
OR&VNI ZBOR REPUBLHCF SiOVR 

DOKUMENTACIJA ' 

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 23. oktober 2000 Letnik XXVI Št. 90 

SPREMEMBE SODNISKE SLUŽBE 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi (ZSS-C) 3 
- EPA 1330 - II - hitri postopek 

SPREMEMBA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA 
Predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-?) 23 
- EPA 1329 - II - skrajšani postopek 

UPORABA GENSKE TEHNOLOGIJE 
Predlog zakona o uporabi genske tehnologije (ZUGT) 27 
- EPA 1331 - II - prva obravnava 

POKRAJINE 
Predlog zakona o pokrajinah (ZPok-?) 57 
- EPA 1332 - II - prva obravnava 

RATIFIKACIJA 
Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije z dne 31. januarja 1963, ki dopolnjuje Pariško konvencijo 69 
z dne 29. julija 1960, kot je bila spremenjena z Dodatnim protokolom z dne 28. januarja 1964 in s 
Protokolom z dne 16. novembra 1982 (MKDPK) 
- EPA 1334 - II 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

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

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 SODNIŠKI SLUŽBI (ZSS-C) 

- EPA 1330 - II - hitri postopek 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 730-03/2000-1 
Ljubljana, 28.09.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 18. seji dne 28.9.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O SODNIŠKI SLUŽBI, 

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 spremembah in 
dopolnitvah zakona o sodniški službi obravnava po hitrem 
postopku, ker gre za izredne potrebe države. 

Kakor pri Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
sodiščih, se tudi za Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o sodniški službi predlaga sprejem po 
hitrem postopku. Gre namreč za celovit poseg v pomemben 
segment oblasti, ki ne samo zaradi notranjih - državnih, temveč 
tudi mednarodnih vzrokov (sprejem v Evropsko Unijo) terja 
čim hitrejšo rešitev. In nenazadnje, ker je novela zakona o 
sodiščih že sprejeta, je nujnost, da se ta zakon uskladi z že 
uveljavljenimi spremembami in dopolnitvami zakona o sodiščih. 

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 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve 

V procesu vključevanja Slovenije v Evropsko unijo je kot ena od 
težjih ovir izbilo vprašanje sodnih zaostankov. Poročilo Evropske 
Unije iz oktobra 1999 še vedno opozarja na problem naraščanja 
števila novih zadev in še posebej na naraščanje števila sodnih 
zaostankov. Zato opozarjajo, da je potrebno vztrajati na začeti 
sodni reformi. Ne glede na poročilo Evropske unije in ne glede na 
prve znake postopnega boljšanja stanja na tem področju slovenski 
državljani in pravne osebe še vedno občutijo ta problem, saj jim je 
sodno varstvo zaradi kompliciranih in zlasti dolgotrajnih sodnih 
postopkov še vedno težko dosegljivo. 

Na naraščanja števila novih zadev ima sodstvo vsaj neposredno 
zelo malo vpliva, opozarja pa ta problem na to, da bo potrebno 
našo zakonodajo, zlasti v tistem delu, ki usmerja reševanje vseh 
mogočih zadev na sodišča, še naprej in hitro dograjevati, saj je 
obseg sodnega varstva pri nas še vedno večji kot v državah 
Evropske Unije. Povsem drugačen problem predstavljajo sodni 
zaostanki. Tu se postavlja vprašanje, če slovensko sodstvo z 
obstoječim številom sodnikov dosega tisto optimalno učinkovitost, 
ki jo družba od njega pričakuje, ali pa je ta učinkovitost še vedno 
premajhna ne glede na to, da smo na vrhu lestvice po številu 
sodnikov na določeno število prebivalcev. 

Že v oceni stanja in razlogih za spremembe in dopolnitve Zakona 
o sodiščih, ki ga je Državni zbor sprejel 16. 3. 2000, je bilo 
poudarjeno, da gre za večplasten problem. V veliki časovni stiski, 
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ki je težila predlagatelje Zakona o sodiščih in Zakona o sodniški 
službi iz leta 1994 je bilo zaradi želje po čimprejšnji prilagoditvi 
sodstva modernim demokratičnim načelom, vsebovanim v novi 
slovenski ustavi, v veliki meri zapostavljeno načelo o racionalnem, 
hitrem in učinkovitem sodstvu, vsled česar je tudi potrebno 
nadgraditi to vrstno zakonodajo. 

2. Cilji in načela zakona 

Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o sodniški službi 
skušajo doseči cilj, to je racionalnejše, hitrejše in učinkovitejše 
sodstvo, predvsem s tem, da se notranja organiziranost sodstva 
prilagodi številčnejšim in zahtevnejšim potrebam državljanov in 
drugih subjektov po sodnemu varstvu in skrbnejšemu in bolj 
kvalitetnemu delu sodnikov, ob temu, da pa se vendarle ne posega 
v neodvisnost, zlasti pa neodvisnost vsakega posameznega 
sodnika, kar je vsekakor nedotakljivo načelo sleherne moderne, 
demokratične države. 

4. Finančne posledice zakona 

Skupaj z že sprejetimi spremembami in dopolnitvami Zakona o 
sodiščih, predlagana novela, Zakona o sodniški službi ne bo 
bistveno vplivala na povečanje finančnih sredstev, ki bremenijo 
državni proračun. Zakon predvideva sicer, da se prizna tudi 
sodnikom dodatek za mentorstvo, ki je bil že doslej priznan v 
drugih organih in organizacijah, ki so vezani na državni proračun, 
prav tako je zaradi zmanjševanja zaostankov na sodiščih 
predvidena stimulacija sodniku, ki bi bil dodeljen na sodišče, kjer 
je iz objektivnih razlogov moteno ali onemogočeno izvajanje sodne 
oblasti. Sodnikom vrhovnega sodišča pa se zaradi usklajevanja 
razmerij plač uvaja posebni dodatek vrhovnim sodnikom, ki pa 
zaradi majhnega števila ne predstavlja pomembne postavke v 
proračunu. 

Kot je bilo poudarjeno uvodoma, skupaj z že uveljavljenimi 
spremembami Zakona o sodiščih, predlagane spremembe ne 
bodo bistveno vplivale na povečanje finančnih sredstev, ki 
bremenijo državni proračun. Posamezne postavke bremenitev 
pa bi bile sledeče: 

a) Dodatki za mentorstvo (četrti odstavek 28. člena predloga 
zakona (Obveznost mentorstva izhaja po Zakonu o državnem 
pravniškem izpitu ( Ur. I. RS št 13/94 in 71/94); V povprečju 
opravlja državni pravniški izpit 200 kandidatov letno, za kar 
je skozi leto vedno angažiranih 15 do 20 sodnikov. Višino 
dodatka po predlogu zakona določi sodni svet na predlog 
ministra, pristojnega za pravosodje. Do dodatka naj bi bil 
upravičen sodnik za dejanski čas mentorstva (cca 10% 
delovnega časa). (Ob oceni, da višina dodatka ne bi presegala 
8 % , bi bil tako ocenjen strošek na mesec 140,000,00 Sit, 
oziroma na leto 1.600.000,00 SIT. 

b) Dodatek k sodniški plači za pomoč pri reševanju zaostankov 
(peti odstavek 28. člena predloga zakona) Višino dodatka po 
predlogu zakona določi sodni svet na predlog ministra, 
pristojnega za pravosodje. Do dodatka naj bi bil upravičen 
sodnik, ki bi poleg svojega kvalitetno opravljenega dela s 
svojimi izkušnjami pomagal reševati sodne zaostanke. 
(Ob oceni, da število sodnikov, vključenih v posebne programe 
razreševanja ne bi presegalo 2%, čas pa ne daljši od dveh 
mesecev na leto, bi bil tako ocenjen strošek na mesec 
10.000,000,00 SIT, oziroma na leto 20.000,000,00 SIT. 

c) Dodatek za vrhovne sodnike je predlagan v višini 15 % (30. 
člen predloga zakona) Ob številu vrhovnih sodniku per 

31.12.1999, je ocenjen strošek na mesec 3.500,000,00 SIT, 
oziroma 42.000.000,00 SIT na leto. 

d) Dodatek za začasno premeščene ali dodeljene sodnike.(členi 
34 - 40 predloga zakona) urejajo premestitve in dodelitve 
sodnikov. V večji meri so bremenitve proračuna zaradi 
drugačne plače na premeščenem ali dodeljenem sodniškem 
mestu opredeljene s količnikom, ali pa v obliki dodatka, Kar 
pomeni, da v večini primerov dodelitev ne pomeni nove 
obremenitve. Ob oceni, da je skozi leto dodeljeno 20 sodnikov, 
bi bil ob ocenjeni višini bruto plače 500.000,00 SIT na sodnika, 
skupni dodatki 1.500.000,00 SIT na mesec. Ob predpostavki, 
da je vsaj polovica primerov že zajeta v obstoječem plačilnem 
sistemu , bi znašala letna bremenitev 9.000,000,00 SIT. 

Ocenjeni stroški dodatnih obremenitev bi v prvem letu znašali 
72.600.000,00 SIT. Glede na predviden pozitiven vpliv sprememb 
zakonodaje na problem sodnih zaostankov, naj bi se število 
dodatnih ukrepov postopoma zmanjševalo, s čimer bi se 
zmanjševal tudi obseg potrebnih stroškov. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96 in 24/ 
98) se drugi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi: 

»Sodnik, ki meni, da je bila kakorkoli prekršena ali ni bila 
spoštovana njegova zakonska pravica ali je bila prizadeta njegova 
neodvisnost ali neodvisnost sodstva, lahko vloži pritožbo na sodni 
svet. Če sodni svet ugotovi, da je pritožba utemeljena, objavi 
svojo ugotovitev ter predlaga odpravo kršitev.«. 

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

»Sodnik je lahko dodeljen ali premeščen na drugo sodišče, ali 
dodeljen na delo v drug organ samo z njegovo privolitvijo, brez 
njegove privolitve pa samo v primerih in pod pogoji, ki jih določa ta 
zakon.«. 

2. člen 

V prvem odstavku 8. člena se v 2. točki besedilo «ima splošno 
zdravstveno zmožnost« nadomesti z besedilom «in je 
zdravstveno zmožen za opravljanje sodniške funkcije«, v 4. točki 
za besedo «naslov« vstavi beseda "univerzitetni«, v 6. točki pa 
črta beseda «osebnostno«. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

«Ni primeren za opravljanje sodniške funkcije tisti, za katerega je 
na podlagi dosedanjega dela, ravnanja ali obnašanja utemeljeno 
sklepati, da sodniške funkcije ne bo opravljal strokovno, pošteno 
ali vestno ali da kot sodnik ne bo varoval sodniškega ugleda, 
nepristranskosti in neodvisnosti sojenja.«. 

3. člen 

V 9. členu se za besedo »izkušenj« vstavijo besede »na pravnih 
delih«. 
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4. člen 

V 10. členu se za besedo »izkušenj« vstavijo besede »na pravnih 
delih«. 

5. člen 

V prvem odstavku 11. člena se za besedo »izkušenj« vstavijo 
besede »na pravnih delih«, v drugem odstavku pa za besedo 
«zakona« namesto vejice postavi pika, ostalo besedilo pa črta. 

6. člen 

V prvem odstavku 12. člena se za besedo »izkušenj« vstavijo 
besede »na pravnih delih«, v drugem odstavku pa besedilo 
«izvoljen najmanj v naziv izrednega profesorja« nadomesti z 
besedilom »priznan pravni strokovnjak in star najmanj štirideset 
let«. 

7. člen 

V 14. členu se za zaklepajem namesto vejice postavi pika, ostalo 
besedilo pa črta. 

8. člen 

15. člen se spremeni tako, da se glasi : 

»Prosta sodniška mesta razpiše ministrstvo, pristojno za 
pravosodje, v enem mesecu po prejemu predloga predsednika 
sodišča. Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Razpisni rok za prijave ne sme biti krajši od petnajst dni. 

Kandidati, ki še niso bili izvoljeni v sodniško funkcijo, morajo prijavi 
priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1. do 5. točke prvega 
odstavka 8. člena tega zakona, življenjepis z opisom svoje 
strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili 
in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev na 
razpisano sodniško mesto. 

Prijave, ki so bile vložene po izteku razpisnega roka, in prijave, ki 
glede na določbo drugega odstavka tega člena niso popolne, 
ministrstvo, pristojno za pravosodje, zavrže s sklepom, zoper 
katerega je dovoljeno v roku osmih dni sprožiti upravni spor. 
Pristojno sodišče mora o tožbi, oziroma pritožbi odločiti v roku 
tridesetih dni od njene vložitve. Postopek glede razpisanega 
prostega mesta se prekine do pravnomočnosti sodne odločbe.«. 

9. člen 

16. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Ministrstvo, pristojno za pravosodje, posreduje v roku petnajst 
dni pristojnemu personalnemu svetu za sodišče, pri katerem je 
razpisano prosto sodniško mesto, vse prijave, ki jih ni zavrglo. 

Prijave kandidatov, ki že opravljajo sodniško funkcijo, personalni 
svet lahko dopolni s pribavo ocene sodniške službe in z drugimi 
podatki iz njihove osebne evidence, pri čemer lahko posamezne 
podatke po potrebi tudi ustrezno preveri. 

Personalni svet nato oblikuje obrazloženo mnenje o ustreznosti 
za vsakega prijavljenega kandidata posebej. To mnenje vroči 
kandidatu in predsedniku sodišča, pri katerem je razpisano prosto 
sodniško mesto, ki lahko posredujeta v roku osmih dni 
obrazložene pripombe. 

Personalni svet pošlje nato svoje mnenje z vsemi razpisnimi spisi 
in z oblikovanim prednostnim vrstnim redom ministrstvu, 
pristojnemu za pravosodje, ki o kandidatih oblikuje svoje mnenje 
in ga skupaj z vsemi spisi predloži sodnemu svetu. Ko ministrstvo, 
pristojno za pravosodje oblikuje svoje mnenje, ga pred 
predložitvijo sodnemu svetu vroči kandidatu in predsedniku 
sodišča, pri katerem je razpisano prosto sodniško mesto. 
Kandidat in predsednik sodišča lahko v roku osmih dni od dneva 
prejema vložita obrazložene pripombe.«. 

10. člen 

V prvem odstavku 17. člena se beseda «ocene« nadomesti z 
besedama «mnenja o«, v drugem odstavku besedi «zaradi 
napredovanja« nadomestita z besedami «na višje sodniško 
mesto«, v tretjem odstavku pa črta beseda »prvič«. 

11. člen 

18. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Nepopolne prijave, ki jih ni zavrglo ministrstvo, pristojno za 
pravosodje, (tretji odstavek 15. člena) in prijave kandidatov, ki ne 
izpolnjujejo splošnih (1. do 5. točka prvega odstavka 8. člena) in 
posebnih pogojev (9. do 13. člen) za izvolitev v sodniško funkcijo 
oziroma za imenovanje na razpisano sodniško mesto, zavrže 
sodni svet s sklepom. 

Sodni svet lahko v postopku izbire kandidatov zahteva od 
personalnega sveta, da dopolni obrazložitev mnenja o ustreznosti 
kandidatov ali da mnenje o ustreznosti kandidatov ponovno oblikuje 
in pri tem pridobi ter upošteva še dodatne podatke in dokazila. 

Sodni svet pri izbiri kandidata ni vezan na mnenje o ustreznosti 
personalnega sveta in oceno sodniške službe, ki je izdelana po 
določbah 31. člena tega zakona. 

V primeru iz prejšnjega odstavka sodni svet odloča z dvotretjinsko 
večino glasov vseh članov. 

Sodni svet ni dolžan izbrati kandidata, ki sicer izpolnjuje formalne 
pogoje za izvolitev oziroma za imenovanje na sodniško mesto.«. 

12. člen 

V drugem odstavku 19. člena se besede «Sodni svet« nadomestijo 
z besedilom «Če sodni svet opravi izbiro,«. 

13. člen 

21. člen se spremeni tako, da se glasi: 

«Če sodni svet izbere na sodniško mesto kandidata, ki je že 
izvoljen v sodniško funkcijo, ga imenuje na razpisano sodniško 
mesto. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka odloča o imenovanju 
sodnika na mesto vrhovnega sodnika državni zbor na predlog 
sodnega sveta. 

Imenovanje na sodniško mesto se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, začne pa veljati trideseti dan po 
pravnomočnosti odločbe o imenovanju. Ta rok lahko sodni svet 
na predlog sodnika ali predsednika sodišča skrajša.«. 

5 poročevalec, št. 90 



14. člen 

V 22. členu se dodata nov prvi in drugi odstavek, ki se glasita: 

••Sodni svet prijavo kandidata, ki ni primeren za opravljanje 
sodniške funkcije, zavrne z odločbo zoper katero je dovoljeno 
sprožiti upravni spor v roku osmih dni od dneva vročitve odločbe. 

Pristojno sodišče mora odločiti o tožbi oziroma pritožbi v roku 
tridesetih dni od njene vložitve.«. 

Dosedanje besedilo 22. člena postane tretji odstavek. 

15. člen 

V drugem odstavku 24. člena se za besedo "razredih" črta vejica 
in besedilo «napredovanje na višje sodniško mesto«. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

«Pred odločanjem o napredovanju v višji plačilni razred lahko 
sodni svet zahteva, da se za sodnika izdela ocena sodniške 
službe. Do zaključka postopka izdelave ocene se odločanje o 
napredovanju odloži.«. 

Peti odstavek se črta. 

16. člen 

V prvem odstavku 25. člena se besedilo "imenovanju na sodniško 
mesto oziroma na položaj svetnika in zoper odločbo glede 
uvrstitve v plačilni razred« nadomesti z besedo «napredovanju«. 

17. člen 

V 27. členu se črta prvi odstavek. 

18. člen 

V naslovu 4. oddelka II. poglavja zakona se za besedo «izbiro« 
doda vejica in beseda "imenovanje". 

V prvem odstavku 28. člena se za besedo «napredovanju«, 
vstavita besedi «in imenovanju«. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za sodnika v prvih 
dveh letih opravljanja sodniške funkcije izdela ocena sodniške 
službe vsako leto. 

Ocena sodniške službe se izdela na podlagi podatkov iz osebnega 
spisa sodnika in kadar je to potrebno tudi drugih podatkov. 

Osebni spis sodnika se vodi v uradu predsednika sodišča, pri 
katerem sodnik opravlja sodniško službo, za predsednika sodišča 
pa v uradu predsednika sodišča neposredno višje stopnje. Če 
sodnik zaradi premestitve ali imenovanja začne opravljati sodniško 
službo na drugem sodišču, se osebni spis prenese v urad 
predsednika drugega sodišča. 

V osebni spis sodnika se po odredbi predsednika sodišča, 
predsednika sodišča višje stopnje, personalnega sveta, sodnega 
sveta ali na zahtevo sodnika vnašajo vsi podatki, pomembni za 
izdelavo ocene sodniške službe. Z vsebino vsakega vnosa se 
takoj seznani sodnika, na katerega se spis nanaša. Sodnik lahko 
zoper tako odredbo poda ugovor v roku osmih dni na organ, ki je 
izdal odredbo. Ta o ugovoru odloči z odločbo, ki je dokončna. 

Podatki iz osebnega spisa so tajni, vpogledajo jih lahko le osebe 
in organi iz prejšnjega odstavka tega člena, disciplinski tožilec in 
disciplinsko sodišče prve in druge stopnje zaradi izvajanja 
pooblastil po tem zakonu in zakonu, ki ureja organizacijo in 
pristojnost sodišč. Sodnik ima pravico vpogleda v svoj osebni 
spis.«. 

21. člen 

V prvem odstavku 34. člena se črta besedilo «na višje sodniško 
mesto ali«. 

V drugem odstavku se črta besedilo «po določbah tega zakona 
ni ovir za napredovanje oziroma če«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Če iz ocene izhaja, da sodnik izpolnjuje pogoje za hitrejše 
napredovanje, napreduje v plačilni razred, ki je po vrsti naslednji 
višji od plačilnega razreda, na katerega bi napredoval po 26. 
členu tega zakona, oziroma na položaj svetnika višjega ali 
vrhovnega sodišča že pri drugem napredovanju v višji plačilni 
razred oziroma na položaj svetnika okrajnega ali okrožnega 
sodišča v skladu z drugim odstavkom 27. člena tega zakona.«. 

19. člen 

V prvem odstavku 29. člena se v 2. točki za vejico doda besedilo: 
«vestnost, zanesljivost, odločnost in marljivost pri delu«, 3. točka 
se spremeni tako, da se glasi: 

"3. varovanje ugleda sodnika in sodišča,". 

