvo 
registriral za uporabo tudi na teh kulturah. Za razširitev uporabe 
v tem primeru lahko zaprosi vsaka pravna ali fizična oseba, ki se 
ukvarja s kmetijsko dejavnostjo in vidi potrebo po taki razširitvi. 
Kljub temu pa se razširitev dovoljenja dovoli samo, če so znani 
podatki o vplivu FFS na kulturo, na kateri se namerava uporabljati 
in sicer karenca in najvišja dovoljena količina ostankov FFS v 
pridelku zaradi varovanja zdravja ljudi. Vendar pa pri pridobivanju 
teh podatkov sodeluje tudi pristojni organ. V 58. členu zakona 
predpisana mednarodna izmenjava podatkov, je namenjena 
informiranju upravnih organov držav članic, izmenjavi informacij 
in obveščanju Evropske komisije o vseh pomembnih dogodkih 
na področju FFS. Upravni organ na podlagi tega člena lahko 
zaprosi druge države članice za podatke o registracijah in uporabi 
FFS. 

V. JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU FFS 

V 33. do 44. členu navedene javne službe nudijo strokovno podporo 
upravnemu organu v postopku registracije, drugih strokovnih 
nalog na področju FFS, izvajanje analiz v procesu nadzora nad 
prometom in uporabo FFS (analize vzorcev FFS v prometu, 
analize vzorcev kmetijskih pridelkov za ugotavljanje ostankov 
FFS v njih), izvajanje nalog v zvezi z dodatnim usposabljanjem 
odgovornih oseb za promet FFS in uporabnikov FFS, za izvajanje 
nalog na področju evidenc prodaje in uporabe FFS, na področju 
naprav, ter opravljanje raziskovalne dejavnosti s področja FFS. 

Te naloge se opravljajo na podlagi ZZVR v obliki strokovnih nalog. 
Predlagatelj želi z organiziranjem javnih služb natančnjeje določiti 
program dela, ki ga potrebuje za opravljanje nalog po tem zakonu, 
natančneje opredeliti finančna sredstva in časovni okvir, ter voditi 
nadzor nad opravljenim delom. Nadzor nad izvajanjem predpisov 
po tem zakonu bo opravljala inšpekcijska služba. Za opravljanje 
strokovnega nadzora nad opravljenim delom pooblaščenih 
organizacij pa pristojni organ lahko pooblasti ustrezno strokovno 
organizacijo, če strokovnega nadzora ne more opraviti sam. 

VI. NAPRAVE ZA NANAŠANJE FFS 

Zaradi tega, ker se na naš trg lahko uvažajo nekvalitetne naprave 
za nanašanje FFS in sestavne dele zanje, je predlagatelj že v 
ZZVR predpisal certificiranje novih naprav in redno eno ali triletno 
pregledovanje naprav v uporabi. Redno pregledovanje naprav v 
uporabi že teče v praksi, medtem ko certificiranje zaradi nepopolnih 
določb v ZZVR ni moglo steči. V predlogu zakona o FFS je to 
poglavje bolj podrobno obdelano, predviden pa je tudi ustrezen 
nadzor carinskega organa in inšpekcijske službe, ki omogoča 
izvajanje zakonodaje. 
Certifikat za nove naprave je predpisan z namenom, da bi se 
uvažale in v Sloveniji proizvajale le kvalitetne naprave, ki omogočajo 
kvalitetno nanašanje FFS na rastline. Redni pregledi naprav pa 
so predpisani z namenom, da se naprave v uporabi redno 
vzdržujejo in četudi so stare, omogočajo kvaliteten nanos FFS 
na rastline, kar je izrednega pomena za pravilno uporabo FFS in 
varovanja zdravja ljudi, živali in okolja. 
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VII. STROŠKI 

l^se stroške v zvezi z registracijo FFS, izdajo dovoljenj, za izdajo 
certifikata za naprave za nanašanje FFS in redne preglede naprav, 
nosijo vlagatelji zahtevkov. Posebne stroške postopkov v primeru, 
ko gre za sodelovanje več resorjev, predpiše Vlada Republike 
Slovenije. Stroške postopkov, ki zadevajo kmetijski resor, predpiše 
minister, stroški upravnega postopka pa se plačujejo v skladu z 
določbami zakona o upravnih taksah. 

Stroške analiz inšpekcijskih vzorcev pri nadzoru nad prometom 
FFS in uporabi FFS se krijejo iz postavke inšpekcijskih vzorcev. 
Če pa je na podlagi rezultata analize dokazana kršitev, plača 
stroške analize kršitelj sam. 

VIII. MEDNARODNI PROMET 

V 50. in 51. členu je urejen uvoz FFS in naprav, ki je v ZZVR že 
tudi urejen, vendar pomanjkljivo in kvaliteten nadzor se le težko 
izvaja. Carinski organ pri uvozu naprave za nanašanje FFS preveri 
le dokumentacijo, ali ima uvoznik izdan certifikat slovenskega 
certifikacijskega organa za ta tip naprave oziroma uvozno 
dovoljenje za uvoz naprave za pridobitev certifikata ter druge 
namene, na primer razstave in sejme. Če uvoznik enega od obeh 
dokumentov nima, naprave ne more uvoziti, razen če gre za 
napravo, za katero certifikat ni predpisan (npr. male ročne 
škropilnice). 

IX. UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO 
RASTLIN IN SEMENARSTVO 

Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo bo 
ustanovljena na podlagi novega zakona o zdravstvenem varstvu 
rastlin, katerega uveljavitev je predvidena do konca leta 2000. 
Predvidoma se bo Uprava ustanovila do konca leta 2001, v 
svojem okviru pa bo združila že obstoječe oddelke na MKGP in 
zaokrožila področje FFS in nadzora nad njim v zaokroženo 
celoto. V 52. členu navedenih nalog in pooblastil so samo tiste, ki 
se tičejo Oddelka za FFS in področja FFS, ustanovitev Uprave in 
celotna obrazložitev pa bo podana k obrazložitvi predloga zakona 
o zdravstvenem varstvu rastlin. 

X. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 

V tem poglavju določene naloge inšpekcijskih služb zaokrožujejo 
nadzor nad celim področjem FFS, na mejnih področjih FFS, kot 
so ostanki FFS v živilih, varovanje zdravja ljudi pri prometu FFS, 
predlog zakona upošteva pristojnosti tudi zdravstvenemu 
inšpektorju (53. in 56. člen). 

XI. PODATKI 

Za vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk je možno v nekaterih 
primerih uporabiti dele zbirk, ki jih vodijo drugi upravni organi in 

obratno, tudi podatkovne zbirke po tem zakonu so lahko koristne 
pri vodenju zbirk podatkov drugih upravnih organov. Zaradi 
racionalizacije državne uprave, zmanjšanja stroškov pri delu 
upravnih organov in časovnega prihranka, je potrebno omogočiti 
dostop do podatkovnih zbirk v celotni državni upravi, razen tajnih 
ali osebnih podatkov s tem, da se zaračuna le neposredne 
materialne stroške, nastale zaradi obdelave in posredovanja 
podatkov. 

XII. KAZENSKE DOLOČBE 

Za učinkovito izvajanje zakona so v tem poglavju določeni prekrški 
in mandatne kazni, ki jih morajo poravnati pravne oziroma fizične 
osebe v primerih kršenja zakonodaje (59., 60.,61. in 62. člen). 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Nadzor nad prometom čez državno mejo na notranjih mejah z 
Evropsko unijo se bo po pristopu Slovenije k EU opuščal, izvajal 
se bo v notranjosti. Nadzor nad prometom čez zunanjo mejo 
Evropske unije bo moral ostati na meji sami (63. člen) Ker je 
sedanja Odredba o določitvi mejnih prehodov, preko katerih se 
lahko uvažajo, izvažajo oziroma prevažajo v tranzitu pošiljke 
rastlin, za katere je obvezen zdravstveni pregled (Uradni list RS, 
št. 92/99) pomanjkljiva za FFS, bo na podlagi novega zakona 
treba izdati novo odredbo, do takrat pa se odredba uporablja tudi 
za promet FFS. 

Tuji proizvajalec FFS lahko vlaga zahtevek za registracijo FFS le 
preko uradnega zastopnika, ki ima sedež na ozemlju Republika 
Slovenija. Ko pa bo Slovenija postala članica Evropske unije, bo 
lahko zahtevek vlagal proizvajalec, ki ima sedež na ozemlju 
Evropske unije (64. člen). Kljub temu bo moral predložiti 
dokumentacijo, ki jo bo zahteval slovenski upravni organ, FFS pa 
bo moral pred dajanjem v promet opremiti v skladu s slovenskimi 
zahtevami. Enako velja za opravljanje prometa (65. člen), kise bo 
opravljal v skladu s predpisanimi pogoji. 

Postopki za registracijo FFS, ki še ne bodo dokončani po 
uveljavitvi zakona (66. člen), se bodo nadaljevali po zahtevah 
novega zakona. Ta zahteva ne bi smela povzročati prevelikih 
težav, saj že sedaj postopek registracije teče vedno bolj na način, 
kot je uveljavljen v Evropski uniji. 

V 67. členu določena razmejitev med ZKem in predlogom zakona 
o FFS pa je mišljena natančnejša razdelitev pristojnosti, ki zdaj ni 
povsem jasna in povzroča nemalo težav na področju FFS. V 68. 
členu je prehodna določba, ki določa, da je do ustanovitve Uprave 
RS za varstvo rastlin in semenarstvo pristojni organ za področje 
FFS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Rok za izdajo v zakonu predvidenih podzakonskih predpisov je 
dve leti po uveljavitvi tega zakona (69. člen). 

V 70. členu so navedeni predpisi, ki se uporabljajo do izdaje novih 
na podlagi tega zakona, v 71. členu pa predpisi, ki z uveljavitvijo 
tega zakona prenehajo veljati. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKE 
SKUPNOSTI 

1 .Naslov predloga akta: 

Predlog Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih - hitri postopek 
(EVA: 1999-2311-0099) 

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

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

/ 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
Izpolnjene: 

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
/ 

3. Skladnost predloga s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES s 
katerimi |e usklajen predlog akta: 

Direktive: 91/414/EEC, 79/117/EEC, 76/895/EEC, 79/700/EEC, 
86/362/EEC, 90/642/EEC, 

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

Da, vendar bo ob datumu polnopravnega članstva Slovenije v EU 
potrebno neposredno prenesti v Slovenski pravni red tudi 
naslednje regulative: 
- Regulativa EEC št. 3600/92, ki določa pravila za implementacijo 
prvega dela programa dela, določenega v 2. točki 8. člena direktive 
91/414/EEC, ki zadeva promet s FFS (evropski revizijski pro- 
gram vseh FFS na evropskem trgu) ter njeni dve dopolnitvi, 
- Regulativa EEC št. 933/94, ki določa seznam aktivnih snovi v 
FFS in imenuje države članice kot poročevalke za implementacijo 
Regulative EEC št. 3600/92 in njeni dopolnitve: Regulativa EEC št. 
491/95, Regulativa EEC št 2230/95, Regulativa EEC št. 1197/97, 
Regulativa EEC št. 1972/1999, 
- Regulativa EEC št. 451/2000, ki določa pravila za implementacijo 
drugega in tretjega dela revizijskega programa, določenega v 2. 
točki 8. člena direktive 91/414/EEC, ki zadeva promet s FFS. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

Še nismo člani EU 

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

/ 

5. Ali so zgoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

DIREKTIVE- DA 

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri lezik? 

PREDLOG ZAKONA JE PREVEDEN V ANGLEŠKI JEZIK 

71 Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

TAIEX 
PHARE 

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

Sprejem je predviden do konca leta 2000. 

Ime In priimek ter podpis Podpis ministra oziroma 
vodje pravne službe: predstojnika organa: 

Mojca Geč-Zvržina univ.dlpl.prav., I.r. Ciril Smrkolj, l.r. 
MINISTER 
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Predlog zakona o 

ZUNANJIH ZADEVAH (ZZZ-1) 

- EPA 1310 - II - hitri postopek 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 909-08/99-1 
Ljubljana, 31.08.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 14. seji dne 31.8.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZUNANJIH ZADEVAH, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem 
postopku s predlogom, da se uvrsti na 55. izredno sejo 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o zunanjih zadevah 
obravnava po hitrem postopku, zaradi izrednih potreb države. 

Približevanje Evropski uniji narekuje - kot so pokazale 
primerjave z drugimi ureditvami (točka 3) - tudi novelacijo 
predpisov o diplomatski službi in sklepanju mednarodnih 
pogodb zaradi približevanja sistemu v primerljivih državah, še 
posebej članicah EU. Čeprav področje zunanjih zadev ni 

urejeno s pravom Skupnosti temveč z notranjimi predpisi držav 
članic, se je v desetletnem izvajanju zakona o zunanjih zadevah 
pokazala potreba po čimprejšnji uskladitvi ureditve in 
postopkov z ureditvijo in postopki v članicah Unije, tudi zaradi 
lažjega sprejemanja dvostranskih pogodbenih aktov z Unijo 
in tretjimi državami ter mednarodnimi organizacijami, pa tudi 
aktov v okviru skupne zunanje in varnostne politike Evropske 
unije ter drugih mednarodnih aktov, ki jih izvajajo države na 
podlagi članstva v mednarodnih organizacijah. 

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

- Alojz PETERLE, minister za zunanje zadeve, 
- Mitja DROBNIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Stanislav RAŠČAN, generalni sekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- mag. Anton NOVAK, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

doc. dr. Verica Trstenjak 
GENERALNA SEKRETARKA 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

V Republiki Sloveniji je opravljanje zunanjih zadev, organiziranost 
in delovanje ministrstva za zunanje zadeve urejeno z zakonom o 
zunanjih zadevah, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije 
na sejah takratnih treh zborov dne 5.6.1991. Zakon je bil sprejet 
pred ustavo Republike Slovenije iz decembra 1991, ki je uvedla 
načelo delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno ter kot 
najvišje organe državne oblasti s pristojnostmi na področju zunanje 
politike postavila državni zbor, predsednika republike in vlado. 

Veljavni zakon določa splošna načela za opravljanje zunanjih 
zadev, naloge in organizacijo ministrstva za zunanje zadeve, 
opredeljuje pogoje za delo v ministrstvu ter pravice in dolžnosti 

osebja ter ureja sklepanje in uresničevanje mednarodnih pogodb. 
Pri tem izhaja iz ob njegovem sprejemu veljavnih predpisov o 
državni upravi, vladi in ministrstvih. Upošteva mednarodno ureditev 
glede predstavljanja držav v tujini, kot je kodificirana v dunajskih 
konvencijah o diplomatskih in konzularnih odnosih. Sklepanje in 
uresničevanje mednarodnih pogodb je urejeno v skladu z 
mednarodnim pravom, kodificiranim v konvencijah o pravu 
mednarodnih pogodb. 

Zakon je bil osnova za oblikovanje slovenske diplomacije ter 
sklenitev do sedaj 576 bilateralnih pogodb, 259 multilateralnih 
pogodb oziroma za prevzem v nasledstvo 583 mednarodnih 
pogodb, od tega 308 večstranskih in 275 dvostranskih. Na osnovi 
zakona je Republika Slovenija pričela uresničevati bistveni pravici 
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suverene države: pravico samostojnega predstavljanja v 
mednarodnih odnosih in pravico sklepanja mednarodnih pogodb. 

Od sprejema zakona je v mednarodnih odnosih in 
zunanjepolitičnem položaju Slovenije kot tudi na notranjem 
področju prišlo do pomembnih sprememb. Republika Slovenija je 
vključena v proces regionalnega povezovanja v Evropi. Sprejeta 
je bila ustava. Na njeni podlagi so se spremenili predpisi o sistemu 
in organizaciji državne uprave, vladi in ministrstvih. Vse to zahteva 
prilagoditev in nadgradnjo sedanje ureditve. 

Kadrovska in materialna osnova, ki je bila vzpostavljena, je osnova 
za hitrejši razvoj diplomacije v smeri njene profesionalizacije, ki 
zagotavlja kvalitetnejše opravljanje nalog in s tem prispevek k 
rasti mednarodnega ugleda RS in nadaljnje učvrstitve njenega 
položaja v Evropi in v svetu. 

Republika Slovenija mora biti primerljiva glede ureditve notranjega 
postopka za sklenitev mednarodne pogodbe z državami, s 
katerimi največ sodeluje, kar je glede na ustavo možno, zahteva 
pa spremembo zakona o zunanjih zadevah. 

Potrebno je urediti uvedbo v našo notranjepravno ureditev aktov 
mednarodnih organizacij in institucij, ki nimajo narave mednarodnih 
pogodb, ki pa so sprejeti v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki 
obvezujejo našo državo, kot so resolucije Združenih narodov in 
akti drugih mednarodnih organizacij. 

To velja tudi za prevedbo v naš pravni sistem določenih aktov 
Evropske unije, posebej v obdobju, ko Republika Slovenija še ni 
njena članica ter ni možna neposredna uporaba komunitarnega 
prava v Republiki Sloveniji. 

Sedaj ni urejen postopek odpiranja tujih diplomatsko-konzularnih 
predstavništev in predstavništev mednarodnih organizacij v 
Republiki Sloveniji, kot tudi postopek imenovanja posebnih misij, 
ki jih pošilja Republika Slovenija v tujino. 

V praksi se je pokazala potreba po preciziranju vrste določb 
zakona o zunanjih zadevah ali njihovi dopolnitvi. Zaradi sprejema 
ustave in zakonov so potrebni nomotehnični popravki veljavnega 
zakona. . 

Navedeni razlogi narekujejo sprejem novega zakona. Sprejetje 
novega zakona o zunanjih zadevah je vključeno v program 
harmonizacije naših predpisov z evropsko ureditvijo. 

2. Cilj zakona in predlagane rešitve 

Namen zakona je nadaljnji razvoj slovenske diplomacije, večja 
fleksibilnost pri sklepanju mednarodnih pogodb ter pri uvajanju 
aktov mednarodnih organizacij in institucij v pravni red Republike 
Slovenije ter ureditev sedaj neurejenih vprašanj. Sprejem zakona 
bo olajšal prilagajanje evropski ureditvi ter prispeval k večji 
učinkovitosti in manjši obremenitvi državnih organov. 

Predlagane so naslednje temeljne rešitve: 

a) nadaljnji razvoj diplomacije 

Sedanji sistem pozna karierne in pogodbene diplomate. Zakon ne 
pozna več pogodbenih diplomatov, ohranja pa možnost vključitve 
v diplomatsko službo tudi oseb izven ministrstva za zunanje 
zadeve. 

Vstop v diplomacijo je mogoč, če kandidat izpolnjuje zakonsko 
določene pogoje. Osebe, ki imajo ustrezne delovne izkušnje na 
področju mednarodnih odnosov v drugih državnih organih, 

znanstveno-raziskovalnih ter visokošolskih zavodih in 
mednarodnih organizacijah ter osebe, ki postanejo vodje 
diplomatskih predstavništev in konzulatov lahko vstopijo v 
diplomatsko službo po posebnih pravilih. 

Nazivi so mednarodno primerljivi in enotni za notranjo in zunanjo 
službo. Na nazive se vežejo delovna mesta, plače in druge pravice. 
Napredovanje do določene stopnje je zagotovljeno na osnovi let 
službovanja, dalje pa selektivno glede na sposobnosti in rezultate. 

Navedena ureditev daje ustrezen poudarek diplomaciji kot poklicu, 
obenem pa omogoča pritegnitev kadrovskih potencialov izven 
ministrstva za zunanje zadeve. Razporejanje kariernih diplomatov 
na delo v druge državne organe, odprtost sistema za ljudi z 
ustreznimi izkušnjami ter možnost imenovanja vodij diplomatskih 
predstavništev in konzulatov izven kroga kariernih diplomatov 
zagotavljajo dovolj široko kadrovsko bazo, ki je potrebna za 
uspešno opravljanje dela na področju zunanjih zadev. 

b) sklepanje mednarodnih pogodb 

V zakonu je definiran pojem mednarodne pogodbe v skladu z 
mednarodnim pravom. Pri presoji narave mednarodnega akta 
sta poudarjena vloga in odgovornost ministrstva za zunanje 
zadeve. 

Za sklepanje nepogodbenih aktov se ne uporabljajo določbe o 
postopku za sklepanje mednarodnih pogodb. Pri njihovi obravnavi 
in sprejemanju prihaja vloga ministrstva za zunanje zadeve do 
izraza v okviru 2. člena zakona. 

Ustava določa v 8. členu, da se ratificirane in objavljene 
mednarodne pogodbe uporabljajo neposredno, v 86. členu, da 
državni zbor sprejema zakone in druge odločitve ter ratificira 
mednarodne pogodbe z večino glasov opredeljenih poslancev, 
ter v 153. členu, da morajo biti zakoni v skladu z mednarodnimi 
pogodbami, ki jih je ratificiral državni zbor, podzakonski predpisi 
in drugi splošni akti pa tudi z drugimi ratificiranimi mednarodnimi 
pogodbami. 

Upoštevaje ustavno ureditev odnosov med zakonodajno in izvršno 
oblastjo zakon uvaja delitev na mednarodne pogodbe, ki jih ratificira 
državni zbor z zakonom, in ostale, ki jih ratificira vlada z uredbo. 
Državni zbor ratificira vse mednarodne pogodbe, razen tistih, za 
katere zakon določa, da je njihova ratifikacija v vladni pristojnosti. 
Vlada je pristojna za ratifikacijo mednarodnih pogodb samo, če 
ne zahtevajo izdaje novih ali spremembe veljavnih zakonov ter 
spadajo med pogodbe, ki so v zakonu posebej naštete. 

Z akti, ki so sklenjeni le za izvajanje že sklenjenih pogodb in ne 
pomenijo novih obveznosti, se vlada seznani ter se shranijo in 
evidentirajo v Ministrstvu za zunanje zadeve. 

Začasna uporaba mednarodnih pogodb, ki jih glede na njihov 
pomen ratificira državni zbor, za razliko od sedanje ureditve, po 
predlagani ureditvi ni možna. Z začasno uporabo mednarodne 
pogodbe namreč že nastanejo določene posledice za državo ter 
fizične in pravne osebe, oziroma se lahko prejudicira sprememba 
zakonov. O sprejetju takšnih posledic lahko odloči samo državni 
zbor ob ratifikaciji. 

c) prilagajanje evropski ureditvi 

Zakon sedaj ureja tudi uveljavljanje aktov mednarodnih organizacij 
in integracij, ki niso mednarodne pogodbe, kot so resolucije, 
deklaracije OZN in drugih aktov, ki naj obvezujejo posameznike 
in pravne osebe v Republiki Sloveniji. V tem okviru je možno 
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prevesti v naš notranji pravni red tudi akte, ki jih sprejemajo pristojni 
organi Evropske unije in ki jih Republika Slovenija sprejema v 

'pripravah na članstvo v Evropski uniji. 

3. Mednarodne primerjave 

Pri pripravi osnutka zakonskega besedila so bili obravnavani in 
ustrezno upoštevani predpisi o diplomatski službi in o sklepanju 
mednarodnih pogodb, ki veljajo v sodobnih demokracijah, še 
posebej pa v državah članicah Evropske unije. Ti predpisi se 
seveda razlikujejo po posameznih državah, kažejo pa skupno 
značilnost v tem, da je diplomacija karierna služba, postavljena 
na profesionalni osnovi z redkimi izjemami kot zaprt sistem, za 
katerega veljajo v okviru ureditve državne uprave posebnosti, 
povezane zlasti z dejstvom, da se služba opravlja v domovini in 
v tujini. 

Sklepanje mednarodnih pogodb je urejeno v odvisnosti od tega, 
ali ustavna ureditev predvideva predsedniški sistem, 
polpredsedniški sistem ali gre za ureditev z dominantno vlogo 
parlamenta. Poudarjena pa je osrednja vloga ministrstva za 
zunanje zadeve v tem postopku in fleksibilnost postopkov. 
Ratifikacija v parlamentu je potrebna samo za najbolj pomembne 
mednarodne pogodbe. Pregled pristojnosti za posamezna dejanja 
v zvezi s sklepanjem mednarodnih pogodb je dan v prilogi 1. 

Za uslužbence ministrstva za zunanje zadeve velja splošna 
ureditev o javnih uslužbencih ter nekatere posebnosti, povezane 
s specifično naravo in načinom opravljanja dela. 

Te so po posameznih državah zlasti: 

Avstralija 

Uslužbenci v predstavništvih v tujini so upravičeni do posebnih 
dodatkov za stanovanje, višje življenjske stroške v nekaterih 
državah, za zakonca in otroke. 

Avstrija 

Posebnosti v službi za zunanje zadeve ureja novi zakon o zunanjih 
zadevah iz 1999. Med njimi naj omenimo poseben položaj 
generalnega sekretarja v zunanjem ministrstvu in generalnega 
inšpektorja v ministrstvu. 
Diplomatski nazivi se uporabljajo tudi v notranji službi, vendar le 
za diplomate, ki so že delali v zunanji službi. 
Zakon daje pravno podlago za posebno ureditev plač v tujini 
(posebni dodatki). 

Belgija 

Belgija v notranji službi ministrstva za zunanje zadeve loči med 
diplomati, ki rotirajo med notranjo in zunanjo službo, in ostalimi 
uslužbenci, ki delajo samo v notranji službi. Diplomati tudi v notranji 
službi uporabljajo diplomatske nazive. 

Danska 

Uslužbenci ministrstva za zunanje zadeve, ki imajo status 
diplomata, morajo celotno kariero opraviti v tem ministrstvu. Če 
zapustijo diplomatsko kariero, se vanjo ne morejo več vrniti. 
Diplomati so po izobrazbi zlasti pravniki, ekonomisti in diplomanti 
družbenih ved. Od diplomatskih nazivov se v notranji službi 
uporabljata naziva veleposlanik in minister svetnik. 

Administrativno-tehnično osebje, ki nima visoke izobrazbe, lahko 
napreduje v diplomatske nazive po dodatnem izobraževanju in 
delu v predstavništvih, vendar ne prej kot po 10 letih delovnih 
izkušenj v ministrstvu za zunanje zadeve. 

Finska 

Finska ima za sprejem diplomatov v delovno razmerje izdelan 
poseben »centralizirani diplomatski rekrutni sistem«. 

Italija 

V italijanski ureditvi imajo diplomati poseben status. Ta status 
določajo zlasti: 

poseben način vstopa v kariero skozi javni natečaj in poseben 
izpit. Na natečaj se lahko prijavijo osebe, ki so uspešno 
končale študij prava, ekonomije ali političnih ved; 
poseben način napredovanja: pri njem je dan poseben 
poudarek oceni uspešnosti (učinkovitost, kvaliteta 
opravljenega dela). Med pogoji za napredovanje v višji naziv 
je tudi opravljena diplomatska akademija, ki je organizirana 
kot podiplomski študij v okviru državne upravne akademije; 
posebni nazivi, ki odražajo stopnjo doseženega položaja v 
profesionalni karieri (podobno kot čini v oboroženih silah). 

Latvija 

Latvija z zakonom o diplomatski in konzularni službi določa, da 
se diplomatski nazivi uporabljajo tudi v notranji službi ministrstva 
za zunanje zadeve. Diplomatski naziv lahko podeli le minister za 
zunanje zadeve. 

Litva 

Status, delovnopravne in plačne določbe za diplomate so urejeni 
s posebnim zakonom o diplomatski službi. Diplomatski nazivi se 
uporabljajo tudi v notranji službi. 

Luksemburg 

V notranji službi uporabljajo diplomati diplomatske nazive. 

Madžarska 

Diplomati lahko postanejo osebe, ki znajo najmanj en svetovni 
jezik in uspešno opravijo posebno usposabljanje za področje 
zunanjih zadev (traja pol do enega leta). Diplomati v notranji službi 
uporabljajo diplomatske nazive poleg nazivov, ki so sicer v uporabi 
v državni upravi. 

Nemčija 

Nazivi uslužbencev ministrstva za zunanje zadeve v notranji 
službi niso diplomatski, a so drugačni kot v drugih ministrstvih. 
Delovnopravne in plačne določbe so posebej urejene za 
uslužbence, ki so razporejeni v tujino. 

Nizozemska 

Status uslužbencev ministrstva za zunanje zadeve urejajo posebni 
predpisi. Na zunanjem ministrstvu delata dve vrsti uslužbencev: 
tisti, ki se razporejajo tudi v tujino, in tisti, ki delajo samo v notranji 
službi. 
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Norveška Švedska 

Posebnost statusa uslužbencev ministrstva za zunanje zadeve 
se kaže v tem, da morajo podpisati obvezo službovanja v tujini. 
Plače, nagrade in ugodnosti ter posebne pogoje službovanja v 
tujini ureja poseben sporazum. Od diplomatskih nazivov se v 
notranji službi uporablja samo naziv veleposlanik. 

Poljska 

Poljska pripravlja nov zakon, ki bo posebej uredil pravice in 
obveznosti uslužbencev, zaposlenih na področju zunanjih zadev. 

Portugalska 

Diplomati imajo posebni status na podlagi zakona o diplomatski 
službi. Diplomatski nazivi se uporabljajo tudi v notranji službi. V 
službo za zunanje zadeve se kadruje preko javnega razpisa, ki 
se objavi praviloma enkrat letno. Poleg ustrezne izobrazbe in 
znanja najmanj dveh tujih jezikov je potrebno za sprejem uspešno 
opraviti posebne teste in razgovor. Po sprejemu na diplomatsko 
mesto dobi uslužbenec naziv ataše. Po treh letih dela v ministrstvu 
za zunanje zadeve se mora prijaviti na delovno mesto v tujini. 

Slovaška 

Slovaška pripravlja nov zakon o zunanjih zadevah. V letu 2000 
predvideva uvedbo diplomatskih nazivov tudi v notranji službi 
ministrstva za zunanje zadeve. 

Španija 

Španska služba za zunanje zadeve kadruje na podlagi javnih 
razpisov, običajno enkrat letno. Sprejeti so kandidati, ki uspešno 
opravijo izbirni izpit, ki obsega znanje dveh tujih jezikov, osnove 
mednarodnega prava, mednarodnih odnosov, ekonomije, 
zgodovine in splošna vprašanja. 
Španija v predlogu novega pravilnika o napredovanju diplomatov 
predvideva več pristojnosti za združenje diplomatov, ki naj bi 
ministru dajalo predloge za napredovanje v višje kategorije. Pri 
tem bo upoštevalo prednostni red staža posameznikov v 
določenem nazivu. 

Poseben status imajo zaposleni v predstavništvih v tujini. V notranji 
službi se od diplomatskih nazivov uporabljata naziva veleposlanik 
in svetovalec. Diplomati so dolžni službovati doma in v tujini. 

Švica 

V švicarski ureditvi so med državnimi uradniki posebnost t.i. 
premestljivi uradniki, ki obstajajo samo v zunanjem ministrstvu. V 
to kategorijo spadajo tako diplomati kot tudi administrativni in 
konzularni uradniki. Bistvena značilnost te kategorije je, da se jih 
lahko premešča tudi v tujino. 

Od diplomatskih nazivov se v notranji službi uporabljata naziva 
veleposlanik in minister v smislu pooblaščenega ministra. 

Za sprejem v diplomatsko službo sta potrebna visoka izobrazba 
in poseben sprejemni izpit. 

Glede plač velja posebna ureditev za službovanje v tujini. 

ZDA 

Diplomati se od drugih uslužbencev zunanjega ministrstva 
razlikujejo po tem, da so opravili poseben izpit za diplomate (For- 
eign Service Officers). Na izpit se vsako leto prijavi okoli 9000 
kandidatov, uspešno pa ga opravi le okoli 250. Posebnosti delovnih 
razmerij diplomatskih uslužbencev so številne in se nanašajo 
tako na plače kot tudi na sistem napredovanja, upokojitve, 
dopustov, sankcioniranja napak itd. Diplomat je dokončno sprejet 
v službo šele po dveh letih službovanjih v tujini. Diplomat lahko 
napreduje vsako leto, vendar napreduje od vseh le najboljših 
10%. Podlaga za napredovanje so vsakoletne ocene. 
Diplomatske nazive v notranji službi uporabljajo le veleposlaniki. 
Diplomati se lahko upokojijo z 20 leti službe in 50 leti starosti, 
drugi uslužbenci vlade pa s 65 leti starosti. 
Diplomati v notranji službi imajo višjo plačo kot drugi uslužbenci 
vlade. 

4. Finančne posledice 

Izvajanje predloženega zakona ne bo zahtevalo dodatnih finančnih 
obremenitev za proračun RS. 
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BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(predmet urejanja) 

Ta zakon ureja opravljanje zunanjih zadev, delovanje ministrstva 
za zunanje zadeve, pravice in obveznosti diplomatov, postopek 
ustanavljanja predstavništev Republike Slovenije v tujini in tujih 
predstavništev v Republiki Sloveniji, ter postopek sklepanja in 
izvajanja mednarodnih pogodb. 

Vprašanja, ki jih ne urejata zakon, se urejajo z drugimi predpisi in 
s pravili običajnega mednarodnega prava in pogodbenega 
mednarodnega prava, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. 

2. člen 
(nosilec izvajanja in sodelovanje z drugimi ministrstvi) 

Ministrstvo za zunanje zadeve v okviru pristojnosti Vlade 
Republike Slovenije izvaja in usklajuje opravljanje zunanjih zadev. 