V 6. točki tega odstavka pa se črta besedilo «in obnašanje zunaj 
službe«. 

20. člen 

31. člen se spremeni tako, da se glasi : 

«Za sodnike izdela personalni svet oceno sodniške službe na 
zahtevo sodnega sveta, predsednika sodišča, predsednika 
sodišča višje stopnje ali sodnika samega. 

22. člen 

35. člen se spremeni tako, da se glasi : 

«Personalni svet višjega sodišča izdela oceno sodniške službe 
za okrajne in okrožne sodnike, ki opravljajo sodniško službo na 
okrajnih in okrožnih sodiščih na njegovem območju. 

Personalni svet vrhovnega sodišča izdela oceno sodniške službe 
za sodnike višjih sodišč, vrhovne sodnike ter za sodnike, ki so 
dodeljeni na delo na vrhovno sodišče, sodni svet, ministrstvo, 
pristojno za pravosodje, ali center za izobraževanje v 
pravosodju.«. 
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23. člen 

36. člen se spremeni tako, da se glasi: 

«Oceno sodniške službe pošlje personalni svet pisno in zaupno 
ocenjevanemu sodniku in predsedniku sodišča, na katerem 
sodnik opravlja sodniško službo, oceno za sodnika, ki je 
predsednik sodišča, pa predsedniku sodišča neposredno višje 
stopnje. 

Ocenjevani sodnik oziroma predsednik sodišča, ki se z oceno 
ne strinja, se lahko pritoži v roku osmih dni pri personalnem svetu 
vrhovnega sodišča. 

Ko odloča o pritožbi zoper oceno iz prvega odstavka 35. člena 
tega zakona, personalni svet vrhovnega sodišča pritožbo zavrne, 
oceno spremeni ali pa jo razveljavi in zahteva od personalnega 
sveta višjega sodišča ponovno izdelavo ocene. 

O pritožbi zoper oceno iz drugega odstavka 35. člena tega zakona 
odloča personalni svet vrhovnega sodišča z večino glasov vseh 
članov. Po ponovni obravnavi ocene personalni svet odločitev 
spremeni ali pa pritožbo zavrne.«. 

24. člen 

V 40. členu se za besedo «sodišča« vstavi besedilo «sodnika 
mednarodnega sodišča,«. 

25. člen 

V tretjem odstavku 42. člena se pika nadomesti z vejico ter doda 
besedilo «razen vrhovnih in višjih sodnikov za dejavnosti 
visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca ali visokošolskega 
sodelavca.«. 

26. člen 

V 44. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

«Sodniška plača se v času trajanja službenega razmerja ne sme 
znižati razen v primeru, ki ga določa ta zakon.«. 

Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo tretji, četrti, 
peti in šesti odstavek. 

27. člen 

45. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Osnova za obračun sodniške plače je enaka osnovi za obračun 
plače poslanca in se usklajuje na enak način, kot se usklajuje 
osnova za obračun plač poslancev državnega zbora.«. 

28. člen 

Četrti odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi: 

••Sodnikom, ki opravljajo delo v manj ugodnem delovnem času, 
pripada za ta čas dodatek k sodniški plači.«. 

Dodajo se novi peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo: 

»Kot delo v manj ugodnem delovnem času se šteje delo preko 
polnega delovnega časa, delo zunaj rednega delovnega časa kot 

na primer delo ob nedeljah in po zakonu dela prostih dnevih, 
nočno delo, čas dežurstva in čas pripravljenosti na domu. 

Sodniki, ki opravljajo mentorsko zadolžitev v skladu z zakonom, 
ki ureja pravniški državni izpit, so upravičeni do dodatka k sodniški 
plači. 

Dodatek k sodniški plači pripada tudi sodnikom, ki na podlagi 
programa, sprejetega po določbah petega odstavka 60. člena 
zakona o sodiščih sodelujejo pri reševanju zaostankov. 

Dodatek iz četrtega, šestega in sedmega odstavka tega člena 
določi sodni svet na predlog ministra, pristojnega za pravosodje.«. 

29. člen 

V drugem odstavku 47. člena se črtajo besede «oziroma 
predstojnikom«, v prvi alinei pa besedi »predstojnika« nadomestita 
z besedo «predsednika«. 

V petem odstavku se črtajo besede »oziroma namestniku 
predstojnika«, za besedo »predsednika« se postavi pika, ostalo 
besedilo pa črta. 

30. člen 

48. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Vrhovni sodnik je upravičen do posebnega dodatka v višini 
15%.«. 

31. člen 

V 55. členu se črta 10. točka. 

32. člen 

59. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Sodnik mora poskrbeti, da izkoristi letni dopust tako, da ne bo 
ovirano opravljanje sodniške službe. Večji del letnega dopusta 
izkoristi sodnik v času sodnih počitnic, razen v primeru, kadar po 
letnem razporedu opravlja sodniško službo v nujnih zadevah. 

Sodnik napove čas izrabe večjega dela letnega dopusta najkasneje 
do 31. maja za tekoče leto, o spremembah časa izrabe pa 
pravočasno obvesti predsednika sodišča. 

Če bi bilo zaradi napovedane izrabe ali spremembe izrabe letnega 
dopusta občutno ovirano redno izvajanje sodne oblasti predsednik 
sodišča ne ugodi napovedani izrabi ali spremembi. 

Proti odločitvi predsednika sodišča se sodnik lahko pritoži v treh 
dneh. O pritožbi okrajnega, okrožnega in višjega sodnika odloči 
personalni svet višjega sodišča, o pritožbi vrhovnega sodnika, 
sodnika, ki je dodeljen na delo na vrhovno sodišče in sodnika, ki 
je dodeljen na delo v sodni svet, pa personalni svet vrhovnega 
sodišča. Pritožba ne zadrži izvršitve odločitve.«. 

33. člen 

V drugem odstavku 63. člena se doda nov stavek, ki se glasi: 

»Pred odločitvijo si sodni svet pridobi mnenje predsednika sodišča, 
na katerem kandidat opravlja sodniško funkcijo.«. 
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34. člen 38. člen 

V 66. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

«0 premestitvi sodnika odloča sodni svet, razen v primeru 
disciplinskega sklepa, ko sodni svet izvede premestitev sodnika.« 

35. člen 

67. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Sodnik je lahko največ za dobo enega leta dodeljen opravljati 
sodniško službo tudi na drugo sodišče, če je to potrebno zaradi 
izjemno povečanega obsega dela tega sodišča ali zaradi drugih 
razlogov, ki so ali bi lahko povzročili izreden zaostanek v delu 
tega sodišča. 

Sodnik je lahko dodeljen opravljati sodniško službo na sodišče 
enake ali nižje stopnje. 

O dodelitvi iz prvega odstavka tega člena odloča sodni svet na 
skupni predlog predsednikov obeh pristojnih sodišč po pisni 
privolitvi sodnika.«. 

36. člen 

68. člen se spremeni tako, da se glasi: 

«Če je zaradi prenehanja ali začasne nezmožnosti opravljanja 
sodniške službe na določenem sodišču onemogočeno izvajanje 
sodne oblasti, je lahko sodnik, tudi brez njegove privolitve, za 
dobo največ treh mesecev, brez možnosti ponovne dodelitve v 
obdobju enega leta, dodeljen za opravljanje sodniške službe tudi 
na tako sodišče. 

O dodelitvi odloči predsednik pristojnega višjega sodišča. Zoper 
odločitev se sodnik lahko pritoži v roku treh dni po prejemu 
odločbe. O pritožbi, ki ne zadrži izvršitve odločitve, odloči sodni 
svet v roku petnajstih dni. «. 

37. člen 

69. člen se spremeni tako, da se glasi: 

«Okrajni sodnik se v času prvih treh let opravljanja sodniške 
službe, vključi tudi v posebno skupino sodnikov, ki so organizirani 
pri okrajnih sodiščih na sedežih okrožnih sodišč, z namenom, da 
na okrajnih sodiščih posameznega sodnega okrožja, 
nadomeščajo odsotne sodnike, ali pa pomagajo reševati izreden 
pripad zadev. 

Število sodniških mest iz prvega odstavka je lahko največ 20 % 
glede na število vseh okrajnih sodnikov na okrajnih sodiščih 
posameznega sodnega okrožja. Sodnik, ki nadomešča začasno 
odsotnega sodnika, ali sodnik ki je iz drugih razlogov v skladu z 
drugim odstavkom 38. člena Zakona o sodiščih določen za pomoč 
pri reševanju izrednega pripada zadev, je lahko delno ali v celoti 
razbremenjen obveznosti na sodišču, na katerega je imenovan. 

Odločitev o začasni dodelitvi sodnika po tem členu sprejme 
predsednik višjega sodišča. Pri odločitvi se upošteva predvsem 
čas trajanja sodniške službe sodnika, ki naj bi se začasno dodelil, 
pravno področje, oddaljenost sodišča, uspešnost sodnika in 
podobno. 

Zoper odločitev o začasni dodelitvi se lahko sodnik, pritoži v roku 
treh dni po prejemu odločbe. O pritožbi, ki ne zadrži izvršitve 
odločitve, odloči sodni svet.«. 

70. člen se spremeni tako, da se glasi: 

«Dodelitev po 67., 68. in 69. členu tega zakona ne posega v 
sodniški položaj in sodniško plačo, ki ju ima sodnik na mestu, na 
katerega je imenovan. Dodeljenemu sodniku, ki opravlja sodniško 
službo v pričakovanem obsegu dela na sodišču, na katerem je 
imenovan in na sodišču, na katerega je dodeljen, pripada poseben 
dodatek k plači v višini 15%.«. 

39. člen 

71. člen se spremeni tako, da se glasi: 

«Sodnik je lahko dodeljen na delo na vrhovno sodišče, strokovno 
službo sodnega sveta, center za izobraževanje v pravosodju ali 
za opravljanje zahtevnejših strokovnih del na ministrstvo, pristojno 
za pravosodje.«. 

Na podlagi javnega poziva, objavljenega v Uradnem listu, o 
dodelitvi odloča sodni svet, na predlog predsednika vrhovnega 
sodišča za sodnike dodeljene na delo na vrhovno sodišče, na 
predlog predsednika sodnega sveta za sodnike dodeljene na 
delo na sodni svet, na predlog programskega sveta Centra za 
izobraževanje v pravosodju za sodnike dodeljene na delo v Center 
za izobraževanje v pravosodju, ter na predlog ministra, pristojnega 
za pravosodje za sodnike dodeljene na delo na ministrstvo za 
pravosodje. Sodni svet pred odločitvijo pridobi mnenje predsednika 
sodišča, kjer sodnik opravlja sodniško službo. 

Dodelitev lahko traja največ 6 let in se lahko na predlog predsednika 
vrhovnega sodišča in s soglasjem dodeljenega sodnika ponovi.«. 

Dodeljenemu sodniku je varovana pravica do najmanj enake plače, 
kot bi jo prejemal na sodniškem mestu pred dodelitvijo, pravica 
do napredovanja in druge pravice, ki izhajajo iz službenega 
razmerja.« 

40. člen 

Za 71. členom se dodajo novi 71 .a, 71 .b, in 71 .c člen, ki se glasijo: 

«71 .a člen 

Sodnik, ki je dodeljen v strokovno službo sodnega sveta, ali center 
za izobraževanje v pravosodju je lahko v času dela v celoti ali le 
deloma oproščen opravljanja sodniške službe. 

O oprostitvi opravljanja sodniške službe odloča sodni svet po 
sodnikovi pisni privolitvi. 

71 .b člen 

Sodnik, ki je dodeljen za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog 
na ministrstvo, pristojno za pravosodje, obdrži pravico uporabljati 
naziv sodnik, vendar ne more hkrati opravljati sodniške funkcije. 

71.c člen 

Dodeljenemu sodniku iz prvega odstavka 71. člena pripada 
dodatek k sodniški plači v višini 15%. 

Sredstva za plačo sodnika, ki je dodeljen po prvem odstavku 71. 
člena se zagotavljajo pri vrhovnemu sodišču.«. 
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41. člen 46. člen 

V prvem odstavku 72. člena se v 7. točki beseda »sodbe« 
nadomesti z besedo »sklepe«. V drugem odstavku se za besedo 
«jezikov« postavi pika, ostalo tega odstavka se pa črta. 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 

»Pravico do vpogleda v podatke osebne evidence ima sodnik, na 
katerega se podatki nanašajo, sodni svet, pristojni personalni 
svet in disciplinski organi prve in druge stopnje zaradi izvajanja 
pooblastil po tem zakonu in zakonu, ki ureja organizacijo in 
pristojnost sodišč.«. 

42. člen 

V prvem odstavku 74. člena se 5. točka spremeni tako, da se 
glasi: 

«Če se ukine ali kako drugače reorganizira sodišče in sodniku ni 
mogoče zagotoviti, da nadaljuje z opravljanjem sodniške službe 
na drugem sodišču;«. 

Za 7. točko se doda nova 8. točka, ki se glasi: 

»8. če mu je izrečena disciplinska sankcija prenehanja sodniške 
funkcije.«. 

V drugem odstavku se besedilo »2.in 3.«, nadomestijo z »2., 3. in 
8.«, v tretjem odstavku pa se besede »v državni zbor« 
nadomestijo z besedilom »na sodni svet«. 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»Sodniška funkcija iz razloga po 8. točki prvega odstavka tega 
člena preneha z dnem, ko državni zbor sodnika razreši.«. 

43. člen 

V 75. členu se doda stavek, ki se glasi: 

»Će nima pogojev za predčasno upokojitev, ima pravico do 
sodniške plače, dokler se ne zaposli na drugem delovnem mestu, 
vendar največ eno leto.«. 

44. člen 

V drugem odstavku 78. člena se za besedo »obsojen« vstavi 
besedilo «zaradi naklepnega kaznivega dejanja«, v tretjem 
odstavku pa črta beseda «osebnostno«. 

45. člen 

80. člen se spremeni tako, da se glasi : 

»Sodniku ni mogoče izreči disciplinske sankcije, razen ob pogojih 
In po postopkih, ki so predpisani v tem zakonu. 

Disciplinski postopek je hiter. 

Kazenska odgovornost In odgovornost za prekršek ne izključujeta 
disciplinske odgovornosti sodnika.«. 

81. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Sodniku, ki je z naklepom ali iz malomarnosti kršil sodniške 
dolžnosti ali neredno opravljal sodniško službo, se izreče 
disciplinska sankcija. 

Če sodni svet predlaga državnemu zboru razrešitev sodnika po 
drugem ali tretjem odstavku 78. člena tega zakona, pa ga državni 
zbor ne razreši, sodni svet poda pobudo za uvedbo disciplinskega 
postopka.«. 

47. člen 

82. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Disciplinske sankcije po tem zakonu so: 

1. pisni opomin; 
2. ustavitev napredovanja; 
3. znižanje plače ; 
4. premestitev na drugo sodišče ; 
5. prenehanje sodniške funkcije.«. 

48. člen 

83. člen se spremeni tako, da se glasi: 

«Pisni opomin pomeni formalno grajo sodniku za disciplinsko 
kršitev, ki jo disciplinsko sodišče oceni kot lažjo in se lahko izreče 
v primeru, da sodniku še ni bila izrečena disciplinska sankcija. 

Ustavitev napredovanja se izreče za čas največ treh let. 

Znižanje plače se izreče do višine 20 odstotkov za čas do enega 
leta. 

Premestitev na drugo sodišče za eno stopnjo nižjega položaja ali 
na drugo sodišče enakega položaja v drugem kraju, se lahko 
izreče za čas od šestih mesecev do treh let. Te sankcije ni mogoče 
izreči vrhovnemu sodniku. 

Prenehanje sodniške funkcije se izreče sodniku, če zaradi težje 
disciplinske kršitve ni več primeren za opravljanje sodniške 
funkcije. 

Pravnomočen sklep o izrečeni disciplinski sankciji se pošlje 
ministrstvu, pristojnemu za pravosodje in sodnemu svetu, ki je 
pristojen za izvršitev disciplinske sankcije za primere iz drugega 
do četrtega odstavka tega člena. 

V primeru izreka disciplinske sankcije iz četrtega odstavka tega 
člena sodni svet brez odlašanja posreduje pravnomočen sklep 
državnemu zboru, ki sodnika razreši.«. 

49. člen 

84. člen se spremeni tako, da se glasi: 

«Disciplinskega postopka zoper sodnika ni mogoče uvesti, ko 
preteče eno leto od dneva kršitve. Zastaralni rok začne teči s 
prenehanjem ravnanja ali opustitve, ki pomenita disciplinsko 
kršitev. 
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Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se lahko uvede 
disciplinski postopek zoper sodnika, ki je bil pravnomočno 
obsojen, najkasneje v treh mesecih od dneva pravnomočnosti 
kazenske obsodilne odločbe. 

Zastaranje pretrga vsako procesno dejanje pristojnega organa 
za pregon sodnika zaradi storjene disciplinske kršitve. Zastaranje 
se pretrga tudi, če sodnik v času ko teče zastaralni rok, stori 
novo disciplinsko kršitev. 

Disciplinski pregon zastara v vsakem primeru, ko preteče dve 
leti od storitve disciplinske kršitve. 

Izvršitev izrečene disciplinske sankcije zastara v šestih mesecih 
od pravnomočnosti sklepa.«. 

50. člen 

85. člen se spremeni tako, da se glasi : 

»Kolikor ta zakon nima posebnih določb se za disciplinsko 
odgovornost sodnikov smiselno uporabljajo določbe 11., 12., 13., 
14., prvega in drugega odstavka 15. člena, 16., 17., 18., 20., in 21. 
člena Kazenskega zakonika.«. 

51. člen 

86. člen se spremeni tako, da se glasi : 

»V disciplinskem postopku odloča na prvi stopnji disciplinsko 
sodišče prve stopnje, ki ga sestavlja osem sodnikov, in sicer dva 
vrhovna, dva višja, dva okrožna in dva okrajna sodnika. Eden od 
vrhovnih sodnikov je predsednik disciplinskega sodišča prve 
stopnje, drugi pa njegov namestnik, ki nadomešča predsednika v 
odsotnosti. 

Disciplinsko sodišče prve stopnje odloča v posamezni zadevi v 
senatu treh sodnikov, v katerem mora biti en član z enakim 
položajem sodnika, kot ga ima sodnik, ki je v disciplinskem 
postopku. Sestavo senata določi predsednik disciplinskega 
sodišča.«. 

52. člen 

87. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»O pritožbah zoper sklepe disciplinskega sodišča prve stopnje 
odloča disciplinsko sodišče druge stopnje, ki ga sestavlja pet 
vrhovnih sodnikov. 

Disciplinsko sodišče druge stopnje ima predsednika in namestnika 
predsednika, ki nadomešča predsednika v odsotnosti. 

O pritožbah odloča senat, ki ga sestavljajo predsednik in dva 
sodnika. Sestavo senata določi predsednik disciplinskega sodišča 
druge stopnje«. 

53. člen 

88. člen se spremeni tako, da se glasi : 

»Predlog za disciplinsko kaznovanje vlaga in zastopa disciplinski 
tožilec, ki ga v odsotnosti nadomešča namestnik; oba sta vrhovna 
sodnika.«. 

54. člen 

89. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Disciplinske organe imenuje in razrešuje občna seja vrhovnega 
sodišča na predlog sodnega sveta za dobo dveh let z možnostjo 
ponovnega imenovanja. 

Sodniku disciplinskega sodišča in disciplinskemu tožilcu oziroma 
njegovemu namestniku preneha funkcija pred potekom mandata: 

1. s prenehanjem sodniške funkcije ali z razrešitvijo sodnika, 
2. če mu je izrečena disciplinska sankcija, 
3. z imenovanjem na sodniško mesto drugega položaja; 

Novo imenovanemu sodniku disciplinskega sodišča, 
disciplinskemu tožilcu ali njegovemu namestniku poteče mandat 
z iztekom mandata sodnika, disciplinskega tožilca ali namestnika, 
katerega so nadomestili. 

Če disciplinsko sodišče iz pravnih ali stvarnih razlogov ne more 
postopati, občna seja vrhovnega sodišča na predlog sodnega 
sveta imenuje nadomestnega sodnika disciplinskega sodišča za 
odločanje v posamezni zadevi.«. 