Ministrstvo za zunanje zadeve opravlja zadeve, ki se nanašajo 
na globalne odnose Republike Slovenije z drugimi državami in 
mednarodnimi organizacijami na vseh področjih. Pripravlja in 
predlaga stališča, ocene in ukrepe na področju zunanje politike 
vladi, državnemu zboru in predsedniku republike ter drugim 
državnim organom, kadar gre za zadeve, pomembne za izvajanje 
zunanje politike Republike Slovenije, ter opravlja druge naloge, 
določene s tem zakonom in drugimi predpisi. 

Druga ministrstva opravljajo zunanje zadeve v okviru svojih 
pooblastil. O zadevah, ki se tičejo izvajanja zunanje politike, se 
predhodno usklajujejo in po opravljeni nalogi obveščajo ministrstvo 
za zunanje zadeve. V zadevah, ki se na delovnem področju 
posameznih ministrstev nanašajo na izvajanje zunanje politike, 
lahko daje ministrstvo za zunanje zadeve obvezna navodila in 
smernice za delovanje drugih ministrstev. 

Organi državne uprave izvajajo mednarodne obiske praviloma 
na podlagi okvirnega polletnega programa obiskov. Ministrstvo 
za zunanje zadeve vsebinsko in protokolarno usklajuje program 
mednarodnih obiskov in sodeluje v njegovem uresničevanju. 

3. člen 
(sodelovanje z državnim zborom) 

Ministrstvo za zunanje zadeve v okviru svojih pristojnosti obvešča 
predsednika državnega zbora in predsednika pristojnega 
delovnega telesa državnega zbora o pomembnih zadevah s 
področja mednarodnih odnosov. Na pobudo državnega zbora 
ministrstvo za zunanje zadeve daje pojasnila o zunanjepolitični 
dejavnosti ter odgovarja na vprašanja poslancev ministru za 
zunanje zadeve. 

Na predlog ministrstva za zunanje zadeve vlada lahko predlaga 
državnemu zboru, da se opredeli do določenega 
zunanjepolitičnega vprašanja. 

4. člen 
(sodelovanje s predsednikom republike) 

Ministrstvo za zunanje zadeve v okviru svojih pristojnosti obvešča 
predsednika republike o pomembnih zadevah s področja 
mednarodnih odnosov in na zahtevo predsednika republike ali na 

lastno pobudo daje mnenje in predloge glede mednarodnih 
dejavnosti, ki jih predsednik republike opravlja pri izvrševanju 
njegove funkcije. 

O pomembnih mednarodnih dejavnostih predsednika republike 
lahko daje vlada predsedniku republike mnenja in priporočila. 

5. člen 
(mnenja o zunanjepolitičnem interesu in navezovanje 

stikov) 

Na zahtevo državnih organov ali po lastni presoji da ministrstvo 
za zunanje zadeve mnenja in predlaga ukrepe za zagotovitev 
usklajenosti zunanje politike in za uresničevanje 
zunanjepolitičnega interesa Republike Slovenije. 

Ministrstvo za zunanje zadeve sodeluje pri navezovanju stikov s 
tujino preko predstavništev v tujini. 
Stiki tujih diplomatskih in konzularnih predstavnikov z državnimi 
organi v Republiki Sloveniji potekajo v skladu z običajno 
diplomatsko prakso. 

II. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 

1. NALOGE IN ORGANIZACIJA 

6. člen 
(ministrstvo in predstavništva) 

Ministrstvo za zunanje zadeve opravlja svoje naloge neposredno 
in po predstavništvih v tujini. 

7. člen 
(generalni sekretar) 

Generalni sekretar je diplomat v nazivu veleposlanik, imenovan 
na ta položaj, da neposredno pomaga ministru pri usklajevanju 
organizacije dela, izvrševanju javnih nalog in usklajevanju dela 
notranjih organizacijskih enot. Generalni sekretar zagotavlja 
kontinuiteto dela v ministrstvu. 

Generalnega sekretarja imenuje in razrešuje vlada na predlog 
ministra za zunanje zadeve. 

8. člen 
(notranji nadzor) 

Ministrstvo za zunanje zadeve skrbi za urejeno, učinkovito, 
uravnoteženo in gospodarno delovanje predstavništev v tujini ter 
zagotavlja ugledu države primerne in v posameznih državah 
primerljive personalne in prostorske pogoje za delovanje 
predstavništev. 

Zaradi zagotavljanja cilja iz prejšnjega odstavka imenuje minister 
osebo za zagotavljanje notranjega nadzora, ki je diplomat v nazivu 
veleposlanik ali pooblaščeni minister. 

Oseba za zagotavljanje notranjega nadzora: 
izvaja notranjo kontrolo, s tem da preverja zakonito, 
namensko in gospodarno porabo sredstev; 
spremlja izvajanje nalog v zunanji službi; 
spremlja kadrovsko problematiko in opremljanje ter prostorske 
pogoje delovanja predstavništev v tujini; 
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poroča ministru o svojih ugotovitvah in predlaga ukrepe za 
izboljšanje in racionalizacijo poslovanja; 
v sodelovanju z vodji predstavništev v tujini predlaga nakup, 
prodajo, najem in opremljanje prostorov za predstavništva in 
rezidence v tujini; 
spremlja odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti. 

Minister lahko v pomoč osebi za zagotavljanje notranjega nadzora 
imenuje tudi posamezne strokovne osebe iz ministrstva ali drugega 
državnega organa. 

Pri izvajanju svojih nalog ima oseba za zagotavljanje notranjega 
nadzora pravico do vstopa v vse prostore predstavništva in 
rezidence in vpogled v vso dokumentacijo ter pravico do 
razgovora z zaposlenimi. 

Podrobneje način dela osebe za zagotavljanje notranjega nadzora 
določi minister. 

9. člen 
(pridobivanje prostorov in oddajanje javnih naročil) 

Določbe zakona o proračunu, ki veljajo za prevzemanje 
proračunskih obveznosti, ki bodo dospele v naslednjih letih, se 
pri plačilu za pridobitev prostorov za diplomatska predstavništva 
v tujini uporabljajo za celoleten načrt pridobivanja prostorov. Letni 
načrt odobri vlada. 

Postopki za pridobivanje prostorov se izvajajo na krajevno običajen 
način. Predstavništvo mora pri tem v največji možni meri uveljaviti 
načelo konkurenčnega pridobivanja ponudb. 

Predstavništvo v tujini za svoje potrebe oddaja javna naročila, 
kadar se postopki oddaje ne izvajajo v Sloveniji, v skladu s 
pravilnikom, ki ga sprejme ministrstvo za zunanje zadeve na 
osnovi tega zakona, v soglasju z uradom za javna naročila in 
ministrstvom za finance. 
Pri oddaji javnih naročil morajo biti spoštovana temeljna načela 
javnega naročanja po zakonu o javnih naročilih. 

Oseba za zagotavljanje notranjega nadzora posebej poroča o 
postopkih za pridobivanje prostorov in o oddaji javnih naročil. 

10. člen 
(izpopolnjevanje in usposabljanje) 

Ministrstvo za zunanje zadeve skrbi za strokovno izpopolnjevanje 
in usposabljanje zaposlenih v ministrstvu. Oblike, način in trajanje 
določi minister. 

11. člen 
(diplomatska akademija) 

V okviru ministrstva za zunanje zadeve deluje diplomatska 
akademija. Delovanje diplomatske akademije se uredi s posebnim 
predpisom. 

12. člen 
(informacijski in telekomunikacijski sistem) 

Za podporo opravljanju upravnih in strokovno političnih zadev, 
organizira ministrstvo skladno z razvojnimi cilji vlade in sprejetimi 
mednarodnimi obveznostmi, enoten in avtonomen informacijski 
ter telekomunikacijski sistem, ki na področju zunanjih zadev 
zagotavlja povezanost in združljivost z ustreznimi sistemi 
mednarodnih združenj in organizacij, v katere se Republika 

Slovenija vključuje, ob tem pa servisira tudi potrebe drugih 
državnih organov, ki nimajo vzpostavljenega sistema lastnih 
telekomunikacijskih povezav s tujino. 

Zgradba, sestavine in rešitve v strojni in programski opremi 
informacijskega sistema na področju zunanjih zadev, zlasti pa 
vse varnostne komponente, se ob nabavi obravnavajo kot naročila 
zaupne narave in se po vrsti in namenu določijo s predpisi vlade 
o namenski opremi. 

2. PREDSTAVNIŠTVA V TUJINI 

13. člen 
(vrste predstavništev) 

Predstavništva Republike Slovenije v tujini so diplomatska 
predstavništva in konzulati. 

Diplomatska predstavništva so veleposlaništva in stalna 
predstavništva pri mednarodnih organizacijah. Konzulati so 
generalni konzulati, konzulati, vicekonzulati in konzularni uradi. 

14. člen 
(odpiranje in zapiranje predstavništev) 

Diplomatsko predstavništvo se odpre ali zapre z ukazom 
predsednika republike na predlog vlade, ki ga pripravi minister za 
zunanje zadeve. 

Konzulat se odpre ali zapre s sklepom vlade, izdanim na predlog 
ministra za zunanje zadeve. V sklepu o odprtju konzulata določi 
vlada v soglasju s sprejemno državo tudi vrsto konzulata, njegovo 
stvarno pristojnost in konzularno območje. 

Pri odločanju o odprtju ali zaprtju predstavništva se upoštevajo 
intenzivnost bilateralnih odnosov, gospodarsko sodelovanje, 
prisotnost slovenske narodne manjšine ter slovenskih izseljencev 
in zdomcev oziroma drugi razlogi. 

Ukaz oziroma sklep o odprtju ali zaprtju predstavništva v tujini se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

15. člen 
(osebje v predstavništvih v tujini) 

V predstavništvih Republike Slovenije v tujini so zaposleni diplomati, 
v konzulatih kot konzularni funkcionarji, vodje diplomatskih 
predstavništev in konzulatov iz drugega odstavka 27. člena tega 
zakona in delavci, ki opravljajo spremljajoča dela. 

V predstavništvih delajo tudi zaposleni, ki jih je minister za zunanje 
zadeve na podlagi pisnega sporazuma s predstojniki državnih in 
drugih organov in organizacij imenoval za določen čas za 
opravljanje nalog na gospodarskem, obrambnem, kulturnem, 
znanstvenem, informativnem in drugih področjih. Za čas, ko so 
imenovani, jim delovno razmerje v organu, iz katerega so 
prerazporejeni, razen v primeru vojaških oseb, miruje. V pisnem 
sporazumu se uredi za vojaške osebe tudi delovnopravni status, 
naziv in druga vprašanja. 

Za čas ko ti uslužbenci delajo v predstavništvu, so glede svojih 
dolžnosti in pravic izenačeni z diplomati, poleg tega pa ravnajo 
po navodilih organa oziroma organizacije iz katere so bili napoteni 
na delo. 
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V konzulatih lahko opravljajo naloge tudi častni konzularni 
funkcionarji. 

16. člen 
(zaposlovanje lokalnega osebja) 

Predstavništva Republike Slovenije v tujini lahko po potrebi in pod 
pogoji, ki jih določi minister, sklepajo pogodbe z lokalnim osebjem 
za opravljanje spremljajočih dejavnosti ter administrativno- 
tehničnih del. Lokalno osebje so tuji državljani ali državljani 
Republike Slovenije, ki živijo v sprejemni državi. 

Medsebojne pravice in dolžnosti se uredijo v skladu s predpisi, 
veljavnimi v kraju sedeža predstavništva. 

17. člen 
(vodja diplomatskega predstavništva) 

Diplomatska predstavništva vodijo veleposlaniki. Veleposlanika 
postavi in odpokliče predsednik republike na predlog vlade, ki ga 
pripravi minister za zunanje zadeve. 

Po določitvi predloga vlade opravi pogovor s kandidatom za 
veleposlanika odbor državnega zbora za mednarodne odnose. 

Postavitev in odpoklic vodje diplomatskega predstavništva se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Predsednik republike izda vodji diplomatskega predstavništva 
poverilna pisma. 

Če razmere narekujejo, lahko minister za zunanje zadeve vodenje 
diplomatskega predstavništva zaupa odpravniku poslov. Poverilna 
pisma v tem primeru izda minister. 

Če razmere narekujejo, se lahko imenuje nerezidenčni 
veleposlanik, ki je akreditiran v eni ali več državah, ne glede na to 
ali ima v teh državah Republika Slovenija, diplomatsko ali 
konzularno predstavništvo. V času odsotnosti nerezidenčnega 
veleposlanika vodi diplomatsko predstavništvo v sprejemni državi 
začasni odpravnik poslov. 

Pri mednarodni organizaciji stalno predstavništvo vodi 
veleposlanik ali pooblaščeni minister. 

18. člen 
(naloge vodje diplomatskega predstavništva) 

Vodja diplomatskega predstavništva opravlja naloge v skladu z 
dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih oziroma dunajsko 
konvencijo o predstavljanju držav v njihovih odnosih z 
mednarodnimi organizacijami univerzalnega značaja. Te naloge 
so zlasti: 
1. predstavljanje in zastopanje Republike Slovenije in njenih 

organov v sprejemni državi oziroma v mednarodni 
organizaciji; 

2. podpisovanje ali parafiranje diplomatskih instrumentov; 
3. dajanje izjav in zavzemanje stališč v imenu Republike 

Slovenije. 

Vodja diplomatskega predstavništva opravlja tudi naslednje naloge: 

1. vodi diplomatsko predstavništvo, organizira njegovo delo, 
razporeja naloge in ukrepa v zadevah v pristojnosti 
predstavništva; 

2. v skladu s predpisi odloča o pravicah in dolžnostih 
uslužbencev v predstavništvu; 

3. odloča v okviru predračuna o finančnem poslovanju 
predstavništva; 

4. opravlja druge naloge v skladu s predpisi in navodili ministra 
za zunanje zadeve. 

Vodja diplomatskega predstavništva je neposredno odgovoren 
ministru za zunanje zadeve za izvajanje zunanje politike Republike 
Slovenije v sprejemni državi in za ravnanje v skladu z njegovimi 
navodili, usmeritvami in pooblastili. 

Vodja diplomatskega predstavništva usklajuje in nadzira dejavnost 
konzulatov Republike Slovenije v sprejemni državi. 

19. člen 
(naloge diplomatskega predstavništva) 

Diplomatsko predstavništvo opravlja dfejavnosti, navedene v 
dunajski konvenciji o diplomatskih odnosih oziroma dunajski 
konvenciji o predstavljanju držav v njihovih odnosih z 
mednarodnimi organizacijami univerzalnega značaja. Te naloge 
so zlasti: 
1. predstavljanje in zastopanje Republike Slovenije v sprejemni 

državi oziroma v mednarodni organizaciji; 
2. varovanje in uresničevanje interesov Republike Slovenije, 

njenih državljanov in pravnih oseb; 
3. pospeševanje in razvijanje prijateljskih odnosov ter 

sodelovanja med Republiko Slovenijo in sprejemno državo 
na vseh področjih; 

4." sodelovanje v pogajanjih z vlado sprejemne države ali organi 
mednarodne organizacije; 

5. uveljavljanje stališč in interesov Republike Slovenije v 
mednarodnih organizacijah; 

6. poročanje ministrstvu za zunanje zadeve in preko njega 
drugim državnim organom o notranjem in zunanjem političnem 
položaju ter dejavnosti sprejemne države oziroma dogajanjih 
v mednarodni organizaciji; 

7. seznanjanje organov, institucij in javnosti v sprejemni državi 
oziroma mednarodne organizacije z dosežki, značilnostmi in 
stališči Republike Slovenije. 

Diplomatsko predstavništvo razvija svojo dejavnost predvsem 
na političnem, gospodarskem, obrambnem, kulturnem, 
znanstveno-tehničnem, informacijskem in drugih področjih. 
Posebno pozornost posveča sodelovanju s slovensko narodno 
manjšino ter slovenskimi izseljenci in zdomci. 

Diplomatska predstavništva lahko v soglasu s sprejemno državo 
za opravljanje svoje dejavnosti na določenem področju odprejo 
dislocirane enote. Dislocirana enota za opravljanje dejavnosti na 
kulturnem področju je kulturni center Republike Slovenije. 

20. člen 
(opravljanje konzularnih nalog) 

Diplomatsko predstavništvo lahko opravlja tudi konzularne naloge, 
če v kraju, kjer ima sedež, ni konzulata, ali na tistih delih ozemlja 
sprejemne države, za katere ni konzulata. 

21. člen 
(nadomeščanje vodje diplomatskega predstavništva) 

Kadar je mesto vodje diplomatskega predstavništva izpraznjeno, 
opravlja njegovo funkcijo začasni odpravnik poslov, ki ga imenuje 
minister za zunanje zadeve. Če je vodja diplomatskega 
predstavništva odsoten ali ne more opravljati svoje funkcije, 
opravlja njegovo funkcijo začasni odpravnik poslov, ki ga imenuje 
vodja diplomatskega predstavništva v soglasju z ministrom. 
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Če v predstavništvu ni diplomata, opravlja s soglasjem sprejemne 
države član osebja diplomatskega predstavništva, ki mu je vodja 
diplomatskega predstavništva zaupal nadomeščanje, samo 
tekoče administrativne zadeve in varuje arhive. 

22. člen 
(akreditacija v več državah) 

Vodja diplomatskega predstavništva in drugi diplomati, ki so hkrati 
akreditirani v več državah, opravljajo v državi zunaj svojega 
sedeža enake naloge kot v državi, v kateri je sedež diplomatskega 
predstavništva. 

23. člen 
(vodja konzulata) 

Konzulat vodi poklicni ali častni konzularni funkcionar. Vodjo 
konzulata imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra za 
zunanje zadeve. 

Minister za zunanje zadeve izda vodji konzulata patentno pismo. 

imenovanje in razrešitev vodje konzulata se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

24. člen 
(naloge konzulata) 

Konzulat opravlja zlasti naslednje naloge: 

1. varovanje interesov Republike Slovenije, njenih državljanov 
in pravnih oseb ter opravljanje konzularno-pravnih zadev; 

2. spodbujanje razvijanja odnosov na področju gospodarstva, 
kulture, znanosti in izobraževanja; 

3. poročanje o dogajanjih na vseh področjih življenja na 
konzularnem območju in širše o dogajanju v sprejemni državi; 

4. razvijanje sodelovanja s slovensko narodno manjšino ter 
slovenskimi izseljenci in zdomci; 

5. vzdrževanje stikov z državnimi in lokalnimi organi na 
konzularnem območju; 

6. skrb za delovno-pravno in socialno varstvo državljanov 
Republike Slovenije na delu v sprejemni državi. 

Konzulat opravlja ob upoštevanju mednarodnega prava še druge 
naloge, ki so določene s predpisi in navodili ministra za zunanje 
zadeve. 

25. člen 
(nadomeščanje vodje konzulata) 

Če je mesto vodje konzulata izpraznjeno, če je odsoten ali ne 
more opravljati svoje funkcije, se smiselno uporabljajo določbe 
21. člena tega zakona. 

26. člen 
(diplomatske naloge) 

Če v državi ni diplomatskega predstavništva ali to ne more 
ukrepati, lahko konzulat v soglasju s sprejemno državo po 
posebnem pooblastilu ministra za zunanje zadeve prevzame 
določene diplomatske naloge in jih opravlja v skladu z navodili 
ministrstva za zunanje zadeve. 

27. člen 
(izbor vodij diplomatskih predstavništev in 

konzulatov) 

Vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter pooblaščeni 
ministri so imenovani iz vrst diplomatov. 

Za vodjo diplomatskega predstavništva ali konzulata se lahko 
imenuje tudi drugo osebo. Pred imenovanjem se pridobi mnenje 
izbirne komisije iz 40. člena tega zakona. 

Po imenovanju ministrstvo za zunanje zadeve sklene z osebo iz 
drugega odstavka delovno razmerje za določen čas, ki pa ne 
sme biti daljši od štirih let. Položaj, na katerega je bila imenovana, 
zasede po posebnih pripravah v notranji službi. Po razrešitvi s 
položaja vodje diplomatskega predstavništva ali konzulata 
nadaljuje delo v ministrstvu za zunanje zadeve, če izbirna komisija 
na osnovi po 41. členu tega zakona sprejetih kriterijev uspešno 
oceni njeno delo. 

Za vodjo diplomatskega predstavništva iz drugega odstavka tega 
člena je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki ima 
univerzitetno izobrazbo in zna dva tuja jezika. 

Za vodjo predstavništva iz drugega odstavka se z izjemo prvih 
treh odstavkov 38. člena ne uporabljajo določbe od 33. do 42. 
člena tega zakona. 41. člen tega zakona se za te osebe uporablja 
glede določanja delovne uspešnosti. 

28. člen 
(častni konzularni funkcionar) 

Ne glede na določbo prejšnjega člena lahko minister za zunanje 
zadeve predlaga častnega konzularnega funkcionarja izmed 
oseb, ki živijo v sprejemni državi in uživajo ugled ter zaupanje, da 
bodo lahko primerno opravljale konzularne naloge. 

Častni konzularni funkcionar vodi konzulat in opravlja naloge, 
določene v 24." členu tega zakona, če zakon, drug predpis ali 
navodilo ministra za zunanje zadeve ne določajo drugače. 

Častni konzularni funkcionar deluje v skladu z navodili in pod 
nadzorom pristojnega diplomatskega predstavništva. O vseh 
pomembnejših zadevah se posvetuje z vodjo pristojnega 
diplomatskega predstavništva. V javnih nastopih ravna v skladu 
s stališči ministrstva za zunanje zadeve. O svoji dejavnosti tekoče 
obvešča pristojno diplomatsko predstavništvo in z njim usklajuje 
svoje delo. V primerih, ko ni pristojnega diplomatskega 
predstavništva, njegovo vlogo neposredno prevzame ministrstvo 
za zunanje zadeve. 

Častni konzularni funkcionar krije stroške za delovanje konzulata, 
razen poštnih stroškov in denarnih podpor državljanom Republike 
Slovenije. Ministrstvo za zunanje zadeve priskrbi zastavo, grb, 
tablo z uradnim nazivom konzulata, pečate, koleke in tiskovine. 
Ministrstvo lahko izjemoma krije tudi del drugih stroškov za 
delovanje konzularnega predstavništva, če to zahteva velik obseg 
konzularnih opravil. 

O kritju teh stroškov odloča minister. 
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29. člen 
(zaščita interesov Republike Slovenije po tretji državi 

in zaščita interesov tretjih držav) 

Vlada se lahko dogovori s tretjo državo, da ta prevzame zaščito 
interesov Republike Slovenije in njenih državljanov, vključno z 
izdajanjem vizumov. 

Na temelju enakega dogovora lahko predstavništva Republike 
Slovenije v tujini prevzamejo zaščito interesov tretje države in 
njenih državljanov, vključno z izdajanjem vizumov. 

30. člen 
(posebna misija) 

Posebna misija je začasna misija, ki predstavlja Republiko 
Slovenijo in jo le-ta pošlje v drugo državo z njenim soglasjem, da 
bi se pogajala o določenih vprašanjih ali da bi izpolnila določeno 
nalogo. 

Vlada s sklepom določi vodjo in člane posebne misije ter njen 
mandat in način financiranja misije. 

Naloge, povezane z delovanjem posebne misije, opravlja 
ministrstvo za zunanje zadeve. 

31. člen 
(urad) 

V posebej utemeljenih primerih in ko je to v zunanjepolitičnem 
interesu države, lahko vlada na predlog ministrstva za zunanje 
zadeve dovoli odprtje urada Republike Slovenije v tujini. 

III. ZAPOSLENIV MINISTRSTVU ZA ZUNANJE 
ZADEVE 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

32. člen 
(vrste zaposlenih) 

Javne naloge na področju zunanjih zadev opravljajo diplomati, 
vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov iz drugega 
odstavka 27. člena tega zakona, javni uslužbenci iz drugega 
odstavka 15. člena tega zakona, spremljajoča dela pa delavci. 

Glede pravic in obveznosti zaposlenih iz prejšnjega odstavka 
tega člena veljajo določbe zakona o javnih uslužbencih, če ta 
zakon ali na njegovi osnovi sprejeti predpisi ne določajo drugače. 

2. DIPLOMATI 

33. člen 
(diplomat) 

Diplomat je javni uslužbenec, ki v delovnem razmerju z 
ministrstvom za zunanje zadeve za nedoločen čas opravlja javne 
naloge na področju zunanjih zadev. 

Javne naloge na področju zunanjih zadev diplomati izvršujejo v 
nazivu. 

Za imenovanje diplomatov na položaj vodij diplomatskih 
predstavništev in konzulatov ter njihov odpoklic se uporabljajo 
ustrezne določbe tega zakona. 

34. člen 
(sklenitev delovnega razmerja) 

Oseba mora za sklenitev delovnega razmerja poleg splošnih 
pogojev za delo v javnem sektorju izpolnjevati tudi posebne pogoje. 

Posebni pogoji za sklenitev delovnega razmerja so: 

1. aktivno obvladanje dveh tujih jezikov, od tega enega 
svetovnega; 

2. psihofizična sposobnost; 
3. osebnostna primernost; 
4. da osebi ni prenehalo delovno razmerje v državnem organu 

iz krivdnih razlogov na njeni strani. 

Oseba je osebnostno primerna, če se je ali se obnaša tako, da je 
mogoče utemeljeno sklepati, da bo delo opravljala ob polnem 
spoštovanju dolžnosti, kot jih določa ta zakon in diplomatske 
etike, kot jo urejajo diplomatski običaji in diplomatsko pravo. 

35. člen 
(notranja in zunanja služba) 

Minister za zunanje zadeve v skladu z zakonom in drugimi predpisi 
glede na delovne potrebe ob upoštevanju njihovih družinskih 
razmer razporeja diplomate v notranjo in zunanjo službo. 

Zunanja služba se opravlja v diplomatskih predstavništvih in 
konzulatih Republike Slovenije ter posebnih misijah. 

Prva razporeditev v zunanjo službo praviloma ni možna pred 
potekom dveh let dela v notranji službi. 

36. člen 
(trajanje razporeditve v zunanjo službo) 

Čas razporeditve diplomata v zunanjo službo traja praviloma štiri 
leta od dneva prihoda v kraj službovanja. 

Minister za zunanje zadeve lahko zaradi delovnih potreb ali zaradi 
drugih upravičenih razlogov skrajša oziroma podaljša čas 
razporeditve. Med upravičene razloge za skrajšanje razporeditve 
se štejejo zlasti prošnja prizadetega, negativna ocena dela in 
predlog sprejemne države, med upravičene razloge za podaljšanje 
pa dokončanje šolanja otrok na osnovni in srednji stopnji. Skupna 
doba neprekinjenega službovanja v tujini ne sme preseči osem 
let. 

Spremembe iz prejšnjega odstavka morajo biti diplomatu 
sporočene najmanj tri mesece pred njihovo izvršitvijo. 

Po zaključenem službovanju v zunanji službi mora diplomat pred 
ponovnim odhodom v tujino v skladu s potrebami dela v ministrstvu 
ostati določen čas v notranji službi, vendar ne manj kot dve leti. 
Na delo v notranjo službo razporedi diplomata in imenuje v naziv 
z odločbo minister za zunanje zadeve. Diplomata, ki je v zunanji 
službi imel naziv veleposlanika, se imenuje v naziv pooblaščenega 
ministra ali veleposlanika. 
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37. člen 
(razporejanje diplomatov na delo v druge državne 

organe) 

Diplomat je lahko razporejen na delo v drug državni organ zaradi 
opravljanja nalog s področja zunanjih zadev, ki ustrezajo njegovemu 
nazivu. Razporeditev se opravi po dogovoru s predstojnikom 
drugega državnega organa za določen čas na podlagi pisnega 
sporazuma. 

V primeru iz prvega odstavka tega člena diplomat sklene delovno 
razmerje v organu, v katerega je bil razporejen, pravice in 
obveznosti v ministrstvu za zunanje zadeve pa mu mirujejo. 

38. člen 
(diplomatski in konzularni nazivi) 

Diplomatski nazivi so: veleposlanik, pooblaščeni minister, minis- 
ter svetovalec, prvi svetovalec, svetovalec, I. sekretar, II. sekretar, 
III. sekretar in ataše. 

Konzularni nazivi so: generalni konzul, konzul I. razreda, konzul, 
vicekonzul in konzularni agent. 

Konzularni nazivi se uporabljajo v konzulatih in se primerjajo z 
diplomatskimi nazivi kot sledi: generalni konzul - pooblaščeni min- 
ister, minister svetovalec; konzul I. razreda - prvi svetovalec, 
svetovalec, konzul - I. in II. sekretar; vicekonzul - III. sekretar; 
konzularni agent - ataše. 

Nazivi so pogoj za imenovanje na delovna mesta. 

39. člen 
(imenovanje v naziv) 

Pogoji za imenovanje v naziv so univerzitetna izobrazba, državni 
izpit iz javne uprave, diplomatski izpit in delovne izkušnje v 
ministrstvu za zunanje zadeve. 

Za delovnim izkušnjam v ministrstvu za zunanje zadeve se za 
imenovanje v naziv kot enakovredne štejejo delovne izkušnje, 
pridobljene med delom na področju mednarodnih odnosov v drugih 
državnih organih in znanstveno raziskovalnih ter visokošolskih 
zavodih in mednarodnih organizacijah. 

Za imenovanje v naziv oseb, ki po razrešitvi s položaja vodje 
predstavništva v tujini v skladu s tretjim odstavkom 27.člena tega 
zakona nadaljujejo delo v ministrstvu za zunanje zadeve, se 
upoštevajo tudi njihove delovne izkušnje izven ministrstva za 
zunanje zadeve. 

Diplomatski izpit se opravlja po postopku in programu, ki ga določi 
minister za zunanje zadeve. 

Glede spregleda državnega izpita iz javne uprave se uporabljajo 
določbe zakona o javnih uslužbencih. Osebe, ki izpolnjujejo pogoje 
iz drugega in tretjega odstavka tega člena, se lahko imenujejo v 
naziv brez diplomatskega izpita, pod pogojem, da ga opravijo v 
roku enega leta. 

Diplomate imenuje v naziv in jih razreši naziva minister za zunanje 
zadeve. 

Vlada na predlog ministrstva za zunanje zadeve določi 
podrobnejše pogoje za imenovanje v nazive glede smeri 
zahtevane izobrazbe in zahtevanih delovnih izkušenj. 

40. člen 
(javni natečaj) 

Ministrstvo za zunanje zadeve objavi javni natečaj za kandidate 
za diplomate. 

Izbirni postopek med kandidati, ki se prijavijo na javni natečaj in 
izpolnjujejo pogoje iz 34. člena opravi izbirna komisija. Izbirna 
komisija izbere kandidate na osnovi rezultatov preizkusa 
osebnostne primernosti in obvladovanja tujih jezikov. Člane izbirne 
komisije imenuje in razrešuje minister. 

Minister podrobneje določi izbirni postopek iz drugega odstavka 
tega člena. 

Z izbranimi kandidati, ki prvič sklepajo delovno razmerje, se sklene 
delovno razmerje za določen čas trajanja pripravniške dobe. Po 
opravljenem državnem izpitu iz javne uprave se z osebo sklene 
delovno razmerje do pridobitve diplomatskega izpita, vendar 
največ za čas dveh let ter se jo imenuje v naziv v skladu z 
zakonom o javnih uslužbencih. 

41. člen 
(ocenjevanje) 

Uspešnost diplomata se redno ocenjuje v skladu z zakonom o 
javnih uslužbencih. Natančnejše predpise o kriterijih ocenjevanja 
predpiše minister za zunanje zadeve v soglasju z ministrom, 
pristojnim za upravo. 

Ocena uspešnosti diplomata je eden od kriterijev za določanje 
delovne uspešnosti, za napredovanje in razporejanje. 

42. člen 
(napredovanje) 

Kriterije, postopek in pravila za napredovanje diplomata določi 
minister za zunanje zadeve v soglasju z ministrom, pristojnim za 
upravo. 

3. POSEBNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI DIPLOMATOV 

43.člen 
(plača) 

Plače, dodatke in druge prejemke zaposlenih določi z uredbo 
vlada na predlog ministra. Pri tem upošteva posebne delovne 
pogoje pri opravljanju del v predstavništvih v tujini, uporabo tujih 
jezikov pri izvrševanju javnih funkcij in javne službe, opravljanje 
nalog na različnih lokacijah in vpliv opravljanja službe na družino 
diplomata. 

Pri določanju višine plače v posameznih državah se upoštevajo 
življenjski stroški v različnih državah, ki jih letno objavljajo pristojni 
organi Organizacije združenih narodov in druge relevantne 
okoliščine. 

Pri vodji diplomatskega predstavništva se pri določitvi plače 
upošteva tudi obseg in zahtevnost dela v določenem 
predstavništvu. 
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44. člen 
(obveznosti in prepovedi) 

Posebne obveznosti diplomatov so: 
1. varovati interese Republike Slovenije, ugled države, njenih 

institucij in ustanov; 
2. izvrševati naloge kot izhajajo iz določb tega zakona; 
3. delovati v skladu z določbami tega zakona na podlagi pooblastil, 

usmeritev in navodil ministrstva za zunanje zadeve; 
4. varovati pravice in interese državljanov in pravnih oseb 

Republike Slovenije; 
5. delovati v okviru načel mednarodnega prava ter dosledno 

ravnati po določbah mednarodnega diplomatskega in 
konzularnega prava; 

6. poročati ministrstvu za zunanje zadeve in vodji predstavništva 
tekoče, natančno in objektivno o zadevah v zvezi z 
opravljanjem nalog, o ugotovitvah in informacijah, pomembnih 
za interese Republike Slovenije; 

7. izvrševati naloge, ki jim jih dajeta ministrstvo oziroma vodja 
predstavništva; 

8. varovati premoženje, opremo, dokumente in podatke; 
9. upoštevati predpise, običaje in pravila obnašanja ter 

protokolarna pravila v sprejemni državi; 
10. delovati in živeti nazivu primerno. 