55. člen 

Za 89. členom se doda novi 89.a člen, ki se glasi: 

«89. a člen 

Disciplinski organi imajo sedež pri vrhovnem sodišču, ki tudi 
zagotavlja finančna sredstva in ostale pogoje za njihovo delo. 
Disciplinski tožilec in člani disciplinskega sodišča so upravičeni 
do sejnine v skladu s predpisom, ki ureja sejnino članov sodnega 
sveta.«. 

56. člen 

90. člen se spremeni tako, da se glasi: 

«Če ta zakon nima posebnih določb, se v disciplinskem postopku 
smiselno uporabljajo določbe Zakona o kazenskem postopku, ki 
veljajo za skrajšani postopek pred okrajnim sodiščem, razen 
določb, ki se nanašajo na oškodovanca, na napoved pritožbe, na 
zahtevo za varstvo zakonitosti in na izredno omilitev kazni. 

V disciplinskem postopku je javnost izključena, razen če sodnik 
v postopku izrecno nasprotuje izključitvi javnosti.«. 

57. člen 

91. člen se spremeni tako, da se glasi : 

»Disciplinski postopek se uvede z vložitvijo predloga za opravo 
preiskovalnih dejanj ali z vložitvijo obrazloženega predloga za 
izrek disciplinske sankcije. 

Pobudo za uvedbo disciplinskega postopka lahko podajo 
predsednik sodišča, pri katerem sodnik opravlja sodniško funkcijo, 
predsednik sodišča višje stopnje, sodni svet in minister, pristojen 
za pravosodje. 
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Na podlagi pobude je disciplinski tožilec dolžan predlagati opravo 
posameznih preiskovalnih dejanj oziroma vložiti predlog za izrek 
disciplinske sankcije. 

Ob vložitvi predloga za izrek disciplinske sankcije lahko 
predsednik vrhovnega sodišča glede na značaj in težo očitane 
disciplinske kršitve izreče sodniku začasno odstranitev iz 
sodniške službe v skladu z določbami 95. do 100. člena tega 
zakona.«. 

58. člen 

92. člen se spremeni tako, da se glasi : 

»Če je podan predlog za opravo posameznih preiskovalnih dejanj, 
jih opravi sodnik disciplinskega sodišča, ki ga določi predsednik 
disciplinskega sodišča.«. 

59. člen 

93. člen se spremeni tako, da se glasi : 

»V disciplinskem postopku je lahko zagovornik tudi sodnik, ki ima 
pravico do povrnitve potrebnih izdatkov.«. 

60. člen 

94. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Zapisnikarja v disciplinskem postopku določi predsednik 
disciplinskega sodišča izmed sodnikov. 

V zapisnik o glavni obravnavi se vpišejo imena vseh prisotnih in 
bistvena vsebina poteka glavne obravnave. 

Predsednik senata lahko na predlog stranke ali po uradni dolžnosti 
odredi, naj se v zapisnik dobesedno vpišejo izjave, za katere 
misli, da so pomembne. 

Na zahtevo stranke se v vpisnik vpiše tudi vprašanje in odgovor, 
ki ga senat ni dovolil. 

V zapisnik o glavni obravnavi se vnese celoten izrek disciplinskega 
sklepa. 

Zapisnik o glavni obravnavi podpišejo predsednik senata, člani 
senata in zapisnikar.«. 

61. člen 

V 104. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

»Če se na sodniško mesto, ki je razpisano po drugem odstavku 
101. člena ali 103. členu tega zakona, prijavi kot edini kandidat 
sodnik iz prvega odstavka tega člena, je sodni svet, vezan na 
pozitivno oceno sodniškega dela iz drugega odstavka tega 
člena.«. 

62. člen 

Vsi postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona se 
dokončajo po dosedanjih predpisih. 

63. člen 

Sodniki, ki so bili dodeljeni pred uveljavitvijo tega zakona, 
nadaljujejo delo kot dodeljeni sodniki. 

Sodnik, ki je pred uveljavitvijo tega zakona postavljen na mesto 
sekretarja vrhovnega sodišča na podlagi prvega odstavka 40. 
člena zakona o sodiščih, nadaljuje delo kot imenovani sekretar 
vrhovnega sodišča. 

64. člen 

V zakonu o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/ 
2000)se v tretjem odstavku 30. člena črta besedilo «za reševanje 
ugovorov zoper ocene sodniške službe«. 

65. člen 

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

TEMELJNE DOLOČBE (člen 1) 

Ker je dosedanja praksa pokazala, da vsak poseg v sodnikovo 
neodvisnost še ne pomeni nujno tudi kaznivega dejanja, je zato 
potrebno, skladno s sprejeto konvencijo mednarodnega 
sodniškega združenja, zagotovitvi posebno varstvo sodnikom v 
takih primerih. Odslej naj bi se sodnik, kadar bi menil, da je to 
potrebno, v takih primerih obrnil na Sodni svet, ki bo ocenil 
morebitno kršitev in ukrepal skladno s svojimi pooblastili. 

Nadalje je dosedanja sodna praksa tudi pokazala, da se kljub 
veljavnemu načelu o nepremakljivosti sodnika, v določenih primerih 
pokaže potreba po začasni dodelitvi sodnika. Taki primeri, kot bo 
razvidno iz nadaljnjih sprememb, pa morajo biti predvideni v 
zakonu. Zato je ta sprememba nujna. 

IZVOLITEV V SODNIŠKO FUNKCIJO IN IMENOVANJA 
V SODNIŠKI SLUŽBI 

POGOJI ZA IZVOLITEV SODNIKA IN IMENOVANJE NA 
SODNIŠKO MESTO 
(členi 2 do 7) 

S spremembo druge točke prvega odstavka 8. člena zakona, se 
poudarja specifičnost opravljanja sodniške funkcije, ki ne zahteva 
samo ugotavljanje »splošne zdravstvene zmožnosti« temveč tudi 
posebne zlasti psihične in značajske sposobnosti, ki jih mora 
imeti vsak sodnik, da lahko opravlja svojo funkcijo. »Vestnost in 
poštenost« se pri sodniku razume samo po sebi. Sprememba 
drugega odstavka je zato potrebna, da se bolj poudari sodnikovo 
posebno obveznost za nepristranskost in neodvisnost. 

V členih 4 do 7 pa se poudarja, da za sodniško funkcijo ni dovolj 
kakršnakoli delovna praksa, temveč se zahteva praksa »na 
pravnih delih«. 

POSTOPEK ZA IZVOLITEV OZIROMA IMENOVANJE 
SODNIKA (8 do 14) 

Določilo dosedanjega 15. člena zakona bolj precizno razrešuje 
postopek izvolitve oziroma imenovanja na sodniško mesto. 
Bistvena razlika je namreč tedaj, ko se nekdo prvič prijavlja na 
sodniško mesto, ali pa ko se sodnik prijavlja na drugo, običajno 
višje sodniško mesto. Spremembe zakona sledijo načelu, da se 
mora vsakdo, ne glede na to ali se prijavlja prvič ali če že opravlja 
sodniško funkcijo, prijaviti na prosto sodniško mesto. Zato je tudi 
tako »napredovanje« že izvoljenega sodnika izvzeto iz 3. oddelka 
tega poglavja (Sodniško napredovanje). V formalnem pogledu 
morajo zato tisti, ki še niso sodniki in ki se prvič prijavljajo, priložiti 
vse potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev za razpisano 
sodniško mesto. Za že izvoljene sodnike so taka dokazila že 
zbrana pri ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, oziroma pri 
sodnem svetu. 

Da bi se postopki izvolitve oziroma imenovanja sodnikov hitreje 
in učinkoviteje odvijali je bilo potrebno temu prilagoditi 16. člen 
zakona. Tako mora ministrstvo pristojno za pravosodje v roku 15 
dni posredovati pristojnemu personalnemu svetu vse prijave, ki 
jih ni morebiti zavrglo. S tem je podan večji poudarek hitrejšemu 
reševanju. 

V členih 12 do 14 se bolj precizira sam postopek ocenjevanja in 
izbire kandidatov. Pri tem je potrebno poudariti, da je v teh 
spremembah in dopolnitvah v večji meri poudarjena predlagalna 
pravica sodnega sveta, ki jo izrecno poudarja 130. člen ustave. V 
primerih ko gre za že izvoljene sodnike pa ostaja v zakonu 
obveznost, da o imenovanju sodnikov na mesto vrhovnega 
sodnika ponovno odloča Državni zbor, seveda na predlog 
Sodnega sveta. 

Pomembna sprememba se kaže v tretjem odstavku predlaganega 
13. člena, ki določa, da imenovanje na sodniško mesto začne 
veljati trideseti dan po pravnomočnosti odločbe o imenovanju. Po 
dosedanji praksi, je namreč velikokrat prihajalo do težav, ker je 
Sodni svet upošteval, da je sodnik napredoval na sodišče višje 
stopnje z dnem, ko je sprejel ustrezni sklep. To je ustvarjalo velike 
težave tako v pogledu zagotavljanja finančnih sredstev za plače, 
zlasti pa pri dokončanju opravil in predaji poslov na dosedanjem 
sodišču. S to spremembo je dana možnost, da se te zadeve 
opravijo brez naštetih težav. 

V vseh naštetih primerih je podana obveznost, da v primeru spora 
pristojno sodišče odloči v roku trideset dni. 

SODNIŠKO NAPREDOVANJE (členi 15 do 17) 

Ker se s predlagano novelo odpravlja »napredovanje na višje 
sodniško mesto« bo zato po predlaganih rešitvah potrebno 
konkurirati na takšno prosto sodniško mesto, se v tem smislu 
prilagaja besedilo določila dosedanjega 24., 25. in 27. člena zakona. 
Prvi stavek prvega odstavka 27. člena se kot nepotreben črta, 
saj je iz nadaljnjega besedila razvidno, kdaj in kako lahko sodnik 
napreduje. 

KRITERIJI ZA IZBIRO, IMENOVANJE IN 
NAPREDOVANJE SODNIKA IN POSTOPEK 
OCENJEVANJA SODNIŠKEGA DELA (členi 18 do 23) 

Ker vnašajo spremembe na kadrovskem področju večjo 
preciznost in preglednost zlasti glede postopkov, je bilo potrebno 
že v naslovu tega oddelka in v besedilo prvega odstavka 18. 
člena tega zakona vnesti besedo "imenovanjeSpremembe 29. 
člena zakona so bolj formalne narave in namenjeni boljši 
«sistematiki« obdelave določila, saj glede kriterijev za sestavo 
ocene sodniške službe ni sprememb. 

Dosedanji prvi odstavek 31. člena zakona je določal, da personalni 
svet avtomatično izdela za sodnike vsakih šest let oceno sodniške 
službe. Prevladuje večinsko mnenje, da je tako določilo nepotrebno 
in da nalaga personalnim svetom veliko nepotrebnega dela, ki bi 
ga člani teh svetov, to je sodniki mnogo koristneje uporabili za 
reševanje sodnih zadev. Smisel ocene sodniškega dela je v tem, 
da se jo izdela tedaj, ko nastopijo določeni problemi, ki kažejo na 
to, da določeni sodnik svoje funkcije ne opravlja dobro in je zato 
potrebno sprejeti določene ukrepe, ali pa takrat, ko sodnik zaradi 
nadpovprečnih rezultatov izpolnjuje pogoje za napredovanje, ali 
celo za hitrejše napredovanje. Iniciativa za izdelavo take ocene 
lahko pride od Sodnega sveta, predsednika sodišča in 
predsednika sodišča višje stopnje, ali celo od sodnika samega. 
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Uvajajo se tudi osebni spisi sodnikov, v katere se vnašajo vsi 
podatki, pomembni za izdelavo ocene sodniške službe. V skladu 
s določili Zakona o varstvu osebnih podatkov so spisi tajni in se 
lahko uporabijo le za izdelavo sodniške ocene ter pri morebitnem 
disciplinskem postopku. Sodnik ima vedno pravico vpogiedati v 
svoj osebni spis. 

Spremembe v 34. členu zakona izhajajo iz okoliščine, da sodnik 
ne more več napredovati na višje sodniško mesto, temveč lahko 
za tako mesto le konkurira, hkrati pa določa možnosti za hitrejše 
napredovanje sodnikov, ki bi izjemno odstopali s kvaliteto svojega 
dela. 

V skladu z izkušnjami in na podlagi mnenja ustavnega sodišča, v 
bodoče ocene sodniške službe ne bodo več izdelovali personalni 
sveti, sestavljeni iz sodnikov, ki delajo skupaj na sodišču z 
ocenjevanim sodnikom, kajti taka rešitev pomeni precejšnjo 
nevarnost za neobjektivnost oceno. Zato bodo personalni sveti 
pri višjih sodiščih izdelovali ocene le za okrajne in okrožne sodnike, 
medtem ko bo za višje sodnike take ocene izdelal personalni 
svet pri vrhovnem sodišču. 

SODNIŠKE DOLŽNOSTI IN NEZDRUŽLJIVOST 
SODNIŠKE FUNKCIJE (člen 24) 

Spremembe in dopolnitve 40. člena uvajajo pravico do mirovanja 
sodniške službe tudi za primer, ko bi bil sodnik izvoljen za sodnika 
mednarodnega sodišča. 

SODNIŠKE PRAVICE 

SODNIŠKA PLAČA IN NADOMESTILA (členi 25 do 31) 

V demokratičnih pravnih državah sveta je zaradi zaščite sodnikov 
pred šikaniranjem drugih vej oblasti že davno uveljavljeno načelo, 
da se sodniška plača v času trajanja službenega razmerja ne 
sme znižati razen v primerih, ko je to z zakonom določeno, (člen 
26). 

Z dopolnitvijo 42. člena zakona se uvaja sicer omejena možnost 
dodatne zaposlitve vrhovnemu in višjemu sodniku. S takšno 
ureditvijo se ta določba usklajuje tudi s predlogom spremembe 
12. člena zakona, hkrati pa se glede tega vprašanja vrhovni in 
višji sodniki izenačujejo z ustavnimi sodniki. 

Vsebinsko se 45. člen zakona, ki ureja osnovo za obračun plače 
sodnikov, ne razlikuje od dosedanjega, gre le drugačno formulacijo. 
Tudi pri dodatku za dežurno preiskovalno službo, ki je bil že 
doslej priznan, vendar nejasno formuliran in je zato v praksi prišlo 
do problemov, se bo odslej vezal na sistem, ki velja v enakih 
primerih za uslužbence v državni upravi. 

Novost pomenita dodatek za sodelovanje v posebnih programih 
za reševanje zaostankov, ter dodatek za mentorstvo. Prvi dodatek 
se uvaja v skladu s 5. odstavkom 60. člena Zakona o sodiščih, 
kjer je določeno, da se lahko sodišču za reševanje zaostankov 
dodelijo posebna sredstva. Smisel dodelitve je tudi v izplačilih 
dodatkov sodnikom, ki bi poleg svojega dela sodelovali tudi v 
reševanju zaostankov. Dodatek za mentorstvo sodnikov doslej 
ni bil določen, za razliko od drugih organov in organizacijah, ki se 
financirajo iz državnega proračuna. Sodniki - mentorji so 
upravičeni do takega dodatka, saj opravljajo to delo za vse organe 
in organizacije, ki zaposlujejo univerzitetne diplomirane pravnike, 
število «pripravnikov« je izredno veliko in neprimerljivo s številom 
pripravnikov v drugih poklicih. To delo pomeni za sodnike mentorje 
precejšnjo dodatno obremenitev. 

Dodatek vrhovnim sodnikom pomeni uskladitev razmerja plač 
med najvišjimi organi v državi. 

DOPUSTI (člen 32) 

V členu 59 dosedanjega zakona se z novelo precizneje formulirajo 
določbe o napovedi in izrabe letnega dopusta sodnika. Dosedanja 
praksa je pokazala, da so sodniki večkrat spreminjali svoje 
napovedi in tudi že dogovorjene roke izrabe letnega dopusta, kar 
je privedlo do določenih težav pri •>pokrivanju« obvezne prisotnosti 
sodnikov na posameznih pravnih področjih, zlasti pa dežurstev v 
preiskavi in izven razpravnih senatih. V bodoče bodo morali sodniki 
napovedati čas izrabe dopusta najkasneje do 31. maja, kar bo 
omogočilo predsednikom sodišč, ki so odgovorni za nemoteno 
poslovanje sodišča, lažje planiranje. Spreminjanje že 
napovedanega časa izrabe dopusta bo sicer možno, vendar le v 
izjemnih primerih in ob pravočasni napovedi spremembe tako, da 
bo lahko predsednik sodišča uskladil in prilagodil spremenjeni 
plan dopustov. Možnost morebitnega šikaniranja s strani 
predsednika sodišča bo povsem onemogočena, ker bo imel 
prizadeti sodnik pravico do pritožbe na personalni svet. 

SODNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (člen 33) 

Vsako izobraževanje pomeni tudi določeno »obremenitev« za 
posamezno sodišče, saj gre večkrat tudi za krajše ali daljše 
odsotnosti sodnikov. Da bi lahko predsednik sodišča pravočasno 
in učinkovito poskrbel za nemoteno delo sodišča in istočasno 
tudi posredoval svoje mnenje o nameravanem kandidatovem 
izobraževanju, je nujno, da se Sodni svet pred odločitvijo seznani 
tudi z njegovim mnenjem.. 

PREMESTITEV SODNIKA IN DODELITEV SODNIKA 
DRUGEMU SODIŠČU (členi 34 do 40) 

Načeloma lahko odloča o premestitvi sodnika v skladu z določili 
tega zakona le Sodni svet. Izjemo predstavlja odločitev 
disciplinskega sodišča, pri čemer Sodni svet poskrbi le za izvedbo 
premestitve. 

35. člen predloga določa primere, ko je lahko sodnik dodeljen 
opravljati sodniško službo na drugo sodišče vendar le po njegovi 
pisni privolitvi. Po novem bo lahko sodnik v takih primerih dodeljen 
za dobo do enega leta, medtem ko je po dosedanjem določilu 69. 
člena zakona trajala le največ šest mesecev, po novem 36. členu 
predloga, pa je dodelitev do treh mesecev možna tudi brez njegove 
privolitve, kar pomeni odstopanje od načela nepremakljivosti 
sodnika. Seveda so take dodelitve le izjemne in sicer omejene na 
primere, ko je na določenem sodišču »onemogočeno izvajanje 
sodne oblasti«, kar pomeni, da so nastopile take, zlasti kadrovske 
okoliščine, ki onemogočajo delo sodišča. Za tako dodelitev je 
pristojen predsednik pristojnega višjega sodišča. V izogib 
morebitnim šikanam je dana sodniku možnost, da se pritoži na 
sodni svet. 

Odstopanje od načela nepremakljivosti sodnika je podano tudi v 
primem 37. člena predloga, po katerem naj bi bili sodniki i v prvih 
letih službovanja obvezni opravljati službo tudi na sodiščih, kjer je 
iz objektivnih okoliščin moteno izvrševanje sodne oblasti (tako 
imenovani «leteči sodniki«).Razpoložljivost sodnika za 
nadomeščanje drugih sodnikov znotraj posameznega sodnega 
okrožja je obligatorna. S takšno ureditvijo se glede na to, da so 
številna, predvsem okrajna sodišča po številu sodnikov zelo šibka 
in lahko daljša ali izjemna odsotnost enega sodnika povzroči 
veliko težavo želi predvsem preprečiti nastajanje novih 
zaostankov. 
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Vsi primeri dodelitve sodnikov na drugo sodišče brez, ali s 
soglasjem pomenijo dodatno, zlasti finančno obremenitev. Zaradi 
tega, predvsem pa zaradi dodatne stimulacije, se predlaga 
povečanje plače za petnajst odstotkov sodnikom, ki bi bili dodeljeni 
po določbah zakona. 

Določilo 40. člena predloga z novimi 71a, 71b in 71c členi 
obravnava primere, ko so lahko sodniki zaradi svojih strokovnih 
izkušenj in drugih znanj s svojim soglasjem začasno dodeljeni, 
na delo na vrhovno sodišče, sodni svet, Center za izobraževanje 
v pravosodju ali na Ministrstvo za pravosodje. V takih primerih so 
njihove pravice izenačene s pravicami sodnikov, ki so dodeljeni 
na delo na drugo sodišče. 

OSEBNA EVIDENCA SODNIKOV (člen 41) 

S spremembami v 72. členu se Zakon o sodniški službi usklajuje 
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

PRENEHANJE SODNIŠKE FUNKCIJE IN 
RAZREŠITEV SODNIKA 

PRENEHANJE SODNIŠKE FUNKCIJE (člena 42 in 43) 

Razlogu prenehanja sodniške službe zaradi odprave oziroma 
ukinitve sodišča se po novem pridružuje tudi morebitna 
reorganizacija, ob kateri se zmanjša število sodniških mest. Uvaja 
se nadaljnji razlog za prenehanje sodniške službe, to je izrek 
disciplinske sankcije prenehanja sodniške funkcije. 

Če sodniku preneha sodniška funkcija zaradi izgube poslovne 
sposobnosti ali zdravstvene zmožnosti, oziroma zaradi ukinitve 
ali reorganizacije sodišča ter nima pogojev za predčasno 
upokojitev, ima pravico do sodniške plače, vendar največ eno 
leto. 

Novi četrti odstavek 74. člena zakona zmanjšuje možnosti različnih 
interpretacij, kdaj v takih primerih sodnik preneha z delom. 
Dodatek k 75. členu zakona pa opredeljuje primer, ko sodniku 
preneha sodniška funkcija, nima pa še pogojev za upokojitev. 

RAZREŠITEV SODNIKA (člen 44) 

Po dosedanjem določilu drugega odstavka 78. člena zakona je bil 
dolžan sodni svet v primeru, da je bil sodnik obsojen na zaporno 
kazen, ki je daljša od šestih mesecev, predlagati Državnemu 
zboru njegovo razrešitev. Po novem naj bi taka obveznost 
obstajala le v primerih naklepnega kaznivega dejanja. 

DISCIPLINSKI POSTOPKI IN ZAČASNA 
ODSTRANITEV IZ SODNIŠKE SLUŽBE 

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST IN DISCIPLINSKE 
KAZNI (členi 45 do 51) 

Dosedanje izkušnje so pokazale, da so bile določbe v tem oddelku 
pomanjkljive za uspešno izpeljavo disciplinskega postopka zoper 
sodnika. S spremembami predlagatelj ostaja na načelu, da se 
lahko izreče disciplinska sankcija sodniku le z zakonom 

določenem postopku in z disciplinskimi organi sestavljeni izključno 
iz sodniških vrst. Glede na določene izkušnje zadnjih nekaj let pa 
se zaostrujejo posamezne določbe z namenom lažje in hitrejše 
izvedbe disciplinskih postopkov v tistih primerih, ko bi bilo to 
primemo in potrebno. 

Pri oblikovanju teh določb, je predlagateljem predstavljal največji 
problem dejstvo, da je dosedanja praksa v veliki meri vztrajala na 
načelu povzetem iz kazenskega prava, da je možno izreči 
disciplinske sankcije le v primeru, če je protipravno dejanje 
določeno v zakonu ali drugem predpisu kot disciplinski prekršek. 
Vztrajanje na takem stališču tudi v disciplinskih postopkih bi 
pomenilo njihovo popolno blokado, kajti nikakor ni mogoče zaobjeti 
v nekak »disciplinski zakonik« vse tiste številne drobne življenjske 
primere, ki lahko predstavljajo odstopanje od predpisanega ali v 
družbi dogovorjenega sodnikovega obnašanja. Zato je razumljivo, 
da nikjer v Evropi ne najdemo kodificiranih materialnih predpisov 
s področja prekrškov, ki jih storijo sodniki in zato se bo morala 
tudi naša praksa prilagoditi temu dejstvu. 

Vse opisano pa ne pomeni, da bodo lahko disciplinski organi 
arbitrarno izrekali disciplinske sankcije. Po zgledu nekaterih 
evropskih držav tudi mi ponujamo rešitev v 81. členu dosedanjega 
zakona, ki daje splošni okvir tistega vedenja, ki ga mora sodnik 
spoštovati, ker sicer stori disciplinski prekršek. Naloga disciplinskih 
organov bo, da konkretno sodnikovo dejanje ocenijo s stališča 
teh predpisov in konvencij in ugotovijo, če dejanje pomeni njihovo 
kršitev. V italijanskem pravosodnem sistemu se je na primer na 
tak način izoblikovala in tudi sproti objavlja izredno obsežna praksa 
konkretnih primerov, ki že predstavlja pomemben materialni pravni 
vir iz tega področja. 

Povečano je tudi število disciplinskih sankcij od treh na pet. Za 
najlažje disciplinske prekrške se uvaja pisni opomin, nakar se 
postopoma sankcije zaostrujejo od ustavitve napredovanja, 
znižanja plače, premestitve na drugo sodišče do ukrepa 
prenehanja sodniške funkcije. Z 49. členom predloga se 
podrobneje ureja institut zastaranja. Novela pa uvaja tudi pravilo, 
da se v disciplinskem postopku smiselno uporabljajo določbe 
Kazenskega zakonika in Zakona o kazenskem postopku, ki veljajo 
za skrajšani postopek. 

DISCIPLINSKI ORGANI (členi 51 do 55) 

Disciplinske organe imenuje in razrešuje občna seja vrhovnega 
sodišča. Vrhovno sodišče tudi zagotavlja finančna sredstva in 
pogoje za njihovo delo. V disciplinskem postopku odločata 
disciplinski sodišči prve in druge stopnje s tem, da mora na prvi 
stopnji obvezno sodelovati sodnik z enakim položajem kot ga ima 
sodnik, ki je v disciplinskem postopku. Na drugi stopnji so samo 
vrhovni sodniki. V predlaganih spremembah je določeno tudi v 
katerih primerih preneha sodniku disciplinskega sodišča in 
disciplinskemu tožilcu funkcija pred potekom mandata. 

DISCIPLINSKI POSTOPEK (členi 56 do 60) 

V predlaganih spremembah se razširja krog tistih, ki lahko dajo 
pobudo za uvedbo disciplinskega postopka. Medtem ko ima lahko 
po še veljavnem zakonu le »predsednik sodišča« (ne da bi bilo 
navedeno kateri in se je zato štelo, da le tisti predsednik sodišča, 
pri katerem sodnik opravlja sodniško funkcijo) pravico zahtevati 
uvedbo disciplinskega postopka, ki ga je bil nato disciplinski tožilec 
dolžan uvesti, lahko minister pristojen za pravosodje vloži le 
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pobudo, ki je pa predsednik sodišča ni dolžan upoštevati. Po 
novem naj bi bili pooblaščeni za vložitev pobude za uvedbo 
disciplinskega postopka predsednik sodišča, pri katerem opravlja 
sodnik sodniško funkcijo, predsednik sodišča višje stopnje, sodni 
svet in minister pristojen za pravosodje. V vseh primerih je 
disciplinski tožilec dolžan predlagati opravo posameznih 
preiskovalnih dejanj oziroma vložiti predlog za izrek disciplinske 
sankcije. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (členi 61 do 65) 

Med končnimi in prehodnimi določbami je še posebej pomembna 
določba 64. člena, ki odpravlja neskladnost določbe v Zakonu o 
sodišču v delu, ki določa pristojnost personalnih svetov pri višjih 
sodiščih za odločanje o ugovoru zoper oceno sodniške službe, 
glede na to, da so pristojnosti personalnih svetov višjih sodišč in 
personalnega sveta pri vrhovnem sodišču detajlno opredeljene s 
tem zakonom. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

1. člen Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/ 
1994, 8/1996, 24/1998) 

Sodnik, izvoljen v sodniško funkcijo, dobi položaj, ki mu ga 
zagotavljajo ustava, zakon o sodiščih in ta zakon. 

Sodnik je v službenem razmerju z Republiko Slovenijo (v 
nadaljnjem besedilu: sodniška služba). 

4. člen 

Sodniku so zagotovljene pravica do napredovanja, do 
izobraževanja, do plače in druge pravice, ki izhajajo iz sodniške 
službe, in nikomur ni dovoljeno vanje posegati, razen v primerih 
in po postopkih, ki so določeni z zakonom. 

Sodnik je lahko začasno ali trajno premeščen na drugo sodišče 
ali na delo v drug organ samo z njegovo privolitvijo, brez njegove 
privolitve pa samo v primerih in pod pogoji, ki jih določa ta zakon. 

8. člen 

Za sodnika je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje naslednje splošne 
pogoje: 
1. da je državljan Republike Slovenije in aktivno obvlada 

slovenski jezik, 
2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno 

zmožnost, 
3. da je dopolnil 30 let starosti, 
4. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov 

diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v 
tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, 

5. da je opravil pravniški državni izpit, 
6. da je osebnostno primeren za opravljanje sodniške funkcije. 

Ni osebnostno primeren za opravljanje sodniške funkcije, kdor 
se je ali se obnaša tako, da je mogoče na podlagi njegovega 
ravnanja utemeljeno sklepati, da sodniške funkcije ne bo opravljal 
pošteno in vestno. 

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena sodniki, ki so 
sodili ali odločali v preiskovalnih in sodnih postopkih, v katerih so 
bile s sodbo kršene temeljne človekove pravice in svoboščine, 
po izteku svojega mandata ne izpolnjujejo pogojev za izvolitev v 
sodniško funkcijo. 

9. člen 

Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka prejšnjega člena, 
je lahko izvoljena na sodniško mesto na okrajnem sodišču (okrajni 
sodnik), če ima najmanj tri leta delovnih izkušenj po opravljenem 
pravniškem državnem izpitu. 

10. člen 

Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena tega 
zakona, je lahko izvoljena na sodniško mesto na okrožnem 
sodišču (okrožni sodnik), če je uspešno opravljala sodniško 
funkcijo v trajanju najmanj treh let ali ima najmanj šest let delovnih 
izkušenj po opravljenem pravniškem državnem izpitu. 

11. člen 

Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena tega 
zakona, je lahko izvoljena na sodniško mesto na višjem sodišču 
(višji sodnik), če je uspešno opravljala sodniško funkcijo v trajanju 
najmanj šest let ali ima najmanj devet let delovnih izkušenj po 
opravljenem pravniškem državnem izpitu. 

Za višjega sodnika je lahko izvoljen tudi univerzitetni učitelj prava, 
ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena tega zakona, če 
je izvoljen najmanj v naziv docenta. 

12. člen 

Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena tega 
zakona, je lahko izvoljena na sodniško mesto na vrhovnem 
sodišču (vrhovni sodnik), če je uspešno opravljala sodniško 
funkcijo v trajanju najmanj 15 let ali ima najmanj 20 let delovnih 
izkušenj po opravljenem pravniškem državnem izpitu. 

Za vrhovnega sodnika je lahko izvoljen tudi univerzitetni učitelj 
prava, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 8. člena tega zakona, 
če je izvoljen najmanj v naziv izrednega profesorja. 
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14. člen 

Sodnik izpolnjuje pogoje za imenovanje na višje sodniško mesto, 
če izpolnjuje pogoje, ki so s tem zakonom določeni za izvolitev na 
takšno sodniško mesto (10. do 12. člen), ter pogoje, ki so s tem 
zakonom določeni za napredovanje sodnika. 

15. člen 

Prosta sodniška mesta razpiše ministrstvo, pristojno za 
pravosodje, v enem mesecu po prejemu predloga predsednika 
sodišča. Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Razpisni rok za prijave ne sme biti krajši od petnajst dni. Kandidati 
morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne 
dejavnosti po pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju splošnih 
pogojev iz 1. do 5. točke prvega odstavka8. člena tega zakona ter 
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za izvolitev oziroma 
imenovanje na posamezno sodniško mesto. 

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, posreduje kandidature vseh 
kandidatov, ki so se prijavili v razpisnem roku in ki izpolnjujejo 
pogoje iz 1. do 5. točke prvega odstavka 8. člena tega zakona, v 
roku petnajst dni po prejemu popolnih kandidatur personalnemu 
svetu sodišča, pri katerem je razpisano prosto sodniško mesto. 

Kandidature, ki so bile vložene po izteku razpisnega roka, ter 
kandidature, ki glede pogojev iz drugega odstavka tega člena 
niso popolne, po izvedenem upravnem postopku v skladu z 
zakonom ministrstvo, pristojno za pravosodje, zavrže. 

Zoper sklep ministrstva, pristojnega za pravosodje, iz prejšnjega 
odstavka je dovoljeno sprožiti upravni spor v roku petnajst dni od 
dneva vročitve sklepa. Pristojno sodišče mora odločiti v upravnem 
sporu v roku dveh mesecev od vložitve tožbe. 

Kadar je v primeru iz prejšnjega odstavka sprožen upravni spor, 
se nadaljnji postopek glede razpisanega prostega mesta, glede 
katerega je sprožen spor, prekine do pravnomočne odločbe 
pristojnega sodišča. 

16. člen 

Personalni svet po obravnavi vseh kandidatur oblikuje mnenje o 
vseh prijavljenih kandidatih. Personalni svet posebej navede 
kandidate, ki jih šteje za najbolj ustrezne za zasedbo prostega 
mesta, in to obrazloži. 

Personalni svet pošlje mnenje iz prejšnjega odstavka skupaj z 
vsemi razpisnimi spisi ministrstvu, pristojnem za pravosodje, ki o 
kandidatih oblikuje svoje mnenje in ga skupaj z vsemi spisi predloži 
sodnemu svetu. 

17. člen 

Obrazložitev ocene ustreznosti kandidatov mora zajemati 
kandidatove osebne podatke ter podatke in mnenje o strokovnem 
znanju in drugih sposobnostih, ki se zahtevajo za opravljanje 
sodniške funkcije (v nadaljnjem besedilu: strokovna 
usposobljenost). 

Za sodnika, ki kandidira zaradi napredovanja, morajo podatki o 
strokovni usposobljenosti vsebovati tudi podatke o dotedanjem 
napredovanju ter oceno sodniškega dela za čas od nastopa 
sodniške službe oziroma od zadnjega napredovanja. 

Za osebo, ki prvič kandidira za izvolitev v sodniško funkcijo, 

morajo podatki o strokovni usposobljenosti vsebovati tudi podatke 
o uspešnosti kandidata v času študija prava, podatke in oceno 
kandidatovega usposabljanja v času pripravništva ter oceno 
kandidatovega dela, če je v okviru opravljanja svojega dotedanjega 
poklica ali dela nastopal pred sodišči, za katera je pristojen 
personalni svet. Sodni svet ima pravico zahtevati vpogled v osebni 
spis sodniškega pripravnika. 

18. člen 

Sodni svet lahko v postopku izbire zahteva od personalnega 
sveta, da dopolni obrazložitev ocene ustreznosti, lahko pa zahteva 
na vpogled tudi prejšnje ocene sodniškega dela za sodnika, ki 
mu personalni svet daje prednost zaradi napredovanja, in podatke 
o disciplinskih sodbah, ki so bile pravnomočno izrečene zoper 
sodnika v zadnjih petih letih. 

Sodni svet pri izbiri kandidata, ki ga bo predlagal v izvolitev oziroma 
imenoval na sodniški položaj, ni vezan na oceno ustreznosti 
personalnega sveta. 

19. člen 

Če sodni svet izbere kandidata, ki še ni izvoljen v sodniško funkcijo, 
ga je dolžan v skladu z določbami tega zakona predlagati 
državnemu zboru v izvolitev. 

Sodni svet predlaga državnemu zboru v izvolitev za vsako 
razpisano prosto sodniško mesto, za katerega je po opravljenem 
postopku izbire treba izvoliti sodnika, enega kandidata. 

Če državni zbor ne izvoli kandidata iz prejšnjega odstavka, sodni 
svet lahko opravi ponovno izbiro med prijavljenimi kandidati, ki 
izpolnjujejo pogoje, in ravna v skladu z določbami tega zakona ali 
pa odloči, da se razpis sodniškega mesta ponovi. 

21. člen 

Če sodni svet izbere na sodniško mesto kandidata, ki je že izvoljen 
v sodniško funkcijo, ga imenuje na razpisano sodniško mesto, če 
ni s tem zakonom drugače določeno (IV odst. 24. čl.). 

22. člen 

Če je razpis prostega sodniškega mesta neuspešen, je 
ministrstvo, pristojno za pravosodje, dolžno v roku enega meseca 
ponoviti razpis. 

24. člen 

Z nastopom sodniške službe pridobi sodnik pravico do 
napredovanja. 

Napredovanje zajema napredovanje v plačilnih razredih, 
napredovanje na višje sodniško mesto in napredovanje na položaj 
svetnika. 

O napredovanju odloča sodni svet po izvedenem postopku 
ugotavljanja strokovnosti in uspešnosti sodniškega dela. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka odloča o napredovanju 
sodnika na mesto vrhovnega sodnika državni zbor na predlog 
sodnega sveta; o njegovem napredovanju na mestu vrhovnega 
sodnika in napredovanju na položaj svetnika vrhovnega sodišča 
pa odloča sodni svet. 

poročevalec, št. 90 16 23. oktober2000 



Imenovanje na podlagi napredovanja se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

25. člen 

Zoper odločbo sodnega sveta o imenovanju na sodniško mesto 
oziroma na položaj svetnika in zoper odločbo glede uvrstitve v 
plačilni razred se sodnik lahko pritoži v roku osmih dni od njenega 
prejema. 

O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloča sodni 
svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov. 

27. člen 

Sodnik lahko napreduje na prvo naslednje višje sodniško mesto. 
Sodnik lahko napreduje na višje sodniško mesto po drugem 
napredovanju v višji plačilni razred na istem sodniškem mestu, 
kolikor ni s tem zakonom drugače določeno. 

Položaj svetnika pridobi višji oziroma vrhovni sodnik pri tretjem 
napredovanju na tem mestu, če ta zakon ne določa drugače. 

Položaj svetnika pridobi okrajni ali okrožni sodnik pri prvem 
napredovanju po dopolnjenem petinštiridesetem letu starosti, če 
je z oceno sodniške službe ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za 
hitrejše napredovanje. 

4. oddelek 
»KRITERIJI ZA IZBIRO IN NAPREDOVANJE SODNIKA 
IN POSTOPEK OCENJEVANJA SODNIŠKEGA DELA« 

28. člen 

Sodni svet se mora pri izbiri kandidatov za sodniško službo in 
odločanju o napredovanju ravnati po kriterijih, ki jih določa ta 
zakon za ugotovitev, ali kandidat ima strokovno znanje in 
sposobnosti za opravljanje sodniške službe oziroma izpolnjuje 
pogoje za napredovanje. 

Kriteriji iz prejšnjega odstavka obvezujejo tudi personalne svete. 

29. člen 

Ocena sodniške službe se sestavi ob upoštevanju naslednjih 
kriterijev: 
1. strokovno znanje in strokovna dejavnost, 
2. delovne sposobnosti in sposobnost pravilnega obravnavanja 

pravnih vprašanj, 
3. varovanje ugleda nepristranskega sodnika, vestnost, 

zanesljivost, odločnost in marljivost pri izvrševanju delovnih 
obveznosti, 

4. sposobnost ustnega in pisnega izražanja, 
5. sposobnost komuniciranja in dela s strankami, 
6. odnos do sodelavcev in obnašanje zunaj službe, 
7. sposobnost opravljanja nalog vodstvenega mesta, če je sodnik 

imenovan na takšno mesto. 

V okviru kriterija iz 1. točke prejšnjega odstavka se upošteva 
predvsem strokovnost, ki je razvidna iz sodnikovega dela in se 
ugotavlja na podlagi ocenjene kvalitete sodnih odločb, 
strokovnost, ki je dosežena z opravljenim magistrskim ali 
specialističnim podiplomskim študijem oziroma pridobljenim 
naslovom doktorja znanosti, ter ugled, ki ga je sodnik dosegel s 
svojim delom v strokovni javnosti. 

31. člen 

Za sodnike izdela personalni svet oceno sodniške službe vsakih 
šest let, pred tem časom pa na zahtevo sodnega sveta, 
predsednika sodišča ali sodnika, vendar ne prej kot v dveh letih 
po izdelani prejšnji oceni. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za sodnika v prvih 
dveh letih opravljanja sodniške funkcije izdela ocena sodniške 
službe vsako leto. Sodnikov, ki so imenovani na položaj svetnika, 
se ne ocenjuje, razen če to v zvezi z disciplinskim postopkom ali 
v zvezi z napredovanjem na višje sodniško mesto zahteva sodni 
svet. 

34. člen 

Če iz ocene izhaja, da sodnik ne izpolnjuje pogojev za 
napredovanje, ne more biti imenovan na višje sodniško mesto ali 
na položaj svetnika in ne more biti uvrščen v višji plačilni razred, 
dokler ni z oceno ugotovljeno, da izpolnjuje pogoje za 
napredovanje. 

Če po določbah tega zakona ni ovir za napredovanje, oziroma če 
iz ocene izhaja, da sodnik izpolnjuje pogoje za napredovanje, ga 
sodni svet v skladu s pogoji tega zakona uvrsti v višji plačilni 
razred oziroma imenuje na položaj svetnika. 