Vsem diplomatom je prepovedano ukvarjati se s pridobitno 
dejavnostjo, razen; 

1. gospodarjenja z lastnim premoženjem; 
2. samostojnega znanstvenega, pedagoškega, umetniškega in 

publicističnega dela; 
3. interesnega delovanja v političnih strankah, društvih in 

ustanovah, ki je združljivo z njihovo funkcijo; 
4. delovanja v sindikatih, strokovnih združenjih in drugih oblikah 

varovanja interesov iz delovnega razmerja. 

Diplomat ne sme imeti funkcij v organih političnih strank. 

45. člen 
(ukrepi zaradi kršitve obveznosti in prepovedi) 

Za kršitve obveznosti in prepovedi iz 44. člena tega zakona se 
izrečejo ukrepi v skladu z zakonom. 

Sankcije po postopku, kot ga določa zakon, izreče pristojni or- 
gan. 

V primeru uvedbe disciplinskega postopka kršitve obveznosti in 
prepovedi iz 44. člena tega zakona ali v primeru v skladu z 
zakonom o javnih uslužbencih ugotovljene nesposobnosti 
opravljanja delovnega mesta lahko minister izda odločbo o vrnitvi 
v notranjo službo. Odločba postane dokončna z vročitvijo. Zoper 
odločbo ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor. 

Za uvedbo in vodenje disciplinskih postopkov proti osebju v 
predstavništvih v tujini veljajo enkrat daljši zastaralni roki, kot jih 
določa zakon. 

46. člen 
(delo preko polnega delovnega časa) 

Diplomati so dolžni tudi brez naloga nadrejenega neodložljive 
naloge opraviti preko polnega delovnega časa, v soboto, nedeljo, 
državnih praznikih ali na drug z zakonom določen dela prost dan. 
Te naloge so posebej nuđenje konzularne zaščite državljanom 
Republike Slovenije v tujini, če bi odlašanje imelo resne posledice 
ter pridobitev in posredovanje iz službenih razlogov nujno 
potrebnih informacij. 

Diplomati so dolžni v skladu z zakonom opravljati delo preko 
polnega rednega delovnega časa, delo v soboto, nedeljo in 
državnih praznikih ali na drug z zakonom določen dela prost dan. 

V zunanji službi je opravljanje dela preko polnega delovnega časa 
upoštevano pri določitvi plače. 

47. člen 
(pripravljenost za delo) 

Pripravljenost za delo je poseben delovni pogoj, pri katerem mora 
biti diplomat v pripravljenosti za delo na delovnem mestu, na 
določenem kraju ali doma. 

Pripravljenost za delo se ne šteje v število ur delovne obveznosti. 

Če diplomat med pripravljenostjo za delo dela, se to število ur 
šteje v število ur delovne obveznosti diplomata. 
V primeru, ko število opravljenih delovnih ur diplomata presega 
število ur njegove mesečne delovne obveznosti, se razlika ur 
šteje kot delo preko polnega delovnega časa. 

V zunanji službi se pripravljenost za delo ne šteje kot poseben 
delovni pogoj, se pa upošteva pri določitvi plače. 

48. člen 
(delo v posebnih razmerah v zunanji službi) 

Diplomati v zunanji službi so dolžni, kadar je to potrebno za 
izvajanje z zakonom določenih nalog, opravljati delo v posebnih 
razmerah. 

Posebne razmere so; 
delo v posebnih življenjskih pogojih; 
delo na nevarnih območjih; 
delo v težkih podnebnih razmerah. 

Delo na nevarnih območjih odredi minister, če tako izhaja iz 
obveznosti, ki jih je sprejela Republika Slovenija ali če je to v 
interesu države. 

V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena je diplomat upravičen 
do posebnega zavarovanja, ki ga sklene ministrstvo za zunanje 
zadeve. 

49. člen 
(posebno vrednotenje dela) 

Diplomatom, ki opravljajo delo v zunanji službi v posebnih 
življenjskih pogojih, na nevarnih območjih ali v težkih podnebnih 
razmerah pripada poseben dodatek. 

50. člen 
(priznanje zavarovalne dobe in pravica do vrnitve 

zakonca v delovno razmerje) 

Čas bivanja zakonca diplomata, ki je na delu v tujini, se všteje v 
zavarovalno dobo, če je bil zakonec do odhoda v tujino v delovnem 
razmerju ali prijavljen na zavodu za zaposlovanje. Prispevke krije 
proračun. < • 

Zakonec diplomata iz prvega odstavka tega člena, ki z diplomatom 
biva v tujini, ima pravico do vrnitve na delo v organizacijo oziroma 
k delodajalcu, kjer je imel sklenjeno delovno razmerje. 
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51. člen 
(kritje stroškov in zavarovanje) 

Ministrstvo za zunanje zadeve krije zaposlenim stroške, ki 
nastanejo v zvezi z razporeditvijo in bivanjem zaposlenih in njihovih 
družinskih članov v tujini. 

Ministrstvo za zunanje zadeve krije stroške zavarovanja osebja 
v predstavništvih v tujini, ki so ob upoštevanju zaposlitev v tujini 
potrebni za zaščito življenja, zdravja in premoženja diplomatov in 
njihovih družinskih članov. 

Pravice v zvezi s kritjem stroškov in zavarovanjem uredi vlada z 
uredbo. 

52. člen 
(nesreča pri delu in poklicna bolezen) 

Za nesrečo pri delu in poklicno bolezen se v smislu veljavnih 
predpisov štejejo tudi nesreče in bolezni zaradi bivanja v kraju 
službovanja, ki so posledica tamkajšnjih, od življenjskih razmer v 
domovini bistveno različnih okoliščin. V teh primerih ima diplomat 
pravico do polnega nadomestila plače za čas zadržanosti z dela 
zaradi bolezni, poškodbe ali nege ožjega družinskega člana. 

4. DELAVCI, KI OPRAVLJAJO SPREMLJAJOČA 
DELA 

53. člen 
(smiselna uporaba določb in sklenitev delovnega 

razmerja za določen čas) 

Določbe 35., 36., 41., prvega in drugega odstavka 43. člena, 
prve, druge, tretje, sedme, osme in devete točke prvega odstavka 
44. člena ter določbe 45. - 52. člena tega zakona se smiselno 
uporabljajo za delavce, ki opravljajo spremljajoča dela v zunanji 
službi. 

Za delo v zunanji službi lahko minister za zunanje zadeve s 
pogodbo sklene delovno razmerje za določen čas do štirih let z 
osebami, ki bodo v predstavništvih v tujini opravljale spremljajoča 
dela, če se na podlagi internega razpisa ugotovi, da v notranji 
službi za taka dela ni primernih kandidatov. 

54. člen 
(imenovanje v konzularni naziv) 

Delavci, ki opravljajo spremljajoča dela, se lahko ob soglasju 
izbirne komisije imenujejo v konzularni naziv, če imajo 
univerzitetno izobrazbo in najmanj petletne delovne izkušnje v 
ministrstvu za zunanje zadeve. 

IV. TUJA PREDSTAVNIŠTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI 

1.TUJA DIPLOMATSKA PREDSTAVNIŠTVA 

55. člen 
(odpiranje tujih diplomatskih predstavništev) 

Država, s katero je Republika Slovenija navezala diplomatske 
odnose, lahko v Ljubljani odpre diplomatsko predstavništvo. 

Pristojni organi o lokaciji prostorov diplomatskega predstavništva 
in rezidence odločajo na podlagi mnenja ministrstva za zunanje 
zadeve. 

Določba drugega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi 
za tuja konzularna predstavništva in predstavništva mednarodnih 
organizacij. 

56. člen 
(dislocirane enote tujih diplomatskih predstavništev) 

Tuja diplomatska predstavništva s sedežem v Republiki Sloveniji 
lahko odprejo enote, ki so ločene od sedeža predstavništva, za 
opravljanje dejavnosti na konzularnem, gospodarskem, 
informativnem, izobraževalnem in kulturnem področju, če njihovo 
delo vodijo osebe, ki so akreditirane v skladu s prvim odstavkom 
60. člena tega zakona. 

Soglasje za odprtje dislocirane enote in njen sedež izda ministrstvo 
za zunanje zadeve po pridobitvi mnenja pristojnih organov. 

57. člen 
(nerezidenčni vodje tujih diplomatskih 

predstavništev) 

Država, s katero ima Republika Slovenija diplomatske odnose, 
lahko s soglasjem ministrstva za zunanje zadeve v Republiki 
Sloveniji akreditira vodjo diplomatskega predstavništva s sedežem 
v drugi državi, potem ko je ta kot vodja diplomatskega 
predstavništva že akreditiran v državi, kjer ima svoj sedež. 

58. člen 
(soglasje za imenovanje vodje tujega diplomatskega 

predstavništva) 

Soglasje za imenovanje vodje diplomatskega predstavništva tuje 
države, razen za odpravnika poslov, daje predsednik Republike 
Slovenije po pridobitvi mnenja ministrstva za zunanje zadeve, ki 
o izdanem soglasju obvesti tujo državo. 

Soglasje za imenovanje odpravnika poslov daje minister za 
zunanje zadeve. 

59. člen 
(poverilna pisma vodij tujih diplomatskih 

predstavništev) 

Poverilno pismo vodje tujega diplomatskega predstavništva, z 
izjemo odpravnika poslov, sprejme predsednik Republike Slovenije 
potem, ko je kopijo že sprejel minister za zunanje zadeve oziroma 
funkcionar ministrstva za zunanje zadeve, ki ga nadomešča. 

Poverilno pismo odpravnika poslov sprejme minister za zunanje 
zadeve oziroma funkcionar ministrstva za zunanje zadeve, ki ga 
nadomešča. 

60. člen 
(akreditacija tujega diplomatskega osebja) 

Tuje diplomatsko predstavništvo s sedežem v Republiki Sloveniji 
pri ministrstvu za zunanje zadeve akreditira člane diplomatskega 
ter drugega osebja predstavništva. 
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Diplomatsko predstavništvo, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, 
pri ministrstvu za zunanje zadeve akreditira samo tiste člane 
diplomatskega in drugega osebja, ki opravljajo delo v zvezi z 
odnosi z Republiko Slovenijo. 

61. člen 
(diplomatske, konzularne in službene izkaznice) 

Ministrstvo za zunanje zadeve akreditiranim članom 
diplomatskega ter drugega osebja predstavništva ter članom 
osebja mednarodnih organizacij v skladu z mednarodnimi 
pogodbami, ki veljajo za Republiko Slovenijo izdaja diplomatske 
in službene izkaznice, vodjem konzulata ter članom konzularnega 
osebja pa konzularne in službene izkaznice. 

Izdane izkaznice so hkrati tudi dovoljenje za začasno bivanje 
tujca v Republiki Sloveniji. Obrazec izkaznice vsebuje sledeče 
podatke; ime in priimek, datum in kraj rojstva, državljanstvo, funkcijo 
imetnika, naziv predstavništva, lastnoročni podpis imetnika in 
veljavnost izkaznice. 

Imetniki izkaznice, ki so nerezidenčni člani diplomatskega osebja 
ter drugega osebja predstavništva, ne potrebujejo vizumov za 
vstop ir) bivanje v Republiki Sloveniji. 

62. člen 
(imunitete in privilegiji tujih diplomatskih 

predstavništev) 

Način izvajanja imunitet in privilegijev tujih diplomatskih 
predstavništev in konzulatov, predvidenih v mednarodnem pravu, 
ureja vlada z uredbo, če to že ni urejeno z drugimi predpisi. 

2. TUJI KONZULATI 

63. člen 
(odpiranje tujih konzulatov) 

Država, s katero je Republika Slovenija navezala diplomatske ali 
konzularne odnose, lahko v Republiki Sloveniji odpre konzulat. 

Sklep o soglasju za odprtje tujega konzulata z navedbo vrste 
konzulata, sedeža in konzularnega območja sprejme vlada na 
predlog ministrstva za zunanje zadeve,ki predhodno pridobi 
mnenje pristojnih organov. Sklep se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

64. člen 
(eksekvatura) 

Predsednik Republike Slovenije na predlog ministrstva za zunanje 
zadeve po pridobitvi mnenja pristojnih organov izda eksekvaturo 
vodji tujega konzulata. 

Ministrstvo za zunanje zadeve po pridobitvi mnenja pristojnih 
organov izda eksekvaturo drugim tujim konzularnim 
funkcionarjem, če tako dovoljenje zahteva tuja država. 

Vzajemno se je mogoče dogovoriti za.drugačen način izdaje 
eksekvature konzularnim funkcionarjem. 

Za čas trajanja postopka iz prvega odstavka tega člena ministrstvo 
za zunanje zadeve na zahtevo tujega diplomatskega 
predstavništva ali konzulata lahko izda začasno dovoljenje za 
delo novo imenovanega vodje konzulata. 

65. člen 
(tuji častni konzularni funkcionarji) 

Država, ki v Republiki Sloveniji odpre konzulat, lahko imenuje 
častnega konzularnega funkcionarja, ki je lahko slovenski ali tuj 
državljan, ki zakonito prebiva v Republiki Sloveniji. 

Sklep o soglasju za odprtje tujega konzulata, ki ga vodi častni 
konzularni funkicionar, z navedbo vrste konzulata, sedeža in 
konzularnega območja sprejme vlada na predlog ministrstva za 
zunanje zadeve, ki predhodno pridobi mnenje pristojnih organov. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Ministrstvo za zunanje zadeve izda tudi dovoljenje za delo tujega 
častnega konzularnega funkcionarja. 

3. MEDNARODNE ORGANIZACIJE 

66. člen 
(sedež in odpiranje predstavništev) 

Mednarodna organizacija ima lahko v Republiki Sloveniji svoj 
sedež oziroma odpre agencijo, oddelek ali predstavništvo, če je 
to v skladu z obveznostmi, ki jih j» v okviru članstva v omenjeni 
organizaciji prevzela Republika Slovenija, oziroma je to določeno 
z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo. 

Sklep o soglasju o sedežu, agenciji, oddelku ali predstavništvu 
mednarodne organizacije sprejme vlada na predlog ministrstva 
za zunanje zadeve, ki predhodno' pridobi mnenja pristojnih 
organov. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

V posebej utemeljenih primerih in ko je to v zunanje političnem 
interesu države, lahko vlada na predlog ministrstva za zunanje 
zadeve dovoli odprtje predstavništva, ki ni predstavništvo države 
ali mednarodne organizacije. 

67. člen 
(ureditev statusnih vprašanj ter imunitete in privilegiji) 

Vprašanja v zvezi s sedežem, odprtjem agencije, oddelka ali 
predstavništva, statusna vprašanja ter vprašanja imunitet in 
privilegijev se uredi s sporazumom med Republiko Slovenijo in 
mednarodno organizacijo, če niso urejena na drug način. 

V. MEDNARODNE POGODBE 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

68. člen 
(pojem mednarodne pogodbe) 

Mednarodna pogodba je sporazum, ki ga Republika Slovenija 
sklene pisno z eno ali več državami ali mednarodnimi 
organizacijami in za katerega velja mednarodno pravo, ne glede 
na število listin, iz katerih je sestavljen, in ne glede na njegovo 
posebno ime. 

Mnenje o tem, ali je mednarodni akt mednarodna pogodba, daje 
ministrstvo za zunanje zadeve pred začetkom postopka za 
sklenitev mednarodne pogodbe. 
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2. SKLEPANJE 72. člen 
(podpis pogodbe) 

69. člen 
(začetek postopka) 

Postopek za pogajanja in sklenitev mednarodne pogodbe s pobudo 
začne pristojni upravni organ, lahko pa tudi drug državni organ. 

Pobudi mora biti priloženo pisno soglasje ministrstva za zunanje 
zadeve, ki ga predhodno zahteva organ iz prvega odstavka tega 
člena. Ministrstvo za zunanje zadeve v tridesetih dneh od prejema 
pobude izda soglasje oziroma pobudo zavrne. 

Pobuda vsebuje: 
1. razloge, zaradi katerih se predlaga sklenitev mednarodne 

pogodbe; 
2. bistvene elemente pogodbe vključno z morebitnimi pridržki in 

začasno uporabo; 
3. predlog stališč delegacije; 
4. predlog za sestavo delegacije, predračun stroškov za njeno 

delo in način njihovega pokritja 
5. predlog, kdo naj pogodbo parafira oziroma podpiše; 
6. navedbo, kateri organ bo mednarodno pogodbo ratificiral ter. 

navedbo ali zahteva sklenitev mednarodne pogodbe izdajo 
novih ali spremembo veljavnih predpisov; 

7. oceno potrebnih finančnih sredstev za izpolnitev mednarodne 
pogodbe in način njihove zagotovitve; 

8. predlog odobritve začasne uporabe pogodbe; 
9. mnenje pristojnega upravnega organa iz prvega odstavka 

tega člena o primernosti sklenitve pogodbe z vidika zunanje 
in varnostne politike Evropske unije. 