Če iz ocene izhaja, da sodnik izpolnjuje pogoje za hitrejše 
napredovanje, lahko napreduje na višje sodniško mesto že po 
prvem napredovanju v višji plačilni razred ne glede na določbe 
10. do 12. člena tega zakona, oziroma na položaj svetnika višjega 
ali vrhovnega sodišča že pri drugem napredovanju v višji plačilni 
razred, oziroma na položaj svetnika okrajnega ali okrožnega 
sodišča v skladu z določbo tretjega odstavka 27. člena tega 
zakona. 

35. člen 

Oceno sodniške službe izdela personalni svet okrožnega sodišča 
za okrajne in okrožne sodnike, ki opravljajo sodniško službo v 
teh sodiščih, razen za predsednika in podpredsednika okrožnega 
sodišča. 

Personalni svet višjega sodišča izdela oceno sodniške službe za 
predsednike in podpredsednike okrožnih sodišč ter za sodnike, 
ki opravljajo sodniško službo na višjih sodiščih, razen za 
predsednika in podpredsednika tega sodišča. 

Personalni svet vrhovnega sodišča izdela oceno sodniške službe 
za predsednike in podpredsednike višjih sodišč ter za sodnike, ki 
opravljajo sodniško službo na tem sodišču. 

36. člen 

Oceno sodniškega dela pošlje personalni svet sodniku in 
predsedniku sodišča pisno in zaupno. 

Sodnik oziroma predsednik sodišča, ki se z oceno ne strinja, 
lahko ugovarja v roku osmih dni pri personalnem svetu 
neposredno višjega sodišča, ki lahko zahteva od pristojnega 
personalnega sveta ponovno izdelavo ocene z upoštevanjem 
mnenja personalnega sveta višjega sodišča. 

Personalni svet vrhovnega sodišča mora po ugovoru sodnika 
oziroma predsednika tega sodišča ponovno obravnavati izdelano 
oceno in jo, če večina članov meni, da je ugovor utemeljen, 
spremeniti. 
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40. člen 

Če je sodnik izvoljen za predsednika republike, poslanca, sodnika 
ustavnega sodišča, predsednika vlade, varuha človekovih pravic 
oziroma njegovega namestnika ali imenovan za ministra, mu 
sodniška funkcija ter vse pravice in dolžnosti iz sodniške službe 
mirujejo. 

42. člen 

Sodnik ne sme sprejeti nobene zaposlitve ali dela, ki bi ga oviralo 
pri opravljanju službe ali nasprotovalo ugledu sodniške službe 
oziroma vzbujalo vtis, da pri opravljanju svoje službe ni 
nepristranski. 

Sodnik sme opravljati pedagoška, znanstvena, publicistična, 
raziskovalna ali druga podobna dela v pravni stroki, če s tem ni 
ovirano opravljanje sodniške službe. 

Za opravljanje del iz prejšnjega odstavka ali drugih del, ki jih 
sodnik lahko opravlja poleg sodniške službe, sodnik ne sme 
skleniti delovnega razmerja. 

poseben delovni pogoj. Dodatek se obračuna na način, ki je 
določen za zagotavljanje sredstev za dodatke v delovnem času, 
ki je za delavca manj ugoden, organom, ki se financirajo iz 
proračuna Republike Slovenije. 

47. člen 

Znotraj posameznih plačilnih skupin se določijo naslednji plačilni 
razredi: 

I. skupina II. skupina III. skupina 

2 
2,10 
2,20 
2,25 
2,32 
2,40 2,89 
2,56 3,02 3,31 
2,73 3,14 3,43 
2,94 3,47 3,72 

44. člen 

Sodnik ima pravico do plače, ki ustreza sodniškemu mestu 
oziroma položaju, na katerega je imenovan. 

Sodniki so razvrščeni v tri plačilne skupine, znotraj katerih so 
določeni plačilni razredi, ki so izraženi v koeficientih. 

V prvi plačilni skupini so okrajni in okrožni sodniki ter svetniki 
okrajnih sodišč. 

V drugi plačilni skupini so svetniki okrožnih sodišč, višji sodniki in 
svetniki višjih sodišč. 

V tretji plačilni skupini so vrhovni sodniki in svetniki vrhovnega 
sodišča. 

45. člen 

Osnova za obračun sodniške plače je enaka osnovi za obračun 
plače poslanca. 

Osnova iz prejšnjega odstavka se glede na proračunske 
možnosti zniža za odstotek, ki ga določi državni zbor za plače 
poslancev, in se usklajuje na enak način, kot se usklajuje osnova 
za obračun plač poslancev državnega zbora. 

46. člen 

Sodniška plača se določi tako, da se osnova iz prejšnjega člena 
pomnoži s koeficientom plačilnega razreda in poveča za sodniški 
dodatek zaradi nezdružljivosti sodniške funkcije (v nadaljnjem 
besedilu: sodniški dodatek), skupni znesek pa poveča za odstotek 
za delovno dobo. 

Sodniški dodatek znaša 50%. 

Sodniška plača se poveča za 0,5% za vsako začeto leto delovne 
dobe, vendar največ za 20%. Odstotek 0,5% se za sodnice, ki 
imajo več kot petindvajset let delovne dobe, poveča še za 0,25% 
za vsako začeto leto nad petindvajset let. 

Sodnikom, ki opravljajo dežurno preiskovalno službo, pripada 
poseben dodatek za delo, ki se po veljavnih predpisih šteje kot 

Predsednikom oziroma predstojnikom sodišč se plača, določena 
po 46. členu tega zakona, poveča za dodatek na vodstveno 
funkcijo, ki znaša: 
- za predstojnika okrajnega sodišča 12%, razen za predstojnika 

okrajnega sodišča v Ljubljani in Mariboru, ki znaša 14%; 
- za predsednika okrožnega sodišča 16%; 
- za predsednika višjega sodišča 16%; 
- za predsednika vrhovnega sodišča 20%. 

Sodnikom, ki poleg rednega sojenja vodijo oddelke sodišč z 
najmanj tremi sodniki, se plača, določena po 46. členu tega zakona, 
poveča za dodatek na vodstveno funkcijo, ki znaša 5%. 

Vodjem zunanjih oddelkov delovnih in socialnega sodišča se plača, 
določena po 46. členu tega zakona, poveča za dodatek na 
vodstveno funkcijo, ki znaša 8%. 

Podpredsedniku sodišča oziroma namestniku predstojnika se 
plača, določena po 46. členu tega zakona, poveča za dodatek na 
vodstveno funkcijo, ki znaša 50% dodatka, določenega za 
predsednika oziroma predstojnika sodišča. 

48. člen 

Sodnik, ki je dodeljen na delo na vrhovno sodišče, se uvrsti v prvi 
naslednji plačilni razred od dotedanjega, vendar najmanj v plačilni 
razred 2,40. 

55. člen 

Sodnik ima pravico do drugih osebnih prejemkov in povračil: 
1. povračila stroškov za prevoz na delo in z dela, 
2. regresa za prehrano med delom, 
3. regresa za letni dopust, 
4. nadomestila za ločeno življenje, 
5. povračila stroškov prevoza ob dela prostih dneh iz kraja, kjer 

ima službeno stanovanje, do kraja stalnega prebivališča in 
nazaj, 

6. povračila stroškov selitve iz kraja stalnega prebivališča v 
kraj, kjer ima službeno stanovanje, in nazaj, 

7. povračila stroškov za izobraževanje, 
8. jubilejne nagrade, 
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9. odpravnine ob odhodu v pokoj, 
10. solidarnostne pomoči. 

59. člen 

Sodnik mora poskrbeti, da izkoristi letni dopust tako, da ne bo 
ovirano opravljanje sodniške službe. Večji del letnega dopusta 
izkoristi sodnik v času sodnih počitnic, razen v primeru,'kadar po 
razporedu opravlja sodniško službo v nujnih zadevah v času 
sodnih počitnic. 

Izraba letnega dopusta se določi z letnim razporedom dela. Sodnik 
lahko spremeni čas izrabe ob upoštevanju določbe prejšnjega 
odstavka in po vnaprejšnjem obvestilu predsednika sodišča. 

62. člen 

Sodniške štipendije se pod pogoji tega zakona podeljujejo 
sodnikom za podiplomski študij prava ter za specialistični študij 
prava v državi ali v tujini oziroma za strokovno usposabljanje na 
kakšnem drugem strokovnem področju, ki je povezano s 
sodniškim delom. 

Sodniška štipendija predstavlja povračilo stroškov izobraževanja, 
vključno z nabavo potrebne strokovne literature, če mora sodnik 
v času izobraževanja bivati zunaj svojega stalnega prebivališča, 
pa tudi povračilo stroškov bivanja. 

Sredstva za sodniške štipendije se zagotavljajo v proračunu 
Republike Slovenije v okviru sredstev ministrstva, pristojnega za 
pravosodje. 

63. člen 

Štipendije se podeljujejo na podlagi razpisa ministrstva, pristojnega 
za pravosodje, ki zbere prijave in jih s svojim mnenjem posreduje 
sodnemu svetu. 

Sodni svet odloči, katerim najboljšim kandidatom se glede na 
letna razpoložljiva sredstva za štipendije dodelijo štipendije. 

Postopek in pogoje za podelitev štipendij predpiše minister, pristojen 
za pravosodje. 

Če izobraževanje zahteva sodnikovo odsotnost, ima sodnik, ki 
mu je štipendija podeljena, pravico do odsotnosti s pravico do 
nadomestila plače v višini plače. 

67. člen 

O premestitvi oziroma dodelitvi sodnika odloča sodni svet, razen 
v primeru disciplinske sodbe, ko sodni svet izvede premestitev 
sodnika. 

68. člen 

Okrajni ali okrožni sodnik je lahko dodeljen na delo na vrhovno 
sodišče. 

O dodelitvi odloča sodni svet na predlog predsednika vrhovnega 
sodišča po pisni privolitvi 

69. člen 

Sodnik je lahko največ za dobo šestih mesecev dodeljen opravljati 
sodniško službo na drugo sodišče, če je to potrebno zaradi izjemno 
povečanega obsega dela tega sodišča ali zaradi drugih razlogov, 
ki so povzročili izreden zaostanek v delu tega sodišča. 

V primerih iz prejšnjega odstavka je višji sodnik lahko dodeljen 
opravljati službo na okrožno sodišče in okrožni sodnik na okrajno 
sodišče. 

Začasna dodelitev ne posega v sodniški položaj in sodniško plačo. 

O začasni dodelitvi odloča sodni svet na skupni predlog 
predsednikov obeh pristojnih sodišč po pisni privolitvi sodnika. 

70. člen 

Sodnik je lahko za največ šest let dodeljen za opravljanje 
zahtevnejših strokovnih nalog ministrstvu, pristojnem za 
pravosodje. 

Sodnik iz prejšnjega odstavka obdrži pravico uporabljati naziv 
sodnik, vendar ne more hkrati opravljati sodniške funkcije in mu 
vse druge pravice in obveznosti iz sodniške službe mirujejo. 

Sodniku iz prvega odstavka tega člena pripada najmanj takšna 
plača, kot bi jo prejemal, če bi opravljal sodniško službo, varovane 
pa so tudi vse njegove pravice do napredovanja na višje sodniško 
mesto oziroma položaj oziroma višji plačilni razred po izteku dela 
v ministrstvu. 

O dodelitvi odloči sodni svet na predlog ministra, pristojnega za 
pravosodje, po sodnikovi pisni privolitvi. 

71. člen 

Sodnik je lahko za največ pet let dodeljen v strokovno službo 
sodnega sveta. 

Sodnik iz prejšnjega odstavka je lahko v času dela v strokovni 
službi v celoti ali deloma oproščen opravljanja sodniške službe. 

O dodelitvi in oprostitvi opravljanja sodniške službe odloči sodni 
svet po sodnikovi pisni privolitvi. 

72. člen 

Za potrebe izvajanja tega zakona ministrstvo, pristojno za 
pravosodje, vodi osebno evidenco sodnikov, ki zajema naslednje 
podatke: 
1. osebne podatke, 
2. odločbe o izvolitvi in imenovanju sodnika, 
3. podatke o uspešnosti v času študija, 
4. podatke o sodniškem pripravništvu, 
5. ocene sodniškega dela, 
6. evidenco napredovanj, 
7. disciplinske sodbe. 

Osebni podatki zajemajo podatke o imenu in priimku, datumu 
rojstva, stalnem prebivališču, šolanju, izobraževanju in znanju 
tujih jezikov ter podatke o družinskem stanju. 
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Podatki iz osebne evidence so tajni, razen podatkov iz 2. in 6. 
točke prvega odstavka tega člena. 

Organi, ki so pristojni sprejemati odločitve, o katerih se po določbi 
prvega odstavka tega člena vodi osebna evidenca, so dolžni 
posredovati podatke ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, če 
podatki niso javno dostopni. 

74. člen 

Sodniku preneha sodniška funkcija po zakonu: 
1. z upokojitvijo, vendar najkasneje, ko dopolni 70 let starosti; 
2. če izgubi državljanstvo Republike Slovenije; 
3. če izgubi poslovno sposobnost ali zdravstveno zmožnost za 

opravljanje službe; 
4. če se odpove sodniški službi; 
5. če se odpravi sodišče in sodniku ni mogoče zagotoviti, da 

nadaljuje z opravljanjem sodniške službe v drugem sodišču; 
6. če sodnik sprejeme funkcijo, začne opravljati dejavnost ali 

sklene delovno razmerje oziroma kljub prepovedi opravlja 
delo, ki ni združljivo s sodniško funkcijo (41. člen, tretji odstavek 
42. člena in tretji odstavek 43. člena); 

7. če iz ocene njegove službe izhaja, da ne ustreza sodniški 
službi (33. člen). 

Šteje se, da je razlog iz 1. točke prejšnjega odstavka nastopil z 
iztekom leta, v katerem je sodnik dosegel starostno mejo za 
upokojitev, razlog iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka z dnem 
pravnomočnosti odločbe pristojnega organa, razlog iz 5. točke 
prejšnjega odstavka z dnem prenehanja dela sodišča, razlog iz 
7. točke prejšnjega odstavka pa z dnem, ko sodni svet potrdi 
oceno. 

Sodniška funkcija iz razloga po 4. točki prvega odstavka tega 
člena preneha šestdeseti dan po prispetju sodnikove odpovedi v 
državni zbor, iz razloga po 6. točki prvega odstavka tega člena 
pa z dnem nastopa funkcije oziroma dela, ki ni združljivo s sodniško 
funkcijo. 

75. člen 

S prenehanjem sodniške funkcije iz razloga po 3. ali 5. točki prvega 
odstavka prejšnjega člena pridobi sodnik pravico do predčasne 
upokojitve, če izpolnjuje pogoje, ki jih za predčasno upokojitev 
določajo predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

78. člen 

Če je sodnik obsojen zaradi kaznivega dejanja na zaporno kazen, 
mora sodišče pravnomočno sodbo poslati sodnemu svetu. 

Če je sodnik obsojen na zaporno kazen, ki je daljša od šestih 
mesecev, sodni svet predlaga državnemu zboru, da sodnika 
razreši, o ostalih sodbah, s katerimi je sodnik obsojen za kaznivo 
dejanje, pa sodni svet državni zbor le obvesti. 

Če je sodnik obsojen zaradi kaznivega dejanja na zaporno kazen, 
ki je krajša od šestih mesecev ali na ne prostostno kazen, sodni 
svet predlaga državnemu zboru, da sodnika razreši, če gre za 
kaznivo dejanje, zaradi katerega je osebnostno neprimeren za 
opravljanje sodniške funkcije. 

80. člen 

Uvedbo disciplinskega postopka zoper sodnika ima pravico 
zahtevati predsednik sodišča. Na podlagi zahteve predsednika 
sodišča je disciplinski tožilec dolžan sprožiti disciplinski postopek. 

Minister, pristojen za pravosodje, lahko vloži pobudo za uvedbo 
disciplinskega postopka, če pri izvrševanju pristojnosti 
službenega nadzora odkrije kršitve, zaradi katerih je mogoče 
začeti disciplinski postopek zoper sodnika. 

81. člen 

Disciplinski postopek se uvede zoper sodnika, ki je obtožen, da 
krši sodniške dolžnosti oziroma neredno opravlja sodniško službo. 

82. člen 

Disciplinske sankcije po tem zakonu so: 

1. premestitev na drugo sodišče; 
2. ustavitev napredovanja; 
3. zmanjšanje plače. 

Premestitev na drugo sodišče se lahko izreče za čas od šestih 
mesecev do treh let. 

Ustavitev napredovanja se izreče za čas treh let. 

Zmanjšanje plače se izreče do višine 20% za čas do enega leta. 

83. člen 

Če je sodnik kršil ustavo ali huje kršil zakon, pa državni zbor 
sodnika na predlog sodnega sveta ne razreši (78. člen), 
disciplinsko sodišče sodniku izreče eno od disciplinskih sankcij 
iz prvega odstavka prejšnjega člena. 

Če disciplinsko sodišče ugotovi, da je sodnik kršil sodniške 
dolžnosti ali neredno opravljal sodniško službo, mu izreče, odvisno 
od teže disciplinske kršitve, eno od disciplinskih sankcij iz prvega 
odstavka prejšnjega člena. 

Če gre v primeru iz prejšnjega odstavka za lažjo disciplinsko 
kršitev in če sodnik pred tem ni bil disciplinsko kaznovan, mu 
sodišče lahko namesto disciplinske sankcije izreče ukor. 

84. člen 

Disciplinska sankcija premestitve se lahko nanaša na sodišče 
za eno stopnjo nižjega položaja ali na sodišče enakega položaja 
v drugem kraju. 

V primeru iz prejšnjega odstavka sodnik nima pravice do povrnitve 
stroškov, ki so povezani s premestitvijo v drug kraj. 

Te sankcije ni mogoče izreči vrhovnemu sodniku. 

85. člen 

Disciplinskega postopka zoper sodnika ni mogoče uvesti, ko 
pretečeta dve leti od dneva kršitve. 

Izvršitev izrečene disciplinske sankcije zastara v enem letu. 

86. člen 

V disciplinskem postopku odloča na prvi stopnji disciplinsko 
sodišče, ki ga sestavlja vrhovni sodnik kot predsednik sodišča, 
dva višja sodnika ter okrajni in okrožni sodnik. 
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Sodišče iz prejšnjega odstavka odloča v posamezni zadevi v 
senatu treh sodnikov, v katerem mora biti en član z enakim 
položajem sodnika, kot ga ima sodnik, ki je v disciplinskem 
postopku. 

87. člen 

O pritožbah zoper sodbe disciplinskega sodišča prve stopnje 
odloča disciplinsko sodišče druge stopnje, ki ga sestavlja sedem 
sodnikov vrhovnega sodišča. 

Disciplinsko sodišče iz prejšnjega odstavka odloča v posamezni 
zadevi v senatu petih sodnikov. 

88. člen 

Sestavo disciplinskega sodišča prve stopnje določi občna seja 
vrhovnega sodišča na predlog sodnega sveta, sestavo 
disciplinskega sodišča druge stopnje pa občna seja vrhovnega 
sodišča na predlog predsednika vrhovnega sodišča. 

Sestava disciplinskega sodišča se določi za čas dveh let. 

89. člen 

Funkcijo disciplinskega tožilca pred disciplinskimi sodišči opravlja 
z letnim razporedom dela določeni vrhovni sodnik. 

90. člen 

Kolikor nima ta zakon posebnih določb, se v disciplinskem 
postopku smiselno uporabljajo določbe zakona o kazenskem 
postopku. 

91. člen 

Disciplinski postopek do pravnomočnosti sodne odločbe ni javen, 
razen če obtoženi sodnik izključitvi javnosti izrecno nasprotuje. 

92. člen 

O uvedbi preiskave zoper sodnika odloča senat disciplinskega 
sodišča prve stopnje. 

Preiskavo opravlja sodnik disciplinskega sodišča, ki ga določi s 
sklepom senat sodišča iz prejšnjega odstavka. 

93. člen 

Ko disciplinsko sodišče prejme obtožbo zoper sodnika, jo pošlje 
sodniku, ki ima pravico ugovarjati zoper obtožbo pisno ali ustno 
na zapisnik v roku osem dni po njenem prejemu. 

94. člen 

Zapisnikar v disciplinskem postopku je sodnik. 

Zapisnikarja določi predsednik disciplinskega sodišča. 

104. člen 

Za sodnike iz prvega odstavka 101. člena tega zakona in 
prejšnjega člena, ki prijavijo kandidaturo na razpisano prosto 
sodniško mesto, zahteva sodni svet izdelavo ocene sodniškega 
dela. Ocena sodniškega dela je sestavni del prijave sodnika. 

Ocena po prejšnjem odstavku je strokovna ocena sodniškega 
dela, ki jo za sodnike sodišč prve stopnje izdelajo pristojna višja 
sodišča, za sodnike višjih sodišč vrhovno sodišče, za sodnike 
vrhovnega sodišča pa to sodišče na občni seji. Strokovni oceni, 
ki se izdela po kriterijih iz 29. člena tega zakona, je treba priložiti 
poročila o opravljenih inštruktažnih pregledih, ki so jih opravila 
pristojna sodišča in se nanašajo na delo sodnika. 

Sodišča iz prejšnjega odstavka morajo predložiti sodnemu svetu 
oceno sodniškega dela v petnajstih dneh od zahteve. 

Do uveljavitve zakona, ki bo urejal pristojnost in organizacijo 
delovnih in socialnih sodišč, izdela oceno sodniškega dela za 
sodnike Sodišča združenega dela Republike Slovenije to sodišče 
na občni seji. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

1) Naslov predlooa akta: 

»Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
sodniški službi - 

- hitri postopek, EVA 1998 - 2011 0007« 

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

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

»Na področju, kot ga ureja Predlog sprememb In 
dopolnitev zakona o sodniški službi je sicer zagotovljena 

suverena pravica države, vendar pa obveznosti države 
Izhajajo iz prioritet « Partnerstva za pristop« predvsem na 

področju učinkovitosti sodstva, krepitvi Institucij In 
izboljšanju delovanja sodstva« 

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

»Sporazum ne določa obveznosti za področje, ki ga 
ureja predlog zakona, obveznosti, ki izhajajo po 
sekundarnih virih prava pa naj bi bile Izpolnjene 

najkasneje do leta 2002, oziroma pridružitve« 

c. Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

»NI razlogov za neizpolnjevanje obveznosti na tem 
področju« 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

»Direktiv nI. Novela se usklajuje z zahtevami Poročila ES 
na področju učinkovitosti sodstva« 

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

»Predlog akta se usklajuje z ostalimi viri prava « 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

»NI razlogov za delno urejevanje področja« 

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

»Kot rok je posredno določen z državnim programom 
o prevzemu evropske zakonodaje« 

5} Ali so zoorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino: 

»Pravnih virov, za urejevanje razmerij, kot jih ureja predlog 
sprememb in dopolnitev zakona, in ki bi bili obvezujoči 

za našo državo, nI« 

6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik? 

»Predlog sprememb In dopolnitev zakona ni preveden v 
noben drug tuj jezik« 

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

»Pri Izdelavi gradiva niso sodelovali neodvisni 
strokovnjaki, kot so primeroma našteti« 

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

»Predlog zakona je predviden z državnim programom za 
prevzem pravnega reda ES« 

Barbara BREZIGAR, l.r. 
ministrica 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 

POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 

ZAVAROVANJU (ZPIZ-?) 

- EPA 1329 - II - skrajšani postopek 

Poslanec Ivan Kebrlč je dne 29. septembra 2000 
predložil Državnemu zboru v obravnavo predlog 
zakona o spremembi zakona o pokojninskem In 
Invalidskem zavarovanju (ZPIZ-?) - skrajšani postopek 
-EPA 1329 -II. 

Dne 12. julija 2000 je poslanec mag. Janez Kopač 
predložil Državnemu zboru v obravnavo predlog • 
zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
pokojninskem In Invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1B) - 
skrajšani postopek - EPA 1227 - II In dne 14. julija 2000 
še skupina poslancev s prvopodplsano Nado Skuk 
predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona 
o pokojninskem In Invalidskem zavarovanju (ZPIZ-?) - 
skrajšani postopek (EPA 1243-11), ki urejata enako 
oziroma podobno vsebino kot predloženi zakon. 

Ker zakonodajna postopka predlogov zakonov, zgora) 
navedenih predlagateljev še nista končana, je 
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega 
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora 
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je v obravnavo 
predložil poslanec Ivan Kebrič. 

Ivan Kebrič 
Poslanec Državnega zbora 

Ljubljana, 29. septembra 2000 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur.i.RS, št. 48/92, 
15/94, 19/94 in 44/94 - odločba Ustavnega sodišča RS) in 
174. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur.i.RS, št. 44/93, 
80/94, 3/95, 28/96, 26/97, 46/2000) vlaga podpisani poslanec 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 
POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU, . 

katerega pošilja v obravnavo in sprejem po skrajšanem 
postopku, na podlagi 204. a člena Poslovnika Državnega zbora, 
ker gre za manj pomembno spremembo. 

V skladu s 176. členom Poslovnika Državnega zbora bo pri 
obravnavi zakona v Državnem zboru In pri delu njegovih 
delovnih teles sodeloval kot predlagatelj. 

Ivan Kebrič, l.r. 
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I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Državni zbor je na svoji seji dne, lO.decembra 1999 sprejel novi 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Besedilo 
novega zakona obsega revizijo sistema pokojninsko-invalidskega 
zavarovanja, ki ga je določal prejšnji zakon iz leta 1992. 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l.RS, št. 
106/99) je v 228.členu uredil pobiranje prispevkov za obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Določil je, da Davčna 
uprava Republike Slovenije opravlja nadzor nad obračunavanjem 
in plačevanjem prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, obenem pa tudi pobira, izterjuje ter vodi ustrezne 
evidence o vplačanih prispevkih za posamezne zavarovance. 
Navedena norma prav tako določa, da Skupščina zavoda na 
predlog upravnega odbora zavoda odpisuje, delno odpisuje, 
dovoljuje odlog in obročno odplačevanje in vračilo prispevkov za 
obvezno zavarovanje. 

Navedena rešitev se ni izkazala za ustrezno ter povzroča velike 
težave pri njenem izvajanju. Skupščina zavoda je prevelik in 
preštevilčen organ, ki se sestaja občasno, praviloma dvakrat na 
leto, in zato takšna rešitev otežuje tekoče reševanje nalog iz 
drugega odstavka 228.člena zakona, zaradi česar prihaja do 
zapletov oziroma dolgotrajnega izvajanja oziroma reševanja 
predlogov upravnega odbora zavoda glede odpisa prispevkov 
za obvezno zavarovanje. Obstoječa rešitev od zavoda prav tako 
terja, da dodatno zaposli delavce, ki bi naj opravljali navedene 
naloge, med tem ko Davčni urad Republike Slovenije že razpolaga 
z ljudmi, ki imajo ustrezno znanje, in so usposobljeni za pravilno 
presojo možnosti oziroma nezmožnosti plačevanja prispevkov 
za pokojninsko zavarovanje. 

2. Cili oziroma namen zakona 

Drugi odstavek 228.člena Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Ur.l.RS, št. 106/99) med drugim določa, da Skupščina 
zavoda na predlog upravnega odbora zavoda odpisuje oziroma 
delno odpisuje prispevkov za obvezno zavarovanje. 

Z novelo se določa, da izvaja odpise oziroma delne odpise na 
predlog upravnega odbora zavoda Davčna uprava Republike 
Slovenije namesto Skupščine zavoda. 

Državni proračun daje splošno jamstvo za likvidnost sistema 
pokojninsko-invalidskega zavarovanja, vendar vstopi državni 
proračun v to vlogo šele, ko gre za finančne transfere v blagajno 
zavoda. S predlogom novele pa določam, da državni proračun 
neposredno in tekoče pokrije vse odpise prispevkov za obvezno 

zavarovanje. Namreč, s takšno rešitvijo bi bil zavod rešen 
bremena, da mora sam iskati finančna jamstva (v primeru 
nelikvidnosti) oziroma posojila pri bankah za izpolnjevanje 
navedenih finančnih obveznosti ter jih nato »izterjati« oziroma 
dobiti v nepredvidljivem času iz državnega proračuna, v tem 
času pa bi moral za navedena posojila plačati še obresti. 

3. Ocena finančnih sredstev iz državnega proračuna 

V osnovi predlagana rešitev, ki določa, da se odpis prispevkov 
za obvezno zavarovanje poravna neposredno iz državnega 
proračuna, ne pomeni dodatnega obremenjevanja državnega 
proračuna. Že sedaj mora državni proračun jamčiti in zagotavljati 
sredstva za likvidnost sistema pokojninsko-invalidskega 
zavarovanja. Vsak odpis prispevkov za obvezno zavarovanje se 
posredno odslika v povečanju povračil (transfera) iz državnega 
proračuna. 

Obveznosti državnega proračuna so že sedaj določene v 
232.členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Ur.l.RS, št.106/99), s katerim se določa seznam pravic po 
posebnih predpisih, ki jih je država dolžna zagotoviti. Finančne 
obveznosti iz navedenega naslova država pokriva z vsakoletnim 
transferom sredstev v blagajno zavoda. Del tega finančnega 
transfera predstavljajo tudi poravnava finančnih obveznosti iz 
naslova odpisa prispevkov za obvezno zavarovanje, ker država 
pač jamči za finančno likvidnost sistema pokojninsko-invalidskega 
zavarovanja. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l.RS, 
št. 106/99) se drugi odstavek 228.člena spremeni tako, da se 
glasi: 

»2) Davčna uprava Republike Slovenije na predlog svojih 
strokovnih služb odpisuje, delno odpisuje, dovoljuje odlog in 
obročno odplačevanje in vračilo prispevkov za obvezno 
zavarovanje. Izpadle dohodke, zaradi odpisa oziroma delnega 
odpisa prispevkov za obvezno zavarovanje, poravna 
Republika Slovenija iz proračuna«. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

Drugi odstavek 228.člena Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Ur.l.RS, št. 106/99) določa, da skupščina zavoda 
na predlog upravnega odbora zavoda odpisuje, delno odpisuje, 
dovoljuje odlog in obročno odplačevanje in vračilo prispevkov za 
obvezno zavarovanje. 

Navedena rešitev ni ustrezna in povzroča velike težave pri 
uresničevanju določila drugega odstavka 228.člena. Namreč, 
skupščina zavoda je prevelik in preštevilčen organ, ki se sestaja 
občasno, praviloma nekajkrat na leto, in zato takšna rešitev otežuje 
tekoče reševanje nalog iz drugega odstavka navedenega člena, 
zaradi česar bi lahko prišlo do zapletov oziroma dolgotrajnega 
izvajanja oziroma reševanja predlogov upravnega odbora zavoda 
glede odpisa prispevkov za obvezno zavarovanje. 

Nadalje predlagana sprememba Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju določa, da država iz proračuna poravna 

izpadle dohodke zaradi odpisa oziroma delnega odpisa prispevkov 
za obvezno zavarovanje. 

Po sedanji ureditvi državni proračun jamči za likvidnost sistema 
pokojninsko- invalidskega zavarovanja, vendar to garancijo daje 
šele takrat, kadar zavodu zmanjka sredstev za njegovo dejavnost. 
S predlagano rešitvijo se določa, da se izpadli dohodki zaradi 
odpisa prispevkov za obvezno zavarovanje poravnajo 
neposredno iz državnega proračuna. Res je, da državni proračun 
poravna finančne obveznosti zavodu in na ta način zagotovi 
njegovo likvidnost, vendar bi z direktnim prenosom sredstev iz 
državnega proračuna za kritje izpada prispevkov za obvezno 
zavarovanje zaradi odpisa zagotovili zavodu večjo likvidnost, 
namesto, da bi čakali na transfer sredstev iz državnega proračuna 
oziroma da bi se moral zavod zadolžiti. 

V drugem členu določamo vacatio legis. 

IV. ČLEN, KI SE SPREMINJA 

228. člen 
(Pobiranje prispevkov) 

1) Davčna uprava Republike Slovenije opravlja nadzor nad 
obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pobira, izterjuje ter 
vodi ustrezne evidence o vplačanih prispevkih za posamezne 
zavarovance. 

2) Skupščina zavoda na predlog upravnega odbora zavoda 
odpisuje, delno odpisuje, dovoljuje odlog in obročno 
odplačevanje in vračilo prispevkov za obvezno zavarovanje. 

3) Način izterjave zapadlih prispevkov, nadzor nad plačevanjem 
prispevkov in zamudne obresti se določijo s posebnim 
zakonom. Merila za odpis, delni odpis ter obročno 
odplačevanje prispevkov določi Skupščina zavoda, 
najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi zakona. 
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Predlog zakona o 

UPORABI GENSKE TEHNOLOGIJE 

(ZUGT) 

- EPA 1331 - II - prva obravnava 

Vlada Republike Slovenije je dne 10. oktobra 2000 
predložila v obravnavo predlog zakona o uporabi 
genske tehnologije (ZUGT) - prva obravnava - EPA 
1331 -II. 

Dne 11. januarja 1999 je poslanec dr. Franc Zagožen 
predložil Državnemu zboru v obravnavo predlog 
zakona o genski tehnologiji (ZGenT) - prva obravnava 
(EPA 676-II), ki ureja enako oziroma podobno vsebino 
kot predloženi zakon. 

Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga je 
predložil poslanec dr. Franc Zagožen še nI končan, Je 
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega 
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora 
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je predložila 
Vlada Republike Slovenije. 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 695-01/99-4 
Ljubljana, 05.10.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 19. seji dne 5.10.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O UPORABI GENSKE 
TEHNOLOGIJE, 

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

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

- dr. Andrej UMEK, minister za okolje in prostor, 
- Margareta SREBOTNJAK BORSELLINO, državna 

sekretarka v Ministrstvu za okolje in prostor, 
- Dušan PICHLER, državni podsekretar v Ministrstvu za okolje 

in prostor. 

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

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

1.1. Uvodna pojasnila o osnovah genske tehnologije 
1.2. Ocena stanja na področju uporabe genske tehnologije v 

svetu in v Republiki Sloveniji 

2. Razlogi za izdajo zakona 

3. Primerjalno pravna ureditev 

I. UVOD 

1. Ocena stanja 

1.1. Uvodna pojasnila o osnovah genske tehnologije 

Gensko inženlrstvo je integracija znanstveno-tehničnih 
postopkov, s katerimi gene poljubnega izvora prenesemo, 
pomnožimo, obdržimo in izrazimo v poljubnem organizmu. To 
omogoča sestavljanje novih kombinacij genov, ki jih sicer v naravi 
ni. Celice s spremenjeno dedno zasnovo lahko tudi pripravimo 
do tega, da sintetizirajo večje količine lastnih spojin, lahko pa tudi 
spojin, ki sicer niso del njihovega genetskega potenciala. 

Genska tehnologija, tehnologija rekombinantne DNA, gensko 
inženirstvo, genska manipulacija, so izrazi, s katerimi bolj ali manj 
celovito opisujemo uporabo različnih načinov in tehnik izolacije 
genov in genskih elementov, njihovo spreminjanje in razvrščanje 
v nova zaporedja, njihov vnos in pomnoževanje v izbranih 
gostiteljskih celicah in seveda tudi izražanje v obliki beljakovinskih 
produktov. V to so zajete tudi metode za preiskovanje (analizo) 
DNA oziroma kloniranih genov. 

Genom je celotna dedna zasnova celice in s tem celotnega 
organizma. Odvisno od vrste oziroma položaja organizma ga 
lahko tvori ena sama ali več molekul deoksiribonukleinske kisline 
(DNA) različnih velikosti, ki so nosilke dedne informacije. 
Značilnost DNA je specifično zaporedje njenih gradbenih 
elementov, štirih vrst nukleotidov, majhnih molekul, katerih 
organske baze (adenin - A, timin - T, citozin - C in gvanin - G) 
predstavljajo štiri črke abecede zapisa dedne informacije. Po tri 
takšne "črke" so namreč zapis za eno od dvajsetih aminokislin, 
ki so gradbeni elementi beljakovin. Zaporedje nukleotidov v DNA 
(oziroma zaporedje njihovih različnih tripletov) se pri izražanju 
genetske informacije na ta način prevaja v specifična zaporedja 
aminokislin - specifične beljakovine. 
Osnovna enota dednosti je gen, del molekule DNA, ki nosi zapis 
za eno beljakovino. Genomi najpreprostejših organizmov 
vsebujejo po nekaj tisoč različnih genov, pri višjih organizmih pa 
je njihovo število bistveno večje. Po dananšnji oceni človekov 
genom vsebuje med 70.000 in 100.000 različnih genov. Pred celično 

4. Cilji in predlagane rešitve zakona 

5. Ocena finančnih posledic zakona 

6. Slovarček izrazov, uporabljenih v zakonu 

II. BESEDILO ČLENOV 

III. OBRAZLOŽITEV 

delitvijo se vsaka molekula DNA podvoji in celici potomki tako 
sprejmeta vsaka po eno enako kopijo vseh molekul DNA, ki 
sestavljajo genom, kar omogoča prenos genetske informacije iz 
roda v rod. 

Kloniranje genov (molekulsko kloniranje) je ustvarjanje velikega 
števila enakih kopij nekega gena, ki smo ga vnesli v celico 
gostiteljskega organizma, npr. v bakterijo. Ko taki, transformirani 
celici omogočimo, da se na trdni hranilni podlogi s celično delitvijo 
razraste v kolonijo popolnoma enakih celic, ustvarimo celični 
klon, v katerem imajo vse celice enako dedno zasnovo. Bistvo 
genskega inženirstva je v tem, da izbrani fragment DNA nekega 
organizma, ki smo ga pridobili z ustreznimi postopki rezanja DNA 
in ga izolirali iz množice ostalih fragmentov, zlepimo z neko drugo 
molekulo DNA v natančno določeno, želeno zaporedje. Ta druga 
molekula DNA je navadno prenašalna molekula, vektor (npr. 
plazmid ali virus), s katerim izbrani fragment prenesemo v drug 
organizem - gostiteljsko celico, v kateri naj bi se tuji fragment 
skupaj z vektorjem pomnožil in, če gre za gen, tudi izrazil v obliki 
ustrezne beljakovine. 

Sodobna farmacevtska biotehnologija si na ta način prizadeva 
pridobiti gensko spremenjene mikroorganizme, ki bi bili sposobni 
sintetizirati velike količine beljakovin, uporabnih kot zdravila, in 
nekaterih sekundarnih metabolitov (npr. antibiotikov, alkaloidov, 
vitaminov itd.), ki so v izhodiščnih organizmih prisotni le v 
neznatnih količinah ali pa so težko dostopni in je zato njihovo 
pridobivanje zapleteno, nezadostno oziroma neekonomično. 

Na enak način ravnata tudi sodobna kemijska In prehrambena 
Industrija, saj želita pridobivati številne snovi (encime, barvila, 
arome, vitamine itd.), ki bi bile dostopnješe, cenejše, bolj čiste in 
tako tudi bolj varne za uporabo. V bistvu gre za nov način 
proizvodnje naravnih snovi, z gensko spremenjenimi, vendar 
dokazano varnimi organizmi, ki ne preživijo razmer Izven 
poskusnega laboratorija oziroma proizvodnega obrata. 

V kmetijstvu poskušajo pridobiti gensko izboljšane organizme, 
ki bi bili odpornejši proti stresnim dejavnikom iz okolja in primernejši 
za prehranske namene'. Pri večini teh poskusov gre v bistvu za 
posnemanje tisočletnih prizadevanj človeka za vzgojo in izboljšanje 
domačih živali in kulturnih rastlin, le da sedaj potekajo hitreje in 
bolj načrtno. 
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Na področju varstva okolja bi z gensko spremenjenimi in tako 
metabolično aktivnejšimi mikroorganizmi lahko uspešneje 
odstranjevali onesnažujoče snovi oziroma preprečevali njihov 
vnos in razširjanje. 

Z analizo strukture in delovanja genov pa gre za prizadevanja, 
posebno na področju medicine in v kmetijstvu, diagnosticirati 
genske okvare in z njimi povezane bolezni ter jih v bližnji 
prihodnosti tudi zdraviti in preprečevati. 

1.2. Ocena stanja na področju uporabe genske 
tehnologije v svetu in Republiki Sloveniji 

V farmacevtski Industriji med večje uspehe na področju 
rekombinantnih zdravil v zadnjih dvajsetih letih lahko uvrstimo 
proizvodnjo rekombinantnega človeškega rastnega faktorja, 
inzulina, interferona, faktorja strjevanja krvi VIII, eritropoetina, 
faktorjev rasti granulocitov oziroma makrofagov, intertevkinov in 
rekombinantnih vakcin. 