Če je mogoče in smiselno, vsebuje pobuda tudi osnutek 
mednarodne pogodbe. 

Odločitev o pobudi sprejme vlada. V primerih, ko je za ratifikacijo 
mednarodne pogodbe pristojen državni zbor, vlada pobudo 
predloži v potrditev odboru državnega zbora za mednarodne 
odnose. 

70. člen 
(delegacija za pogajanja in njena pooblastila) 

Ob odločanju o pobudi vlada določi delegacijo za pogajanja, njena 
pooblastila in morebitno obveznost predložitve poročila pred 
podpisom skupaj z usklajenim oziroma parafiranim besedilom. 

Delegacija med pogajanji deluje v okviru stališč in pooblastil, 
vsebovanih v pobudi. 

Če druga stran med pogajanji ne sprejme stališč delegacije ali če 
predlaga obravnavanje vprašanj, k v pobudi niso zajeta, mora 
delegacija v primeru, da gre za bistvene elemente pogodbe, kot 
so vsebovani v pobudi, ali vprašanje z materialnimi posledicami 
zaprositi vlado za nova stališča ter po potrebi preložiti pogajanja. 

Vodja delegacije potrdi usklajenost besedil mednarodne pogodbe 
s parafiranjem. 

71. člen 
(začasna uporaba) 

Če je za ratifikacijo mednarodne pogodbe pristojna vlada, sme 
delegacija z njenim soglasjem sprejeti klavzulo, da se bo pogodba 
začasno uporabljala pred njeno uveljavitvijo. 

Če je besedilo pogodbe usklajeno s sprejetimi stališči, lahko 
pooblaščena oseba pogodbo podpiše. 

Pooblastilo za pogajanja in podpis mednarodne pogodbe izda 
minister za zunanje zadeve, če je to potrebno. 

Pristojni upravni organ pošlje izvirnik podpisane pogodbe 
ministrstvu za zunanje zadeve. 

73. člen 
(pridržki) 

O pridržku k mednarodni pogodbi in umiku pridržka odloči organ, 
pristojen za njeno ratifikacijo. Državni zbor lahko za umik pridržka 
k posamezni mednarodni pogodbi pooblasti vlado. 

K mednarodnim pogodbam o človekovih pravicah, ki ne vsebujejo 
določb o pridržkih, ti niso dopustni. 

74. člen 
(ratifikacija) 

Postopek 2a ratifikacijo mednarodne pogodbe začne ministrstvo 
za zunanje zadeve na predlog organa, ki je vodil pogajanja za 
sklenitev mednarodne pogodbe. Ta ministrstvu skupaj s 
predlogom za začetek postopka ratifikacije predloži obrazložen 
osnutek akta o ratifikaciji z vso potrebno dokumentacijo. 

Akt o ratifikaciji vključuje besedilo mednarodne pogodbe v 
slovenskem in tujem jeziku, vsebuje pa lahko še: 
- pridržke in interpretativne izjave k pogodbi, 
- določbe o zagotovitvi finančnih sredstev za izvajanje pogodbe, 
- naročila glede uskladitve notranjih predpisov z mednarodno 

pogodbo, 
- navodilo pristojnim organom v zvezi z izvajanjem mednarodne 

pogodbe. 

Mednarodne pogodbe ratificira državni zbor, razen tistih, ki jih v 
skladu s petim odstavkom tega člena ratificira vlada. 

V posebej utemeljenih primerih vlada predlog akta o ratifikaciji 
obravnava prednostno in ga pošlje v državni zbor z zaprosilom 
za prednostno obravnavo. 

Vlada ratificira mednarodne pogodbe, ki: 
- zahtevajo sprejem novih ali spremembo predpisov, ki jih na 

podlagi zakona sprejema vlada; 
- se sklepajo zaradi izvajanja za Republiko Slovenijo obvezujočih 

aktov mednarodnih organizacij ; 
- se sklepajo zaradi uresničevanja sklenjenih mednarodnih 

pogodb; 
- jih sklepajo ministrstva o izmenjavi izkušenj in vzdrževanju stikov 

z ministrstvi drugih držav; 
- urejajo vprašanja v zvezi z diplomatskimi in konzularnimi odnosi; 
- na področju obrambe ali notranjih zadev pomenijo izvedbo 

prevzetih obveznosti ali sprejetih odločitev o mednarodnem 
sodelovanju Republike Slovenije; 

- urejajo mednarodno kulturno in znanstveno ter sodelovanje na 
področju izobraževanja. 

Pred ratifikacijo ministrstvo za zunanje zadeve pošlje mednarodno 
pogodbo odboru državnega zbora za mednarodne odnose. Če 
odbor v roku treh tednov ratifikaciji mednarodne pogodbe s strani 
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vlade ne ugovarja, ministrstvo za zunanje zadeve predloži 
mednarodno pogodbo v ratifikacijo vladi. V primeru, da odbor 
ratifikaciji mednarodne pogodbe s strani vlade ugovarja, predloži 
vlada pogodbo v ratifikacijo državnemu zboru. 

Vlada je pristojna za ratifikacijo mednarodnih pogodb iz petega 
odstavka samo, če ne zahtevajo izdaje novih ali spremembe 
veljavnih zakonov. 

Z zapisniki, programi sodelovanja in drugimi nepogodbenimi 
mednarodnimi akti, ki jih zaradi izvajanja mednarodnih pogodb 
sklenejo s temi pogodbami ustanovljena skupna telesa, in s 
katerimi pogodbenice ne prevzemajo novih pravnih obveznosti, 
se vlada seznani in se shranijo ter evidentirajo v ministrstvu za 
zunanje zadeve. 

75. člen 
(listine o ratifikaciji ali pristopu) 

Listine o ratifikaciji mednarodnih pogodb in pristopu k mednarodnim 
pogodbam izda predsednik Republike Slovenije. 

5. NASLEDSTVO MEDNARODNIH POGODB 

79. člen 
(uporaba prava) 

Glede nasledstva mednarodnih pogodb se uporabljajo pravila 
mednarodnega prava, določbe tega poglavja ter drugi predpisi 
Republike Slovenije. 

80. člen 
(nasledstvo dvostranskih pogodb) 

Ministrstvo za zunanje zadeve opravi konsultacije o nasledstvu 
dvostranskih mednarodnih pogodb z drugo pogodbenico. 

Vlada predloži predlog akta o notifikaciji nasledstva dvostranskih 
mednarodnih pogodb v sprejem državnemu zboru. 

Po sprejemu akta o notifikaciji nasledstva v državnem zboru 
ministrstvo za zunanje zadeve z drugo pogodbenico sklene 
dogovor o nasledstvu dvostranskih pogodb. 

3. OBJAVA 

76. člen 
(objava mednarodnih pogodb in drugih aktov) 

Mednarodna pogodba se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije v slovenščini in tujem jeziku. Če med jeziki, v katerih je 
mednarodna pogodba sklenjena, ni slovenščine, se poleg enega 
tujega jezika objavi tudi njen prevod v slovenščino. 

Mednarodna pogodba mora biti objavljena v Uradnem listu 
Republike Slovenije pred njeno uveljavitvijo po mednarodnem 
pravu. Obvestilo o začetku in prenehanju veljavnosti se objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

V Uradnem listu Republike Slovenije se lahko po sklepu državnega 
zbora ali vlade objavijo tudi mednarodni akti, ki niso mednarodne 
pogodbe. 

4. UVELJAVITEV, REGISTRACIJA, HRAMBA, 
EVIDENCA 

77. člen 
(uveljavitev) 

Mednarodna pogodba začne veljati v Republiki Sloveniji v skladu 
z določbami same pogodbe in tega zakona. Če mednarodna 
pogodba ne vsebuje določbe o začetku veljavnosti, začne veljati 
v Republiki Sloveniji, ko so vse podpisnice pristale, da jih pogodba 
zavezuje, in v skladu z določbami tega zakona. 

78. člen 
(registracija, hramba, evidenca) 

Za dejanja, potrebna za uveljavitev in registracijo mednarodne 
pogodbe, skrbi ministrstvo za zunanje zadeve. 

Veljavne mednarodne pogodbe in druge mednarodne akte hrani 
in evidentira ministrstvo za zunanje zadeve. 

81. člen 
(nasledstvo mnogostranskih pogodb) 

Vlada predloži predlog akta o notifikaciji o nasledstvu 
mnogostranskih mednarodnih pogodb v sprejem državnemu 
zboru. Ministrstvo za zunanje zadeve notificira nasledstvo 
depozitarju. 

82. člen 
(objava) 

Seznam nasledenih mednarodnih pogodb z datumom nasledstva 
ministrstvo za zunanje zadeve objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

6. IZVAJANJE 

83. člen 
(izvajanje) 

Za izvajanje mednarodnih pogodb skrbi vlada preko pristojnih 
upravnih organov. 

Ministrstva seznanjajo vlado z izvajanjem mednarodnih pogodb 
s svojega delovnega področja. 

Vlada seznanja državni zbor z izvajanjem mednarodnih pogodb. 

7. SPREMEMBA IN PRENEHANJE MEDNARODNE 
POGODBE 

84. člen 
(sprememba mednarodne pogodbe) 

Za spremembo mednarodne pogodbe se smiselno uporabljajo 
določbe, ki veljajo za sklepanje mednarodnih pogodb. 
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85. člen 
(odpoved mednarodne pogodbe) 

Odpoved mednarodne pogodbe je v pristojnosti vlade. 

Za odpoved mednarodne pogodbe, ki jo je ratificiral državni zbor, 
je potrebno soglasje pristojnega delovnega telesa državnega 
zbora. 

86. člen 
(neskladje mednarodne pogodbe z notranjo 

zakonodajo) 

Če so določbe mednarodne pogodbe v nasprotju z zakonom ali 
drugim predpisom, vlada začne postopek za spremembo ali 
dopolnitev zakona ali drugega predpisa oziroma za spremembo 
ali odpoved mednarodne pogodbe. 

Do odločitve pristojnega organa se uporablja mednarodna 
pogodba. 

8. SMISELNA UPORABA DOLOČB 

90. člen 
(dokončanje že začetih postopkov) 

Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se vodijo po 
dosedanjih predpisih. 

91. člen 
(pridobitev nazivov) 

Uslužbenci v notranji službi, ki opravljajo strokovna dela na 
področju zunanjih zadev, pridobijo z novo sistematizacijo naslednje 
nazive, v kolikor izpolnjujejo pogoj delovnih izkušenj, ki se zahteva 
za določen diplomatski naziv: 

višji sodelavec 
višji referent 
svetovalec II 
svetovalec I 
višji svetovalec 
svetovalec ministra 
podsekretar 
svetovalec vlade 
državni podsekretar 

ataše (1 leto delovnih izkušenj) 
ataše (1 leto delovnih izkušenj) 
III. sekretar (3 leta delovnih izkušenj) 
II. sekretar (5 let delovnih izkušenj) 
I. sekretar (8 let delovnih izkušenj) 
svetovalec (10 let delovnih izkušenj) 
svetovalec I. (12 let delovnih izkušenj) 
minister svetovalec (15 let delovnih izk.) 
pooblaščeni minister, veleposlanik 
(20 let delovnih izkušenj) 

87. člen 
(smiselna uporaba določb) 

Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za sklepanje 
mednarodnih pogodb na zasedanjih meddržavnih komisij, v 
mednarodnih organizacijah, na mednarodnih konferencah ali za 
pristop k mednarodnim pogodbam. 

•V primeru pristopa k mednarodni pogodbi ali drugega načina, s 
katerim Republika Slovenija izjavi, da jo zavezuje mednarodna 
pogodba, predloži ministrstvo za zunanje zadeve na predlog 
resornega ministrstva v postopek predlog akta o ratifikaciji 
mednarodne pogodbe ter po sprejemu in objavi akta o ratifikaciji 
opravi pri depozitarju dejanja potrebna za uveljavitev mednarodne 
pogodbe. 

VI. DRUGI MEDNARODNI AKTI 

Uslužbenci, ki ne izpolnjujejo pogoja delovnih izkušenj, se 
razporedijo v ustrezen diplomatski naziv, v skladu z delovnimi 
izkušnjami, ki jih imajo. 

Uslužbenci v notranji službi z univerzitetno ali visoko strokovno 
izobrazbo, ki opravljajo spremljajoče dejavnosti, pridobijo 
diplomatski naziv, če izpolnjujejo katerega od naslednjih pogojev: 
- so najmanj dve leti z diplomatskim ali konzularnim nazivom 
službovali v tujini; 
- če so v ministrstvu za zunanje zadeve najmanj dve leti opravljali 
strokovna dela na področju zunanjih zadev. 

92. člen 
(razporeditev v notranjo službo) 

Pogodbeni diplomat kot ga določa zakon o zunanjih zadevah 
(Ur.l. RS, št. 1/91-1), ki ob uveljavitvi tega zakona službuje v tujini, 
ima pravico do razporeditve v notranjo službo pod pogoji iz 
tretjega odstavka 27. člena tega zakona. 

88. člen 
(sprejetje drugih mednarodnih aktov) 

Z zakonom ali uredbo vlade se v Republiki Sloveniji uveljavijo 
drugi mednarodni akti, ki jih v skladu z mednarodnimi pogodbami, 
ki obvezujejo Republiko Slovenijo, sprejemajo mednarodne 
organizacije, mednarodne integracije in institucije. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

89. člen 
(podzakonski predpisi) 

Podzakonski predpisi, ki jih predvideva ta zakon, se sprejmejo v 
devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

93. člen 
(veljavnost predpisov) 

Z dnem začetka veljavnosti tega zakona preneha veljati zakon o 
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-1). 

Določbe III. dela tega zak ona se uporabljajo od dne, ko začne 
veljati zakon o javnih uslužbencih. 
Uredba o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih osebja v 
predstavništvih Republike Slovenije v tujini (Uradni list RS, št. 60/ 
92, 42/93, 6/94, 62/96, 29/99 in 42/00) se uporablja do sprejema 
predpisa iz prvega odstavka 43. člena tega zakona. 

94. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 

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

I. SPLOŠNE DOLOČBE (ČL. 1-5) 

V uvodnih, splošnih določbah zakona (členi 1-5) so tako kot v 
sedanjem zakonu opredeljeni v 1. členu predmet urejanja, v 
ostalih pa naloge oz. delovno področje ministrstva, ter njegov 
odnos do drugih državnih organov, pa tudi vloga drugih državnih 
organov v opravljanju zadev s področja mednarodnih odnosov. 

Zakon določa sedaj tudi notranji postopek odpiranja tujih 
predstavništev v naši državi. Izrecno je sedaj omenjeno tudi, da 
ureja pravice in dolžnosti diplomatov v ministrstvu za. zunanje 
zadeve (prvi odstavek 1. člena). 

V povezavi s prvim odstavkom glede vprašanj, ki niso urejena s 
tem zakonom, zakon v drugem odstavku 1. člena sedaj tudi 
izrecno napotuje na ostale notranje predpise in mednarodno pravo, 
s čimer je poudarjena njegova narava specialnega zakona, pri 
čemer pa gre le za potrditev dosedanje ureditve in prakse. 

Pomen izrazov »diplomatsko predstavništvo« in »konzulat« je 
tak, kot je opredeljen v Dunajski konvenciji o diplomatskih odnosih 
(Dunaj, 18. aprila 1961) in v Dunajski konvenciji o konzularnih 
odnosih (Dunaj, 24. aprila 1963), pri čemer se izraz diplomatska 
misija v zakonu uporablja kot izraz diplomatsko predstavništvo 
(slovenski izraz za besedo misija). Izraz »specialna misija« se 
razume v smislu Dunajske konvencije o specialnih misijah (Dunaj, 
16. decembra 1969). 