V letu 1990 je bilo na svetovem trgu 12 zdravil, proizvedenih z 
gensko tehnologijo, približno 60 preparatov je bilo v kliničnem 
razvoju in prav toliko v predkliničnem razvoju. Trenutno so v 
središču pozornosti različni imunomodulatorji, predvsem limfokini, 
ki uravnavajo proliferacijo in aktivnost T-limfocitov, serumski 
albumini za nadomeščanje krvne plazme ter faktorji strjevanja 
krvi za zdravljenje različnih oblik hemofilije. Nadomeščanje 
beljakovin, ki jih sicer lahko pridobivamo iz človeških tkiv, z 
rekombinantnimi, je namreč ob prednostih pri proizvodnji zelo 
pomembno tudi zaradi pogostih kontaminacij naravnih pripravkov 
s patogenimi agensi, v zadnjem času predvsem z virusi hepatitisa 
B in C ter AIDSa. 

Leta 1996 je bilo v ZDA odobrenih že 16 rekombinantnih zdravil, 
150 pa jih je bilo v tretji, zadnji fazi kliničnih preizkusov. Število 
novih tradicionalnih zdravil se je po letu 1990 zmanjšalo. V ZDA 
so od leta 1992 do 1994 zmanjšali število zaposlenih v 
farmacevtski industriji za 40.000, vendar pa je ta industrija samo 
v letu 1995 porabila 3,5 milijarde dolarjev za nakup manjših 
biotehnoloških firm ter 1,6 milijarde dolarjev za nakup licenc in za 
vlaganje v razvojne programe takšnih firm, pri katerih prednjačijo 
raziskave s področja raka, AIDSa in človeških genov, pomembnih 
za medicino. Po napovedih bosta ob koncu tisočletja po porabljenih 
sredstvih najbolj uporabljani rekombinantni zdravili na svetu inzulin 
in eritropoetin. 

V tem času v Sloveniji genske tehnologije v smislu industrijske 
proizvodnje še ni, čeprav je na trgu že nekaj zdravil, katerih 
učinkovine so pridobljene s to tehnologijo. V predkliničnih in na 
začetku kliničnih preizkusov so različni analogi človeškega faktorja 
tumorske nekroze, ki jih je skupaj z raziskovalci Kemijskega 
inštituta (KI) v Ljubljani razvila Tovarna farmacevtskih in kemičnih 
proizvodov LEK, ki sama in v sodelovanju s KI pripravlja še dve 
drugi rekombinantni zdravili, katerih proizvodnja naj bi stekla v 
prihodnjih letih. Tovarna zdravil KRKA Novo mesto je skupaj z 
raziskovalci Inštituta Jožef Štefan v Ljubljani razvila diagnostičen 
komplet za določanje nivoja nekaterih proteoliznih encimov s 
protitelesi, proizvedenimi s pomočjo rekombinantnih antigenov, v 
pripravi pa so tudi aktivnosti za uvajanje genske tehnologije v 
proizvodnjo antibiotikov in nekaterih biološko aktivnih beljakovin 
kot je npr. ovčji kimozin (sirilo), ki so ga razvili na IJS. 

V kemijski in prehrambeni Industriji je bil do sedaj pomen 
genske tehnologije še relativno majhen, vendar pričakujejo, da 
bodo biotehnološki proizvodi v kemiji imeli leta 2.000 že 6% delež 
na svetovnem trgu. Že danes lahko na trgu kupimo nekatere 
proizvode, ki so bili pridobljeni z gensko spremenjenimi 
mikroorganizmi, in tudi takšne, ki vsebujejo dodatke (aditive), 

pridobljene z gensko spremenjenimi mikroorganizmi ali iz gensko 
spremenjenih surovin. 

Med uspešne biotehnološke proizvode te vrste spadajo gensko 
spremenjeni pekovski kvas (Brocades, 1.1989), gensko 
spremenjeni pivski kvas (RBF International, 1.1993), mikoproteini 
(RHM, 1.1993), goveji kimozin iz gensko spremenjene kvasovke 
(Gist Brocades, 1.1991), plesni (Genecor, 1.1991) ali črevesne 
bakterije (Pfizer, 1.1992), nadalje hemiceluloza iz gensko 
spremenjene bakterije (Rohm GmbH, 1.1996) oziroma plesni 
(Ouest International, 1.1996) ter riboflavin iz gensko spremenjene 
bakterije (Hoffman La-Roche, 1.1997). Vse tržne analize kažejo, 
da bodo v nekaj letih takšni proizvodi postali vsakdanjost. 

V Sloveniji metode analize DNA za živilsko industrijo pomembnih 
mikroorganizmov, predvsem kvasovk, uvajajo na Oddelku za 
živilstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani. 

Uporaba genske tehnologije bo v prihodnosti zelo vplivala tudi na 
kmetijstvo, kjer pričakujejo, da bodo biotehnološki proizvodi leta 
2.000 zasedli vsaj 3,3% tržni delež. 

Po letu 1983, ko je uspela prva genska transformacija pri rastlinah 
(v tobak so vnesli bakterijski gen za odpornost na antibiotik), 
smo priče skokovitega napredka na področju raziskav za 
izboljšanje rastlin za prehrano in pri industrijskih rastlinah. Z 
vnosom ustreznih genov je mogoče izboljšati lastnosti, pomembne 
za pridelovanje (odpornost na bolezni, škodljivce in stresne 
dejavnike iz okolja; toleranca na herbicide), za skladiščenje (daljša 
obstojnost, počasnejše zorenje), za potrošnika (izboljšana 
hranilna vrednost in aroma) in za pridobivanje zdravilnih snovi, 
industrijskih olj itd. Do danes je bilo transformiranih že več kot 90 
rastlinskih vrst in skoraj polovica je bilo preizkušenih tudi na polju. 

Dp decembra 1995 je bilo v svetu registriranih 3.647 poljskih 
poskusov s transgenimi rastlinami, ki so jih izvajali na več kot 
15.000 lokacijah. V te poljske poskuse je bilo vključenih najmanj 
56 različnih kulturnih rastlin, poskusi pa so potekali v 34 državah 
sveta. 91% teh poskusov je potekalo v industrijskih državah, 1% 
v vzhodni Evropi in Rusiji in 8% v drugih državah, predvsem v 
Latinski Ameriki in na Karibih. Največ poljskih poskusov je bilo 
opravljenih v ZDA (1.952), Kanadi (486) in zahodni Evropi (796). 
Najbolj pogosto so bili v poljske poskuse vključeni transgena 
koruza (33%), oljna ogrščica (21%), krompir in paradižnik (vsak 
z 11%), soja (9%), bombaž (7%), tobak (5%) in melona/buče 
(3%). Glede preizkušanja lastnosti se največkrat pojavljajo 
odpornost na herbicide (35%), odpornost na insekte (18%), 
odpornost na viruse (11%), različne spremembe lastnosti 
pomembnih za kakovost (20%), odpornost na glivične bolezni 
(3%) in druge lastnosti (13%). 
Transgene rastline so danes tudi že v komercialni pridelavi. Prvi 
so pričeli Kitajci leta 1990 s pridelovanjem transgenega tobaka, 
odpornega na viruse, ki ga danes pridelujejo na več kot milijon 
hektarih. Sledile so ZDA, maja 1994, z dovoljenjem za prodajo 
svežega transgenega paradižnika. Leta 1996 so bile v komercialni 
pridelavi sledeče gojene rastline: v ZDA - šest različnih transgenih 
hibridov koruze, pet sort paradižnika, štiri sorte bombaža, dve 
sorti krompirja, oljna ogrščica, soja, buča in papaja; v Kanadi - pet 
različnih transgenih oljnih ogrščic, dve koruzi in krompir; na 
Kitajskem - transgeni tobak in paradižnik; v Argentini - transgena 
soja; v Evropski uniji - transgeni tobak; v Mehiki - transgeni 
paradižnik; v Avstraliji - dva transgena nageljna. Veliko drugih 
transgenih gojenih rastlin je v teh državah v postopku pridobivanja 
dovoljenja za komercialno pridelavo, poteka pa tudi mednarodni 
promet s transgenimi poljščinami (zrnje). 

V Sloveniji poljskih poskusov še ni bilo, prav tako nimamo 
komercialne pridelave transgenih rastlin. Imamo pa že skupine 
raziskovalcev, ki se ukvarjajo z gensko tehnologijo pri rastlinah: z 
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laboratorijskimi poskusi izboljšanja nekaterih rastlinskih vrst z 
vnosi genov in s poskusi ustvarjanja rastlinskih transgenov za 
pridobivanje nekaterih zdravilnih snovi se ukvarjajo na Inštitutu 
Jožef Štefan, v povezavi s Fakulteto za farmacijo in z Nacionalnim 
biološkim inštitutom v Ljubljani, metode genske tehnologije za 
žlahtnenje rastlin in za njihovo genotipizacijo pa uvajajo na 
Biotehniški fakulteti v Ljubljani. 

Sodobna biotehnologija lahko ustvarja tudi transgene živali, 
npr. govedo, ki mu vnesemo človeški gen za neko beljakovino, 
uporabno kot zdravilo, ki jo nato na enostaven način in v velikih 
količinah pridobivamo skupaj s popolnim govejim mlekom. Z 
vnosom določenih genov je mogoče izboljšati rast živali in kvaliteto 
njenega mesa, v medicini pa si veliko obetamo od presajevanja 
organov, ki bi jih v neomejenih količinah pridobivali iz domačih 
živali, tako da bi jih z vnosom človeških genov spremenili do te 
mere, da jih človeško telo ne bi zavračalo. 

Prvi transgeni sesalci so bile miške, ki so jim za potrebe medicinskih 
raziskav že koncem sedemdesetih let v kromosomsko DNA 
uspešno vgradili virusne gene. V začetku osemdesetih let je sledil 
vnos gena za človeški rastni hormon. Miške "velikanke", ki so 
svoje normalne vrstnice v telesni teži presegale za več kot 
dvakrat, so obšle svet na naslovnici revije Nature in tako odprle 
novo obdobje živalske biotehnologije in mnogi so pričakovali, da 
bodo kmalu sledili podobni rezultati tudi pri domačih živalih. Izkazalo 
se je, da učinek takega poseganja v genom prašičev, goveda, 
ovac in perutnine še zdaleč ni tako dramatičen. Relativno uspešno 
pa so s to metodo lahko spodbudili rast rib. 
Vzporedno z razvojem tehnik za prenos genov v zarodke živali 
so se razvijale tudi reprodukcijske tehnike, ki so bistveno 
pripomogle k razvoju novih konceptov transgeneze. Poleg 
vplivanja na rast so se kot zanimiva področja za vnos tujih genov 
izkazale tudi druge proizvodne lastnosti kot npr. mlečnost, nesnost, 
proizvodnja volne in reprodukcijske lastnosti. V zadnjem času je, 
kot že omenjeno, močan povdarek na spreminjanju kvalitete 
živalskih proizvodov (kvaliteta mesa, mleko z ugodnimi 
tehnološkimi lastnostmi) in možnosti za proizvodnjo biološko 
aktivnih snovi v mlečni žlezi ali hematopoetskih organih, kar je 
predvsem zanimivo za farmacevtsko industrijo, ki na ta način 
lahko proizvede snovi, ki jih ni mogoče proizvajati s pomočjo 
mikroorganizmov. 

V genom različnih živalskih vrst je bilo uspešno vnešenih preko 
sto različnih genov in njihovih kombinacij in nekateri izsledki so že 
uporabni v farmacevtski industriji; med tuje (heterologne) 
beljakovine, ki jih proizvajajo s transgenimi živalmi, sodijo med 
drugim alfa S1 antitripsin, tkivni plazminogenski aktivator, faktorji 
strjevanja krvi, laktoferini, rastni hormon, IGF in virusni antigeni. 
Za medicinske raziskave je neprecenljive vrednosti tudi razvoj 
tehnologije, ki omogoča selektivno inaktivacijo genov (angl. knock 
out) in s tem proučevanje njihovega delovanja. 

V Sloveniji se z živalsko biotehnologijo in uporabo tehnologije 
rekombinantne DNA pri živalih ukvarjajo na Oddelku za zootehniko 
Biotehniške fakultete. Predvsem se ukvarjajo z analizo genoma 
živali, s proizvodnjo molekulskih označevalcev, z gensko 
diagnostiko in z raziskavami osnovnih mehanizmov, ki uravnavajo 
izražanje genov. Analiza genoma je usmerjena predvsem v 
odkrivanje genov, ki vplivajo na proizvodne lastnosti živali 
(beljakovine mleka, zamaščenost, rast), pa tudi v karakterizacijo 
naših avtohtonih vrst in pasem (soška postrv, lipicanec, 
krškopoljski prašič), kar bo omogočilo načrtovanje učinkovitih 
programov za njihovo ohranitev. Uvajajo tudi metode, ki so 
potrebne za vnos tujih genov v dednino živali. Genska diagnostika 
nekaterih dednih bolezni živali in infekcij z mikroorganizmi pa 
predstavlja že vsakodnevno rutino. Podobne diagnostične pristope 
uvajajo tudi na Veterinarski fakulteti v Ljubljani. 

Za področje medicine je izjemnega pomena mednarodna 
iniciativa, imenovana Projekt človeški genom, ki se je konec leta 
1989 porodila v ZDA, in ki ima za cilj v prvi 15- do 20-letni fazi, za 
katero so namenili blizu 5 milijard ameriških dolarjev, razcepiti 
človeški haploidni genom z DNA, veliko 3 milijarde nukleotidov, v 
manjše fragmente in z njihovim kloniranjem ter ugotavljanjem 
genetske vezanosti ustvariti ustrezen "zemljevid" - to je pridobiti 
knjižnice prekrivajočih se fragmentov, ki jim je mogoče določiti 
strukturo, to je zaporedje nukleotidov, in s tem ob računalniškem 
primerjanju homolognih zaporedij, ugotovljenih pri vzporednih 
analizah genomov nekaterih živalskih in rastlinskih vrst, razkriti 
DNA sekvenco celotnega človeškega genoma. 

Ob tem potekajo tudi raziskave, katerih namen je iskanje določenih 
genov s prepoznavno vlogo za delovanje organizma. Med njimi 
so tako imenovani bolezenski geni, ki jih povezujemo s kakšno 
od 5.000 poznanih genetskih bolezni in genskih okvar, saj mutacije 
v teh genih povzročajo nastanek nepravilnih, okvarjenih beljakovin 
s spremenjeno aktivnostjo, včasih tudi izostanek normalnih 
celičnih oziroma telesnih beljakovin, vedno pa je posledica 
določena genska bolezen, ki se z okvarjenim genom lahko tudi 
deduje kot genetska (dedna) bolezen. Prvi genski bolezni, ki ju je 
bilo mogoče diagnosticirati z analizo genov, odkritih z metodami 
tehnologije rekombinantne DNA, sta bili a talasemija (leta 1976) in 
anemija srpastih celic (leta 1978), sledile so fenilketonurija, cistična 
fibroza, hemofilija A, Duchenne/Beckerjeva mišična distrofija in 
še mnoge druge. 

Danes je z gensko preiskavo mogoče ugotoviti že blizu 200 
različnih genskih nepravilnosti, kar omogoča njihovo zgodnjo in 
natančno klinično diagnostiko, v mnogih primerih tudi predrojstno 
diagnostiko pri zarodku, določanje prenašalstva okvarjenih genov 
pri družinah oziroma populacijah z visokim tveganjem in v 
določenih primerih tudi ugotavljanje nagnjenosti k nekaterim 
dednim boleznim. 

Z analizo visoko polimorfnih nukleotidnih zaporedij v genomu je 
bila leta 1985 postavljena osnova za DNA prstne odtise, 
kompleksne elektroforezne vzorce polimorfnih fragmentov DNA, 
podobne "črtastim kodom", s katerimi je bilo mogoče zelo natančno 
razlikovati med posamezniki. Metoda je bila že leta 1978 v ZDA 
priznana kot dokazilo na sodnem procesu in se danes vedno bolj 
uporablja pri določanju sorodstvenih povezav, za osebno 
identifikacijo v sodni medicini in v kriminologiji, pa tudi pri 
raziskavah na drugih področjih, kot so molekulska evolucija, 
molekulska arheologija, zgodovinske populacijske raziskave itd. 

V Sloveniji se z osnovnimi molekularno genetskimi raziskavami 
dednih bolezni in genskih okvar pri človeku ter z gensko preiskavo 
v diagnostične namene že od leta 1988 naprej ukvarjajo na 
Medicinski fakulteti v Ljubljani. Trenutno potekajo raziskave genov 
in mutacij pri 8-10 genetskih boleznih oziroma genskih 
nepravilnostih, v uporabi pa so že klinična in predrojstna 
diagnostika monogenskih bolezni cistične fibroze, hemofilije A in 
nekaterih mišičnih distrofij, diagnostika limfomov, določanje 
prisotnosti infekcijskih agensov (npr. virusov AIDSa, hepatitisa 
B), DNA tipizacija za presajevanje tkiv ter za določanje osebne 
identitete, za potrebe sodne medicine in za kriminologijo. Osrednja 
inštitucija je Medicinski center za molekularno biologijo, lociran na 
Inštitutu za biokemjo MF, ki koordinira dejavnosti na tem področju 
med 14 inštituti MF in klinikami KC, ustrezni laboratoriji pa so 
vzpostavljeni tudi na Ginekološki kliniki, Inštitutu za mikrobiologijo 
MF, Inštitutu za patologijo MF, Centru za tipizacijo tkiv na Zavodu 
za transfuzijo, Inštitutu za sodno medicino in v Kriminološkem 
laboratoriju MNZ. V izgradnji sta tudi laboratorija na Onkološkem 
inštitutu in na Hematološki kliniki. 

Za večino dednih bolezni in genskih okvar še ne poznamo 
učinkovitega zdravljenja, vendar genska tehnologija odpira tudi 
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možnosti genskega zdravljenja (genske terapije), s katerim bo 
mogoče popravljati napake v genih oziroma okvarjene gene 
nadomeščati z nepoškodovanimi. 

Teoretično gre za dve vrsti genskega zdravljenja. Somatsko 
gensko zdravljenje naj bi popravljalo genske napake v somatskih 
(telesnih) celicah in s tem ublažilo ali odpravilo simptome bolezni 
pri prizadetem organu oziroma na zdravljeni osebi. Druga možnost 
pa je popravljanje genske napake v celicah klične liniie ali v 
oplojenem iaičecu ali v nediferenciranih celicah zgodnjega 
zarodka. Tedaj bi se učinek tega posega lahko prenesel na vse 
bodoče generacije potomcev. 

S prvim načinom smo šele na začetku, tako da ob času pisanja 
predloga tega zakona še ni nobene preizkušene in učinkovite 
metode somatskega genskega zdravljenja, ki bi bila zrela za 
prenos v rutinsko uporabo. Treba pa je povedati, da na tem 
področju v tujini tečejo mnogi raziskovalni projekti, tako da prve 
uporabne rezultate morda lahko pričakujemo že v prihodnjih letih. 
Druga možnost, zdravljenje kličnih oziroma zarodnih celic, pa je 
za zdaj še samo teoretična, saj še ne obvladujemo mehanizmov 
natančnega vgrajevanja genov v genom in tudi zelo malo vemo o 
možnih kratkoročnih in dologoročnih vplivih na novo vnesenih 
genov. Čeprav bi sicer bil s tehničnega vidika vnos terapevtskega 
gena v oplojeno jajčece popolnoma izvedljiv in za gotovo 
učinkovitejši od somatskega genskega zdravljenja, pa tudi 
upravičen za zdravljenje težkih in danes še neozdravljivih dednih 
in metaboličnih bolezni ter raka, so iz prej omenjenih razlogov in 
zaradi etičnih pomislekov (možnosti načrtnega vplivanja na 
lastnosti celega organizma) poskusi genskega zdravljenja kličnih 
celic v vseh zakonodajah za enkrat še prepovedani. 

Osnovno raziskovanje v biologiji, biokemiji in medicini je z gensko 
tehnologijo pridobilo orodja za razumevanje bioloških osnov 
življenja in biokemičnih procesov, ki potekajo v celicah. Ni 
naključje, da je bila v zadnjih dvajsetih letih večina najvišjih 
mednarodnih znanstvenih priznanj za vrhunske dosežke v zanosti 
na področju ved o življenju podeljena prav raziskovalcem, ki so 
do svojih izsledkov prišli z uporabo metod in tehnik genske 
tehnologije. Nova spoznanja močno pospešujejo naše vedenje o 
življenju, mnoga med njimi pa so tudi takoj uporabna vže omenjenih 
biotehnoloških in medicinskih aplikacijah oziroma dvigujejo raven 
drugih raziskav, katerih izsledki vodijo v uporabnost. 