V besedilu je sicer opuščena samoumevna zahteva, da državni 
organi na področju zunanjih zadev delujejo v skladu z ustavo in 
sprejeto zunanjo politiko ter da pri tem sodelujejo med seboj. Pač 
pa je v skladu z dosedanjimi izkušnjami in prakso opravljanja 
mednarodne dejavnosti, pa tudi ureditvami v drugih državah, 
močneje poudarjena usklajevalna vloga ministrstva za zunanje 
zadeve na upravnem nivoju, t.j. v okviru vlade, v skladu z 
ustavnimi pristojnostmi vlade pa tudi v odnosih med vlado in 
drugimi državnimi organi. Tako so drugi upravni organi pri 
opravljanju mednarodne dejavnosti dolžni pridobiti mnenje 
ministrstva za zunanje zadeve ter ga obveščati tudi o njenem 
poteku in rezultatih (tretji odstavek 2. člena). Z mednarodnimi 
dejavnostmi, za katere je v smislu tega člena potrebno pridobiti 
mnenje ministrstva za zunanje zadeve so mišljene temeljne 
odločitve o vzpostavljanju in razvijanju raznih oblik mednarodnega 
sodelovanja, ne pa običajne oblike sodelovanja na strokovnem 
nivoju. Ministrstvo tudi usklajuje programe mednarodnih obiskov 
organov državne uprave in spremlja njihovo uresničevanje (četrti 
odstavek 2. člena). Programi uradnih mednarodnih obiskov v 
smislu te določbe so v okviru državne uprave obiski na nivoju 
ministrov ali njihovih namestnikov. 

Ostale določbe tega poglavja sledijo dosedanji ureditvi oziroma 
vzpostavljeni praksi. 

II. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 

1. Naloge in organizacija (čl. 6-12) 

V 6. členu je določeno, da ministrstvo za zunanje zadeve naloge 
opravlja neposredno in po predstavništvih v tujini. 

Zakon v svojem 7. členu uvaja položaj generalnega sekretarja v 
smislu, kot ga poznajo ministrstva za zunanje zadeve. 

8. člen prinaša novost. Določa notranji nadzor in uvaja imenovanje 
osebe, ki zagotavlja notranji nadzor. To ni inšpektor, kot ga sicer 
poznajo predpisi o državni upravi, pač pa sledi ureditvi, kot jo 
poznajo zunanja ministrstva nekaterih držav. Oseba, ki je 
zadolžena za zagotavljanje notranjega nadzora, deluje v smeri 
zagotavljanja pogojev za urejeno, učinkovito, uravnoteženo in 
gospodarno delovanje predstavništev v tujini. Uvedbo tega položaja 
je narekovala predvsem razvejana diplomatska mreža in v tem 
smislu skrb za udejanjanje načel ekonomičnosti in učinkovitosti 
pri delu. 

V 9. členu sta glede na lokacijo predstavništva v tujini pridobivanje 
prostorov in oddajanje javnih naročil posebej urejena. 

Izrecno je v 10. členu navedena skrb ministrstva za zunanje 
zadeve za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje 
uslužbencev ministrstva. V povezavi z omenjeno določbo pa 11. 
člen vnaša novost in sicer delovanje diplomatske akademije, ki v 
okviru ministrstva skrbi za poglobitev znanj potrebnih za delo v 
diplomatski službi. Uspešnost diplomatskega dela temelji na 
strokovnosti, ta pa je pogojena tudi s kontinuiranim usposabljanjem 
oziroma izobraževanjem. 

Glede na potrebo ustrezne povezave 12. člen zakona na novo 
vpeljuje vzpostavitev lastnega informacijskega in 
telekomunikacijskega sistema. Lastna informacijska mreža je 
nujna zaradi poenostavitve komuniciranja znotraj ministrstva 
(notranje in zunanje službe) narekuje pa jo tudi skrb za varovanje 
zaupnih dokumentov in drugih informacij. Ta določba ne posega v 
ureditev informacijskih in telekomunikacijskih sistemov drugih 
organov. Pomeni, da ministrstvo za zunanje zadeve s svojim 
informacijskim in telekomunikacijskim sistemom servisira tudi 
potrebe drugih državnih organov, ki nimajo vzpostavljenega 
lastnega sistema telekomunikacijskih povezav s tujino. 

2. Predstavništva v tujini (čl. 13-31) 

Zakon v 13. členu spreminja poimenovanje predstavništev v tujini 
in njihovo razvrstitev. Namesto izraza misija uporablja izraz 
diplomatsko predstavništvo, med diplomatskimi predstavništvi 
pa ne omenja poslaništev, ki jih sodobna praksa ne pozna več. 
Kot novi vrsti konzulata so dodani vicekonzulati in konzularni 
uradi. 

V 14. členu je urejen postopek odpiranja oziroma zapiranja 
predstavništev. Primeroma so določeni kriteriji za odprtje in zaprtje 
in sicer intenzivnost bilateralnih odnosov, gospodarsko 
sodelovanje, prisotnost slovenske narodne manjšine ter 
slovenskih izseljencev in zdomcev. 

V predstavništvih v tujini v skladu s 15. členom delajo uslužbenci 
ministrstva za zunanje zadeve (diplomati, delavci, ki opravljajo 
spremljajoča dela) in uslužbenci drugih organov in organizacij, 
imenovani za opravljanje določenih nalog kot so vojaški, 
gospodarski, kulturni in drugi atašeji. Ti opravljajo svoje naloge v 
skladu z navodili organa oziroma organizacije iz katere so bili 
napoteni, so pa pri opravljanju dela podrejeni vodji predstavništva 
in morajo naloge opravljati z njegovo vednostjo in soglasjem. 

Diplomati v konzulatih so zaposleni kot konzularni funkcionarji. V 
skladu z zakonom o javnih uslužbencih se uporablja izraz delavci, 
ki opravljajo spremljajoča dela, za osebje, ki opravlja 
administrativne in tehnične naloge v smislu dunajskih konvencij. 
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Osebam, ki so bile imenovane iz drugih organov za opravljanje 
določenih nalog na delo v diplomatsko predstavništvo, delovno 
razmerje v organu, iz katerega so bile imenovane, miruje. Kot 
lokalno osebje so lahko zaposleni slovenski in tuji državljani, ki po 
16. členu lahko opravljajo le administrativno-tehnična dela. Med ta 
dela ni mogoče šteti izdajanja vizumov, ki spada med strokovna 
opravila, ki jih administrativno osebje ne more opravljati. 

Vodjo predstavništva, ki ima rang veleposlanika ali pooblaščenega 
ministra, na podlagi odločitve vlade postavi in odpokliče predsednik 
republike ter mu tudi izda poverilna pisma. V primeru, da 
predstavništvo vodi stalni odpravnik poslov, poverilna pisma izda 
minister za zunanje zadeve. Zakon predvideva tudi možnost, da 
se lahko imenuje nerezidenčni veleposlanik, ki je akreditiran v eni 
ali več državah, ne glede na to, ali ima Republika Slovenija tam 
svoje predstavništvo. 

Naloge vodje diplomatskega predstavništva so podrobneje 
opredeljene v 18. členu. Naštete so primeroma in razdeljene v 
dva sklopa. Prvi odstavek 18. člena se posebej sklicuje na 
dunajski konvenciji ter izpostavlja predstavljanje in zastopanje 
Slovenije in njenih organov, podpisovanje ali parafiranje 
diplomatskih instrumentov in dajanje izjav ter zavzemanje stališč 
v imenu Republike Slovenije. V drugem odstavku je posebej 
izpostavljeno opravljanje nalog v skladu s predpisi in navodili 
ministra za zunanje zadeve, kateremu je vodja tudi sicer 
neposredno odgovoren za izvajanje zunanje politike in ravnanje 
v skladu z njegovimi navodili, usmeritvami in pooblastili. Tudi 19. 
člen o nalogah diplomatskega predstavništva se sklicuje na isti 
konvenciji. Poleg predstavljanja dodatno navaja tudi zastopanje 
Republike Slovenije, poleg varovanja pa tudi uresničevanje 
interesov Republike Slovenije, njenih državljanov in pravnih oseb. 
Posebej je določeno, da se drugim državnim organom poroča 
preko zunanjega ministrstva. Področja delovanja so širše 
določena, slovenski manjšini ter slovenskim izseljencem in 
zdomcem pa se posveča posebno pozornost. Diplomatsko 
predstavništvo lahko opravlja tudi konzularne naloge in sicer, če 
v kraju njegovega sedeža ni konzularnega predstavništva ali pa 
na delih ozemlja, ki ne sodijo v konzularno območje konzularnega 
predstavništva v isti državi (20. člen). 

Nadomeščanje vodje diplomatskega predstavništva je v 21. členu 
natančneje razdelano. V skladu z Dunajsko konvencijo o 
diplomatskih odnosih je predvidena določba, da lahko v primeru, 
če v predstavništvu ni diplomata, posle opravlja drug član osebja, 
vendar le v soglasju s sprejemno državo in le tekoče 
administrativne zadeve. 

Določbe o vodenju konzulata ne odstopajo od sedanje ureditve. 
24. člen o nalogah teh predstavništev se posebej sklicuje na 
Dunajsko konvencijo o konzularnih odnosih in navaja tudi 
opravljanje konzularno-pravnih zadev, spodbujanje razvijanja 
odnosov na področju gospodarstva, kulture, znanosti in 
izobraževanja, poročanje o dogajanju v sprejemni državi, ne le 
na konzularnem območju in vzdrževanje stikov z državami in 
lokalnimi organi na konzularnem območju. 

Za nadomeščanje vodje konzulata se smiselno uporablja določba 
o nadomeščanju vodij diplomatskih predstavništev. 

Konzularno predstavništvo lahko po 26. členu prevzame določene 
diplomatske naloge samo v primeru, če v državi ni diplomatskega 
predstavništva ali to ne more ukrepati. Za to je potrebno soglasje 

, sprejemne države in posebno pooblastilo ministra za zunanje 
zadeve. Te naloge opravlja v skladu z navodili ministrstva za 
zunanje zadeve. 

Vodje diplomatskih in konzularnih predstavništev so po 27. členu 
imenovani iz vrst diplomatov. Lahko so imenovani tudi izmed drugih 

oseb. Te sklenejo z ministrstvom za zunanje zadeve delovno 
razmerje za določen čas, ki ne sme biti daljši od štirih let, po 
prenehanju funkcije pa obstaja možnost razporeditve v notranjo 
službo. 

Častni konzularni funkcionarji so lahko po 28. členu slovenski 
državljani, državljani sprejemne države ali državljani tretje države. 
Pogoj je, da živijo v sprejemni državi. Častni konzularni funkcionar 
vodi konzulat pod nadzorom pristojnega diplomatskega 
predstavništva. O vseh pomembnejših zadevah se posvetuje z 
vodjo tega predstavništva in ga tekoče obvešča o svoji dejavnosti. 
Med dejavnostmi častnega konzulata, v skladu z evropsko 
ureditvijo, ne sme biti izdajanja vizumov. Častni konzularni 
funkcionarji krijejo stroške za delovanje predstavništva. Izjemoma 
lahko del stroškov prevzame ministrstvo za zunanje zadeve, 
zaradi velikega obsega konzularnega dela. 

Predvidena je zaščita interesov Slovenije po tretji državi in možnost, 
da Republika Slovenija prevzame zaščito interesov tretjih držav. 

Člen o posebnih misijah temelji na mednarodni ureditvi. Posebna 
misija je začasna misija, ki predstavlja Slovenijo in jo le-ta pošlje v 
drugo državo s soglasjem te države z namenom, da bi se pogajala 
o določenih vprašanjih ali zaradi izpolnitve določene naloge. Vodjo, 
člane in mandat določi vlada s sklepom, naloge v zvezi z njenim 
delovanjem pa opravlja ministrstvo za zunanje zadeve. 

III. ZAPOSLENI V MINISTRSTVU ZA ZUNANJE 
ZADEVE 

1. Splošna določba (čl. 32) 

Ta del zakona ureja položaj zaposlenih v ministrstvu za zunanje 
zadeve v kolikor je to potrebno glede na specifično naravo službe. 

V ministrstvu za zunanje zadeve so zaposleni diplomati, vodje 
diplomatskih predstavništev in konzulatov iz drugega odstavka 
27. člena zakona, javni uslužbenci iz drugega odstavka 15. člena 
ter delavci, ki opravljajo spremljajoča dela. 

Za zaposlene v ministrstvu za zunanje zadeve veljajo določbe 
zakona o javnih uslužbencih, razen glede delovnega razmerja, 
razporejanja, nazivov, posebnih obveznosti, prepovedi, pravic in 
plač, kijih za diplomate in delavce, ki opravljajo spremljajoča dela 
v tujini, drugače urejajo določbe tega zakona. 

2. Diplomati (čl.33-42) 

Zakon v 33. členu opušča delitev diplomatov na poklicne in 
pogodbene in določa, da diplomati svoje naloge izvršujejo v nazivu. 

Posebni pogoji za sklenitev delovnega razmerja so: znanje dveh 
tujih jezikov, psihofizična sposobnost kandidata, osebnostna 
primernost in da oseba ni bila odpuščena iz delovnega razmerja 
v državnem organu. 

Navedeni so diplomatski in konzularni nazivi, ki se uporabljajo 
tako v zunanji kot v notranji službi. S tako ureditvijo bo dosežena 
ustreznejša primerljivost v rangiranju diplomatov z drugimi 
diplomacijami, hkrati pa več nazivov omogoča večjo fleksibilnost 
in motivacijo na področju napredovanja. Sistem bo natančneje 
določen v posebnem splošnem aktu, ki ga bo na predlog 
ministrstva za zunanje zadeve sprejela vlada. Pogoji za pridobitev 
nazivov so: univerzitetna izobrazba, državni izpit iz javne uprave, 
diplomatski izpit in delovne izkušnje v ministrstvu za zunanje 
zadeve. 
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Izjema od pravila, da so za imenovanje v naziv pogoj delovne 
izkušnje v ministrstvu za zunanje zadeve, je možna ob 
izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev. Na ta način je po 
drugem odstavku 39. člena omogočen vstop v diplomatsko službo 
tudi kandidatom, ki so si že pridobili izkušnje na področju 
mednarodnih odnosov, tako da niso dolžni začeti diplomatske 
kariere na najnižji stopnji. Za ustrezne izkušnje s področja 
mednarodnih odnosov v drugih državnih organih je potrebno, da 
je bil kandidat predpisan čas razporejen in da je tudi dejansko 
delal v organizacijski enoti, ki se ukvarja z mednarodnim 
sodelovanjem v okviru posameznega državnega organa. 

Postopek izbire kandidatov, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje in 
komisija, ki to izbiro opravi, sta določena v 40. členu. V postopku 
izbire se posebno pozornost posveti osebnostnim lastnostim 
kandidata, znanju tujih jezikov in splošni razgledanosti. 

O razporeditvi diplomatov v notranjo in zunanjo službo odloča 
minister. Prva razporeditev v zunanjo službo praviloma ni možna 
pred potekom dveh let dela v notranji službi. 

Čas trajanja razporeditve diplomata v zunanjo službo po 36. členu 
praviloma traja štiri leta od dneva prihoda v kraj službovanja. 

Minister ima možnost zaradi delovnih potreb in zaradi drugih 
utemeljenih razlogov po lastni presoji čas razporeditev skrajšati 
ali podaljšati, pri čemer pa v primeru podaljšanja redne 
razporeditve, le-ta ne sme preseči osmih let. 

Po zaključenem službovanju v zunanji službi mora diplomat pred 
novo razporeditvijo v zunanjo službo prebiti najmanj dve leti v 
notranji službi. S to omejitvijo je pri razporejanju diplomatov med 
notranjo in zunanjo službo olajšano načrtovanje razporeditev tako 
diplomatom kot ministrstvu. 

V primerih, ko obstaja zaradi narave dela tak interes na strani 
ministrstva in drugega državnega organa, je po 37. členu možno 
razporediti diplomata na delo za določen čas v drug državni or- 
gan. Tako je omogočena optimalna izraba obstoječih kadrovskih 
potencialov in olajšano sodelovanje med državnimi organi na 
področju zunanjih zadev še posebej pri izvajanju določenih skupnih 
projektov. V tem primeru bo tako začasno prerazporejeni 
uslužbenec sklenil delovno razmerje v organu, v katerega je bil 
razporejen, diplomatski status pa mu miruje. 

Kot drug državni organ je razumeti predvsem druga ministrstva, 
urad predsednika vlade, urad predsednika države in strokovne 
službe državnega zbora. 

Zakon se v 41. členu glede ocenjevanja sklicuje na zakon o 
javnih uslužbencih, za konkretizacijo postopka in meril za 
ocenjevanje pa pooblašča ministra za zunanje zadeve ob soglasju 
ministra, pristojnega za upravo. 

3. Pravice in obveznosti ( čl.43-52) 

Plače diplomatov tako v notranji kot v zunanji službi ter dodatke in 
druge prejemke po 43. členu določi vlada na predlog ministra s 
posebno uredbo pri čemer upošteva posebne pogoje dela na 
področju zunanjih zadev. 

Na ta način omogoča zakon ustreznejše vrednotenje posebnih 
pogojev dela v diplomaciji. 

Zakon omogoča različno vrednotenje dela vodij diplomatskih 
predstavništev ob upoštevanju obsega in zahtevnosti dela v 
določenem predstavništvu. 

Sistematično so navedene in razporejene obveznosti diplomatov 
na delu v zunanji in notranji službi. 

Zakon posebej uvaja prepoved ukvarjanja s pridobitno dejavnostjo, 
ki je sicer že pravno uveljavljena v mednarodni praksi, pri čemer 
je ne omejuje na čas razporeditve diplomata v zunanji službi. 

Zakon v 45. členu uvaja ukrepe zaradi kršitve obveznosti in 
prepovedi. Sankcije izreče pristojni organ. Predvidena je tudi 
možnost vrnitve v notranjo službo v upravičenih primerih. 

Glede na določene posebnosti diplomatske službe uvaja zakon v 
46. členu dolžnost opravljanja dela preko rednega delovnega časa. 

Posebej je opredeljen institut pripravljenosti za delo. 

V zunanji službi so diplomati dolžni po 48. členu v določenih 
primerih opravljati svoje delo tudi v posebnih razmerah. Kot take 
zakon navaja: delo v posebnih življenjskih pogojih, delo na nevarnih 
območjih ter delo v težkih podnebnih razmerah. 

Napotitev oziroma nadaljevanje dela diplomata na območju, kjer 
varnostne razmere niso v normalnih okvirih, je možno le v primerih, 
ko gre za izvajanje obveznosti, ki jih je sprejela Republika Slovenija 
oziroma, če je to v posebnem interesu Republike Slovenije. 

Za delo v posebnih življenjskih pogojih, na nevarnih območjih ter 
v težkih podnebnih razmerah pripada diplomatom v zunanji službi 
poseben dodatek. 

Določbe členov 50-52 se ne razlikujejo od veljavne ureditve, razen 
51. člena, ki je osnova za natančnejšo ureditev kritja stroškov, ki 
nastanejo v zvezi z razporeditvijo in bivanjem v tujini zaposlenih 
in njihovih družinskih članov (selitveni stroški, šolanje otrok) ter 
njihovim zavarovanjem (zdravstveno, življenjsko zavarovanje). 

4. Delavci, ki opravljajo spremljajoča dela (čl. 53, 54) 

Določbe zakona o diplomatih glede določitve plač in povrnitve 
stroškov, določenih obveznosti, sankcij za njihovo kršitev, 
posebnih delovnih pogojev, pripravljenosti za delo in delo v 
posebnih razmerah, priznanja zavarovalne dobe in pravice do 
vrnitve zakonca v delovno razmerje, kritja stroškov ter nesreče 
pri delu in poklicne bolezni se v zunanji službi uporabljajo tudi za 
delavce, ki opravljajo spremljajoča dela. 

Pod v 54. členu določenimi pogoji lahko delavci, ki opravljajo 
spremljajoča dela, pridobijo konzularni naziv. 

IV. TUJA PREDSTAVNIŠTVA V REPUBLIKI SLOVENIJI • 

Namen tega poglavja zakona je predvsem konkretizacija 
obveznosti, ki izhajajo iz dunajskih konvencij o diplomatskih 
odnosih ter določitev postopkov in pristojnosti posameznih 
državnih organov, povezanih z delovanjem tujih predstavništev v 
Republiki Sloveniji. Tuja predstavništva so lahko diplomatska 
predstavništva, konzulati in druga predstavništva. 

1. Tuja diplomatska predstavništva (čl. 55-62) 

Sedež diplomatskega predstavništva mora biti v Ljubljani. Potrebno 
je upoštevati specifične okoliščine, od katerih je odvisno izvajanje 
obveznosti, ki izhajajo iz ustreznih mednarodnih pogodb, kot so 
omogočanje pogojev za delo tujih predstavništev, varovanje 
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prostorov in druge. Ministrstvo za zunanje zadeve zato izda 
mnenje pristojnim organom, če odločajo o lokaciji predstavništva. 
Dislocirane enote tujih diplomatskih predstavništev se lahko 
odpirajo za opravljanje dejavnosti na konzularnem, gospodarskem, 
informativnem, izobraževalnem in kulturnem področju, če njihovo 
delo vodijo osebe, ki so pravilno akreditirane. Tuja država lahko v 
Sloveniji akreditira vodjo diplomatskega predstavništva s sedežem 
v drugi državi in sicer potem, ko je ta kot vodja v državi sedeža že 
akreditiran. 57. in 58. člen določata pogoje za imenovanje vodje 
tujega diplomatskega predstavništva in sicer soglasje, ki ga, razen 
za odpravnika poslov, daje predsednik republike, po pridobitvi 
mnenja ministrstva za zunanje zadeve. Predsednik republike, 
razen v primeru odpravnika poslov, sprejme poverilno pismo vodje 
tujega diplomatskega predstavništva potem, ko je kopijo tega 
pisma že prejel zunanji minister. Imunitete in privilegiji, ki jih uživa 
tuje diplomatsko osebje v Sloveniji so predvideni z mednarodnim 
pravom. Po potrebi način njihovega izvajanja določi vlada z uredbo. 

2. Tuji konzulati (čl. 63-65) 

Država, s katero je Slovenija navezala diplomatske odnose, lahko 
v Sloveniji odpre konzulat. Vlada izda sklep o soglasju za odprtje 
tujega konzularnega predstavništva na predlog ministrstva za 
zunanje zadeve in v tem sklepu določi sedež in konzularno 
območje. Predsednik republike izda dovoljenje za delo - 
eksekvaturo vodji konzularnega predstavništva, zunanje 
ministrstvo pa na zahtevo tuje države da eksekvaturo drugim 
tujim konzularnim funkcionarjem. 
65. člen govori o tujih častnih konzularnih funkcionarjih - častni 
vodja konzulata je lahko slovenski ali tuj državljan. Sklep o soglasju 
izda vlada na predlog zunanjega ministrstva. Dovoljenje za delo 
ostalih konzularnih funkcionarjev izda ministrstvo za zunanje 
zadeve. 

3. Druga predstavništva (čl. 66, 67) 

Ta del se nanaša na mednarodne organizacije in odpiranje 
predstavništev - tako ima lahko mednarodna organizacija v 
Sloveniji sedež ali odpre agencijo, oddelek ali predstavništvo, če 
je to v skladu z obveznostmi, ki jih je sprejela Republika Slovenija. 
Sklep o soglasju o sedežu, agenciji, oddelku ali predstavništvu 
mednarodne organizacije izda vlada na predlog zunanjega 
ministrstva. Tretji odstavek 66. člena daje v izjemnih primerih 
pravno podlago za odpiranje in delovanje predstavništev raznih 
entitet, katerih delovanje je v interesu Republike Slovenije, in jih 
sicer ni mogoče registrirati v skladu z veljavno zakonodajo. 
Vprašanja statusa, imunitet in privilegijev mednarodne organizacije 
se uredi s sporazumom med Republiko Slovenijo in organizacijo. 
Predstavništva iz tretjega odstavka 66. člena do privilegijev in 
'imunitet niso upravičena. 

V. MEDNARODNE POGODBE 

1. Splošna določba (čl. 68) 

Ta člen splošno opredeljuje mednarodno pogodbo in sicer tako, 
da smiselno povzema določbo 2. člena Dunajske konvencije o 
pravu mednarodnih pogodb in je tako torej identičen 58. členu 
veljavnega zakona. Ministrstvo za zunanje zadeve daje mnenje 
o tem ali gre v posameznem primeru za mednarodno pogodbo ali 
ne. 

2. Sklepanje (čl. 69-75) 

Podobno kot do sedaj predloži pobudo v obravnavo vladi 
ministrstvo, pristojno za delovno področje, na katero se 
problematika pogodbe nanaša ali ministrstvo za zunanje zadeve. 
Ministrstvo za zunanje zadeve pobudo predloži predvsem v 
primerih pogodb politične narave. 

Vsa dejanja v zvezi z nameravano sklenitvijo mednarodne 
pogodbe pred potrditvijo pobude potrebujejo soglasje ministrstva 
za zunanje zadeve v smislu 2. člena tega zakona, ker gre ne 
glede na naravo pogodbe za mednarodno dejavnost temeljnega 
značaja. Pobudi mora biti, tako kot do sedaj, priloženo soglasje 
zunanjega ministrstva, nove sestavine pobude pa so: v predračunu 
stroškov je potrebno navesti tudi način njihovega pokritja, dati je 
potrebno predlog, kdo naj mednarodno pogodbo parafira oziroma 
podpiše, novost je tudi predlog odobritve začasne uporabe. 
Podobno kot do sedaj, se pobuda predloži v obravnavo matičnemu 
delovnemu odboru državnega zbora, če je za ratifikacijo pogodbe 
pristojen državni zbor. Deveta točka drugega odstavka 69. člena 
določa, da mora dati pristojni organ, ki je pobudnik, tudi izjavo 
oziroma mnenje o tem, da je sklenitev take mednarodne pogodbe 
primerna z vidika zunanje in varnostne politike Evropske unije. 

Imenovanje delegacije in njena pooblastila opredeljuje 70. člen, pri 
čemer mora delegacija, podobno kot že po sedanji ureditvi, v 
primeru obravnave vprašanj, ki v pobudi niso zajeta, od vlade 
pridobiti nova stališča in sicer samo v primeru, da gre za bistvene 
spremembe z materialnimi posledicami, ne pa za manjše 
spremembe ali spremembe redakcijske narave. Začasna 
uporaba je, poleg v določbi o pobudi, podrobneje določena tudi v 
71. členu. Delegacija sme z dovoljenjem vlade sprejeti klavzulo v 
mednarodni pogodbi, da se bo ta pogodba začasno uporabljala 
pred njeno uveljavitvijo po mednarodnem pravu. Bistvena novost 
je, da je mogoče tako klavzulo sprejeti le v primeru, da je za 
ratifikacijo pristojna vlada, ne pa v pogodbah, za ratifikacijo katerih 
je pristojen državni zbor. 72. člen govori o podpisu pogodbe in 
izdaji pooblastila za podpis, 73. člen pa govori o pridržkih, kar je 
novost, saj do sedaj v zakonu ni bilo nobene določbe, ki bi govorila 
o tem institutu, tako da se je poleg po pogodbenem mednarodnem 
pravu v teh primerih presojalo predvsem glede na uveljavljeno 
prakso. O pridržku odloča organ, pristojen za ratifikacijo (zahtevo, 
da se predlagajo morebitni pridržki, vsebuje že določba 69. člena, 
ki govori o sestavinah pobude). Pridržki niso možni v primeru 
pogodb s področja človekovih pravic, ki že same takih določb ne 
vsebujejo, kar je v skladu s temeljnimi usmeritvami Republike 
Slovenije glede spoštovanja človekovih pravic in sodobnimi trendi 
v mednarodnem pravu. 

Postopek ratifikacije prinaša bistvene novosti v petem odstavku 
74. člena, ki določa, katere mednarodne pogodbe ratificira vlada. 
Po sedanji ureditvi je bil za praktično vse pogodbe, razen 
zapisnikov, protokolov in podobno, ki so se sklepali zaradi izvajanja 
pogodb, pristojen državni zbor. S predloženo rešitvijo se ureditev 
pristojnosti za ratifikacijo približuje ureditvi v ostalih evropskih 
državah, kar pomeni, da je tudi vlada pristojna za ratifikacijo dela 
mednarodnih pogodb. Mednarodne pogodbe, ki jih ratificira vlada, 
so posebej določene in sicer morata biti izpolnjena naslednja 
pogoja: da ratifikacija ne zahteva izdaje novih ali spremembe 
veljavnih zakonov ter da gre za mednarodno pogodbo, navedeno 
v eni od alinej petega odstavka 74. člena. Ima pa državni zbor 
možnost, da tudi v primerih, ko bi bila sicer za ratifikacijo pristojna 
vlada, sam prevzame ratifikacijo mednarodne pogodbe. 
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Tak predlog je v skladu z našo ustavno ureditvijo, saj je poleg 
državnega zbora lahko za ratifikacijo mednarodne pogodbe 
pristojen tudi kateri drug državni organ, kar nedvomno izhaja tudi 
iz 153. člena ustave, ki govori o drugih ratificiranih mednarodnih 
pogodbah. V tem smislu je argumentiralo tudi Ustavno sodišče v 
svoji odločbi št. U-1-128/98 z dne 23. septembra 1998 (točka 11). 

V posebno utemeljenih primerih vlada obravnava predlog akta o 
ratifikaciji prednostno in za tako obravnavo zaprosi tudi državni 
zbor. 

3. Objava (čl. 76) 

Pogodba mora biti objavljena pred začetkom njene veljavnosti za 
Republiko Slovenijo. 

4. Uveljavitev, registracija, hramba, evidenca 
(čl. 77, 78) 

Mednarodna pogodba začne za Slovenijo veljati v skladu s samo 
pogodbo in določbami tega zakona. Če določba o začetku 
veljavnosti ni vsebovana, začne veljati za Slovenijo potem, ko so 
vse podpisnice pristale, da jih pogodba zavezuje in v skladu z 
določbami tega zakona. Glede registracije, hrambe in evidence 
določa zakon vlogo zunanjega ministrstva, ki je pristojno za vsa 
navedena opravila. 

5. Nasledstvo mednarodnih pogodb (čl. 79-82) 

Pri nasledstvu mednarodnih pogodb ne gre za sklenitev nove 
pogodbe, ampak za ureditev nasledstva glede pogodb, katerih 
pogodbenica je bila nekdanja SFR Jugoslavija. Uporabljajo se 
pravila mednarodnega prava, zakona in drugih predpisov RS. 
Postopek je smiselno razdeljen na dva dela, in sicer za 
dvostranske in mnogostranske pogodbe. V primeru nasledstva 
dvostranskih pogodb državni zbor sprejme akt o nasledstvu po 
predhodni inventarizaciji pogodb z drugo državo, sprejetemu aktu 
o nasledstvu pa sledi formalna potrditev z dvostranskim aktom 
med državama. 

V primeru, ko gre za nasledstvo mnogostranskih pogodb, pa 
vlada predloži predlog akta o nasledstvu v sprejem državnem 
zboru in nato opravi notifikacijo nasledstva pri depozitarju. 

6. Izvajanje (čl. 83) 

Ta del ureja izvajanje pogodb, ki je v pristojnosti vlade. 

7. Sprememba in prenehanje mednarodne pogodbe 
(čl. 84-86) 

Za spremembo pogodbe, se tako kot sedaj smiselno uporabljajo 
določbe o njeni sklenitvi. Odpoved mednarodne pogodbe je v 
pristojnosti vlade. Če je pogodbo ratificiral državni zbor, je za 
odpoved potrebno njegovo soglasje. V primeru, da pride do 
ugotovitve neskladja med mednarodno pogodbo in notranjo 
zakonodajo, se začne postopek za spremembo notranjepravne 
ureditve ali za odpoved mednarodne pogodbe. 

8. Smiselna uporaba določb (čl. 87) 

Določbe poglavja o mednarodnih pogodbah se smiselno 
uporabljajo tudi za sklepanje mednarodnih pogodb na zasedanjih 
meddržavnih komisij, v mednarodnih organizacijah, na 
konferencah ali za pristop k pogodbam. Novost je drugi odstavek 
87. člena, ki določa, da v primeru pristopa k mednarodni pogodbi 
ali drugega načina, s katerim Republika Slovenija izrazi voljo, da 
jo mednarodna pogodba zavezuje, zunanje ministrstvo predloži 
samo predlog akta o ratifikaciji, ki hkrati šteje tudi kot pobuda za 
pristop, tako da v takšnem primeru ni potrebno pripraviti pobude. 

VI. DRUGI MEDNARODNI AKTI (čl. 88) 

Na osnovi 88. člena se lahko z zakonom ali uredbo sprejmejo 
ukrepi, ki so potrebni za uveljavitev mednarodnih aktov (deklaracij, 
resolucij), kijih sprejemajo mednarodne organizacije in integracije, 
za katere je potrebno zagotoviti, da obvezujejo posameznike in 
pravne osebe. Določba omogoča vladi pravočasno uveljavitev 
sankcij, ki jih sprejmejo OZN, EU oziroma druge organizacije. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (ČL. 89-94) 

Že začeti postopki sklepanja mednarodnih pogodb se končajo po 
predpisih, ki so veljali pred začetkom veljavnosti tega zakona. 

Postavljeni so kriteriji za pridobitev diplomatskih nazivov, ki jih 
bodo z novo sistemizacijo, sprejeto v skladu z določbami zakona, 
pridobili uslužbenci ministrstva za zunanje zadeve. 

Po 92. členu je omogočena možnost razporeditve v notranjo službo 
oseb, ki ob uveljavitvi zakona službujejo v tujini kot pogodbeni 
diplomati. 
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| NAROČILNICA 

| Ime in priimek: . 

i Naslov:  

■ Telefon:  

Podjetje:  

I Davčna številka 

I naročam  

i Datum:  

■ Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:     

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
I ŠUBIČEVA4; TEL.: 01/47-89-788; FAX: 01/12-58-173 

I Cena izvoda Poročevalca je 420 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 

Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 420 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01)12-58-173. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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