V Sloveniji je nekaj laboratorijev, ki se že vrsto let med drugim 
ukvarjajo tudi z osnovnimi molekularno biološkimi raziskavami 
strukture genov in njihovega izražanja, predvsem Laboratorij za 
molekularno biologijo Biološkega oddelka Biotehniške fakultete, 
ki je z molekularno genetskimi raziskavami pri bakterijah začel že 
v sedemdesetih letih, Inštitut za biokemijo Medicinske fakultete, 
kjer je bil leta 1986 prvič pri nas kloniran in izražen bakterijski 
gen, in Odsek za biokemijo in molekularno biologijo Inštituta Jožef 
Štefan, kjer je bil kmalu zatem, leta 1989, prvič pri nas kloniran in 
izražen sintetski gen. Od takrat naprej so bili v omenjenih 
laboratorijih že klonirani številni mikrobni geni in geni višjih 
organizmov, kar omogoča proučevanje odnosa struktura - 
funkcija pri številnih pomembnih beljakovinah. 

2. Razlogi za izdajo zakona 

Republika Slovenija je leta 1997 sprejela Zakon o ratifikaciji 
Evropskega sporazuma (MP, št. 13, Ur. I. RS, št. 44), ki v 71. členu 
določa, da je pomemben predpogoj za vključevanje Slovenije v 
Skupnost tudi približevanje obstoječe in prihodnje zakonodaje 
Slovenije pravu Skupnosti, pri čemer je posebej pomembno, da 
približevanje zakonodaje, med drugim, hitro napreduje na področju 
notranjega trga in varstva okolja. Pravo skupnosti vsebuje na 

področju uporabe genske tehnologije zgoraj omenjeni temeljni 
direktivi s spremembami in vrsto izvedbenih odločb Komisije 
(Direktiva 90/219/EEC in 90/220/EEC). 

Republika Slovenija je leta 1996 ratificirala Konvencijo o biološki 
raznolikosti, ki je bila sprejeta v Riu de Janeiru leta 1992 (Zakon 
o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti, MP, št. 7, Ur. I. 
RS, št 30/96). Konvencija v 8.g in 19. členu obravnava 
biotehnologijo, zato je bila za uresničevanje omenjenih členov 
ustanovljena posebna mednarodna komisija, ki je pripravila 
Protokol o biološki varnosti. Glavnina vsebine Protokola je 
namenjena izdelavi postopka za vnaprejšnje obveščanje o varnem 
transportu, ravnanju in uporabi gensko spremenjenih organizmov. 
R Slovenija je 26. 5. 2000 podpisala Protokol, ki je v postopku 
ratifikacije. 

Omeniti je treba tudi Konvencije o človekovih pravicah Sveta 
Evrope, ki v zvezi z biomedicino predvideva izdelavo podrobnejših 
protokolov h Konvenciji, ti pa naj bi natančneje napotili države 
pristopnice k sprejemanju ustrezne zakonodaje na področju 
zdravstva. Eden od protokolov bo urejal etična in pravna vprašanja 
v zvezi s človeškim genomom, posebno v zvezi z uporabo genske 
tehnologije. 

Iz povedanega nedvoumno izhaja, da zahteva uporaba genske 
tehnologije v vsakdanje življenje dobro organizirano družbo, 
osveščeno javnost in učinkovito zakonodajo. Zgoraj opisano stanje 
na področju uporabe genske tehnologije v svetu in pri nas, vključno 
z dejstvom, da je to področje v razvitem svetu vedno bolje tudi 
pravno urejeno, medtem ko v Republiki Sloveniji celovite 
zakonodaje na tem področju še ni, je poglavitni razlog za sprejem 
zakona o uporabi genske tehnologije. Poglavitnio razlogi so torej 
zahteva po pravni ureditvi uporabe določene vrste tehnologije 
zaradi preprečevanja eventuelnih škodljivih vplivov na na zdravje 
ljudi in varstva okolje ter prilagoditev naše zakonodaje 
mednarodnim pravnim aktom, ki se nanašajo na področje uporabe 
genske tehnologije, ustrezni zakonodaji Evropske unije v procesu 
vključevanja v polnopravno članstvo EU ter primerljiva pravna 
ureditev z razvitimi državami. 

3. Primerjalno pravna ureditev 

Ideje o možnostih zakonskega urejanja del z gensko 
spremenjenimi organizmi (GSO) so se pojavile v začetku 
osemdesetih let. Osrednji dokument je predstavljalo poročilo 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) z 
naslovom "Recombinant DNA Safety Consideration", ki ga je leta 
1986 izdelala skupina vodilnih strokovnjakov iz 24 tehnološko 
najbolj razvitih držav, in katerega bistveni zaključki so, da GSO v 
izoliranih sistemih ne predstavljajo posebne nevarnosti za okolje 
ali človeka, saj so izbrani tako, da razmer izven laboratorija ali 
proizvodnega obrata ne preživijo in zato pri delu z njimi zadoščajo 
običajni zaščitni ukrepi. Glede namenskega sproščanja GSO v 
okolje pa je bil zaključek, da je stopnjo varnosti mogoče predvideti 
iz lastnosti podobnih, v naravi prosto živečih organizmov, vseeno 
pa se priporoča podrobnejše ovrednotenje vsakega primera 
posebej. 

Omenjeni zaključki, ki so povzemali takratna stališča stroke, so 
bili osnova za kasnejše zakonodaje v različnih deželah in tudi v 
EU. Pri tem pa je treba poudariti, da sta se pri interpretaciji teh 
poročil pojavili dve različni izhodišči: prvo, ki so ga zastopali med 
drugimi tudi tehnokratski krogi, se je zavzemalo za nadzor na 
nivoju proizvoda, ne glede na način njegovega pridobivanja, in je 
tako zanemarjalo sdmo delo z GSO (na tem izhodišču so razvile 
zakone dežele kot npr. ZDA, Velika Britanija, Francija), in drugo,m 
ki so ga zastopali bolj okoljevarstveno usmerjeni krogi, ki daje 
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največjo težo nadzoru nad deli z GSO (na tem izhodišču so 
razvile zakonodajo, ki je v gospodarskih krogih veljala za bolj 
restriktivno, dežele kot so npr. Danska, Nemčija, Avstrija). 

Za vpogled, kako je potekalo sprejemanje zakonodaj s področja 
rabe genske tehnologije v posameznih državah podajamo 
zgodovinski pregled teh dogajanj v zadnjih 10-15 letih. 

Združene Države Amerike 

Na osnovi priporočil Asilomarske konference iz leta 1976 in na 
osnovi "Public Health Service Act" (PHSA, 42 USC 262) je NIH 
(National Institutes of Health) izdal smernice za ravnanje z GSO 
- "Guidelines for Research Involving DNA Molecules" (51 Fed.Reg. 
16957), ki so bile kasneje dopolnjene še s "Points to Consider for 
Experiments Involving Release of Genetically Engineered Or- 
ganisms" (50 Fed.Reg. 12456-12457). Smernice so urejale 
raziskovalno dejavnost na področju genske tehnologije in določale 
kriterije za zagotavljanje varnosti pri delih z GSO: poskuse so 
pogojevale z varnostjo vektorjev za prenos DNA (npr. virusov, 
plazmidov) in gostiteljskih organizmov (npr. bakterije E.coli), ki ne 
bi smeli preživeti razmer izven poskusnega laboratorija. 
Zaradi dvoma o zadostnem nadzoru nad industrijskimi projekti in 
proizvodi genske tehnologije je vladni OSTP (Office of Science 
and Technology Policy) leta 1984 izdal predlog (Coordinated 
Framevvork for Regulating Biotechnology, 49 Fed.Reg. 50856) za 
državni nadzor nad za zdravje in okolje potencialno škodljivimi 
organizmi in njihovimi produkti, za koordiniranje spremljanja 
razvoja in urejanja genske tehnologije pa je ustanovil 
medministrsko delovno skupino BSCC (Biotechnology Science 
Coordinating Committee), v katero so bile vključene zvezne oblasti 
kot FDA (Food and Drug Administration), USDA (US Department 
of Agriculture), EPA (Environmental Protection Agency), OSHA 
(Occupational Safety and Health Administration) in NIH (National 
Institutes of Health). 
BSCC je po obširni analizi pravnih pogojev za dopustitev 
proizvodov in postopkov tradicionalne, klasične biotehnologije 
prišel do zaključka, da genska tehnologija ne potrebuje neke 
nove obširne ureditve, zato je predlagal samo dopolnitev že 
obstoječih zakonov z nekaterimi specifičnimi predpisi. OSTP je 
omenjene predloge sprejel v razširjeni obliki že omenjenega "Co- 
ordinated Framevvork for Regulating Biotechnology" (Announce- 
ment of Policy and Notice for Public Comment, 51 Fed.Reg. 23302- 
23350), po katerem naj bi bili projekti z GSO urejeni na osnovi 
obstoječih zakonov brez ali le z manjšimi dopolnilnimi upravnimi 
predpisi, odvisno od posameznega primera. Zaradi te fleksibilnosti 
in obenem zaradi pravne jasnosti je BSCC določil tudi pristojnosti: 
OSHA je pridobil pristojnosti nad presojo varnosti proizvodnih 
del, predvsem fermentacijskih procesov z GSO, NIH je bil 
zadolžen za izvajanje nadzora pri ravnanju z GSO v zaprtih 
sistemih in za proučevanje možne patogenosti GSO, medtem ko 
so EPA, FDA in USDA (vsak na svojem področju) dobili pristojnosti 
v zvezi z vprašanji varnosti proizvodov genske tehnologije. 

EPA ima znotraj te sheme še posebno važno vlogo pri uveljavljanju 
predpisov s področja prava okolja, ki so pomembni za raziskave 
in dela z GSO, predvsem TSCA (Toxic Substances Control Act, 
15 USC §§ 2601 et seq.), ki ureja varstvo pred snovmi, nevarnimi 
za zdravje ali okolje in med katere je EPA uvrstil tudi GSO in 
njihove sestavne dele. Vkolikor le-ti niso uvrščeni v "Chemical 
Substance Register", morajo vsaj 90 dni pred nameravano 
proizvodnjo, razpošiljanjem, prodajo ali uporabo biti prijavljeni kot 
žnovi' (premature notification). Če EPA v 90 dneh ne uvede nobenih 
omejitvenih ukrepov ali če tega roka ne podaljša zaradi dodatnih 

testiranj, se lahko genskotehnični proizvodi sprostijo v dajo na 
trg. Zaradi očitkov o prekomerni regulaciji in s tem oviranju razvoja 
na področju genske tehnologije, ki sta jih bila deležna tako EPA 
kot sam BSCC, je leta 1988 Kongres ustanovil "National Biotech- 
nology Policy Board", ki ga sestavlja 22 članov, zastopnikov 
pristojnih oblastnih organov, znanosti, gospodarstva in državnih 
inštitucij za pospeševanje genske tehnologije in ki je od ustanovitve 
naprej odgovoren za politiko na področju genske tehnologije v 
ZDA. 

Nova politika se je čutila predvsem pri postopku za odobritev 
postavitve in obratovanja genskotehničnih enot, ki je lahko različen, 
prilagojen posameznemu primeru, saj mora biti zahtevi za 
odobritev priložena dokumentacija o verjetnih emisijah, na osnovi 
katere pristojni državni organi v postopku odločanja o odobritvi 
preiskujejo možen vpliv genskotehnične naprave na okolje. Ker 
ni posebnih standardov ali predpisov za emisije iz genskotehničnih 
enot, se odobritve dodelijo na osnovi mejnih vrednosti, ki veljajo 
za konvencionalne škodljive snovi. 

Japonska, Avstralija in Nova Zelandija 

Za navedene dežele velja, da nimajo posebne zakonodaje za 
dela z GSO, temveč uporabljajo le splošne določbe v okviru 
okoljskega prava, tehničnega prava varnosti in prava varstva pri 
delu, ki so jih dopolnili s različnimi smernicami, odvisno od tega, 
ali gre za raziskovalno oziroma razvojno dejavnost ali za 
industrijsko uporabo. 

Na Japonskem so najpomembnejše naslednje smernice: "Guide- 
lines for Industrial Application of Recombinant DNA Technology" 
iz junija 1986 in za izvajanje katerih skrbi Ministrstvo za 
mednarodno trgovino in industrijo, "Guidelines for Manufacture of 
Drug Products by Application Recombinant DNA Technology" ter 
"Guidelines for the Application of Recombinant DNA Organisms 
in Agriculture, Forestry, Fisheries, Food lndustry and Other Re- 
lated Industries" iz decembra 1986. Značilno je, da pri zakonodaji 
sodelujejo različna resorna ministrstva. 

V Avstraliji so med smernicami, ki jih je v letih od 1985 do 1987 
izdal "Recombinant DNA Monitoring Committee", ustanovljen pri 
"Department of lndustry, Technology and Commerce", bile 
najpomembnejše: "Guidelines for Small Scale Work with 
Recombinant DNA", "Guidelines for Assessment of the Planned 
Release of Recombinant DNA Organisms" ter "Procedures for 
Assessment of the Planned Release of Recombinant DNA Or- 
ganisms". Od leta 1987 naprej se to telo imenuje "Genetic Ma- 
nipulation Advisery Committee" (GMAC), ima tri podkomiteje (za 
znanstveno delo, za industrijsko delo in za sproščanje), katerih 
člane imenuje minister za znanost in tehnologijo, deluje pa pod 
okriljem vladnega Department of lndustry, Science and Tourism. 
Od leta 1996 veljajo navodila GMAC, ki so: "Guidelines for small 
scale genetic manipulation work", "Guidelines for large scale ge- 
netic manipulation work" ter "Guidelines for the planned release 
of genetically manipulated organisms". 

V Novi Zelandiji veljajo "Revised New Zeland Guidelines for 
Genetic Manipulation Research", izdane leta 1982 s strani 
vladnega "Advisoring Committee on Novel Genetic Techniques" 
ter "Recommendations for the Control of Field Testing and Re- 
lease of Genetically Modified Organisms in New Zeland", izdane 
leta 1987 s strani "Field Release VVorking Party" pri Ministrstvu 
za znanost in tehnologijo. 
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Belgija, Francija in Velika Britanija 

Za te dežele je bila do leta 1990 značilna razmeroma mila 
zakonodaja, ki je podobna ameriški in temelji na nadzoru nad 
proizvodom, ne pa na nadzoru nad deli z GSO. V vseh treh 
deželah obstajajo nacionalni komiteji za gensko tehnologijo, ki jih 
sestavljajo strokovnjaki različnih področij: molekularni biologi, 
tehnologi, ekologi, sociologi itd., ki strokovno svetujejo ustreznim 
organom, ki sprejemajo odločitve na državni ali pa na lokalni 
ravni. Po letu 1990 zakonodajo prilagajajo ustreznim direktivam 
EU. 

V Veliki Britaniji so bile že od samega začetka v uporabi splošne 
določbe HSW (Health and Safety at Work Act) in njihove izpeljave 
(Genetic Manipulations Regulations, 1.1987), ki poudarjajo 
predvsem splošna načela varnosti in varstva pri delu ter 
predvidevajo, da bi bila vsa dela z GSO s predložitvijo ustreznih 
podrobnih dokumentov pred pričetkom prijavljena HSE (Health 
and Safety Executive). HSE je v sodelovanju z ACDP (Advisory 
Committee on Dangerous Pathogens) in ACGM (Advisory Com- 
mittee on Genetic Manipulation) izdelal podrobnejša navodila za 
oceno tveganja in nadzor GSO. V aprilu 1986 je ACGM izdal 
smernice za hotene sprostitve GSO v okolje, katerih namen je 
vsako prijavo podvreči sistematičnem preizkusu in oceni ACGM, 
HSE in drugim pristojnim organom. Ta nadzorni sistem se je v 
začetku še izvajal na prostovoljni podlagi, vendar je že nekaj let 
zatem ACGM predlagal uzakonjanje dolžnosti prijave za namerne 
sprostitve GSO v okolje. Zakonodaja, ki je danes v veljavi v Veliki 
Britaniji, kot že reaeeno, upošteva direktive Sveta Evrope. 

Tudi za Francijo je v začetku bila značilna prostovljna prijava 
raziskovalnega projekta z GSO, za začetek industrijske 
proizvodnje pa je bilo potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje. 
Smernice za raziskovanje z GSO so predvidevale prostovoljno 
prijavo projekta, ki ga prijavitelj ocenjuje kot rizičnega, državni 
znanstveni komisiji "Comission de Classement". 

Industrijske naprave za dela z GSO že od leta 1985 po seznamu 
razvrstitve naprav ("Installation Class6e") nadzoruje Ministrstvo 
za okolje, kar pomeni, da so podvržene Zakonu o razvrščanju 
naprav zaradi varstva okolja (Loi Nr. 76-663, 19 Juillet 1976), ki 
odreja, da morajo biti naprave pred začetkom obratovanja 
klasificirane, prijavljene ali odobrene. Sicer pa za dela z GSO in 
njihovo sproščanje veljajo načela dobre laboratorijske prakse, ki 
se odražajo v smernicah o proizvodnji kemikalij z mikroorganizmi 
1.razreda, smernicah o proizvodnji kemikalij s patogenimi 
mikroorganizmi in smernicah o sprostitvi transgenih rastlin 
1.razreda. Ministrstvo za kmetijstvo je ustanovilo Komisijo za 
gensko tehnologijo ("Commission de Genie Biomoleculaire"), 
katerega naloga je v posamičnih primerih preizkušati nameravane 
sprostitve GSM v okolje. Sicer pa so v Franciji pri delih z GSO že 
v samem začetku upoštevali tudi nekatere splošne higienske in 
zdravstvene predpise kot so predpisi o omejitvah škodljivih snovi 
na delovnem območju, o varstvu delovnega mesta pred 
nevarnostjo okužbe, o čiščenju prostorov, v katerih se opravljajo 
dela z biološkimi agensi, ter o dekontaminaciji po delih z nevarnimi 
biološkimi agensi. 

V zvezi s proizvodi pa veljajo predpisi, ki zahtevajo, da so vsi novi 
proizvodi pred prihodom na trg podvrženi obveznemu preizkusu 
in ovrednotenju s strani pristojnih upravnih organov. Omenjena, 
razmeroma mila zakonodaja je imela za posledico, da v letih pred 
1990, pred uveljavljanjem smernic EU, praktično ni bilo potrebno 
pridobiti dovoljenja za dela z organizmi, ki predstavljajo najmanjšo 
stopnjo tveganja (kot npr. kvasovke ali bakterija E.coll), prav tako 
je bilo veliko število iznosov GSO v okolje, občutno več kot v 
ostalih deželah Evrope ali ZDA. 

Irska in Švica 

Na Irskem zakonodaja temelji na smernicah "Guidelines to 
Recombinant DNA Regulation in Ireland", ki jih je izdal 
"Recombinant DNA Committee" pri Nacionalnem svetu za znanost 
in tehnologijo. 

V Švici so se v začetku posluževali smernic ameriškega NIH in 
priporočil OECD, pri urejanju aktivnosti na tem področju pa je že 
takrat sodelovala tudi Švicarska komisija za biološko varnost 
(SKBS). Po podatkih OECD sedaj obstaja posebna zakonodaja, 
"Svviss legislative on the use of organisms derived from modem 
biotechnology". 

Španija, Italija in Portugalska 

Te dežele do leta 1990, to je do začetka uveljavljanja smernic EU, 
niso imele pravne ureditve raziskovanja in proizvodnje z GSO in 
so bile zato izpostavljene nevarnosti, da bi postale poligon za 
iznos rekombinantnih poljščin različnih multinacionalnih družb. V 
začetku so v večini primerov uporabile kar zakonodajo, ki sicer 
velja za nespremenjene organizme in za konvencionalne 
farmakološke proizvode. Sedaj so kot ostale članice Evropske 
unije zavezane k upoštevanju direktiv Sveta Evrope. 

Danska 

Danska je bila prva dežela sveta, ki je gensko tehnologijo 
specifično uredila v posebnem zakonu - Zakonu o okolju in genski 
tehnologiji, sprejetem leta 1986, ki mu je leto zatem sledil še Zakon 
o genski tehnologiji in delovnem okolju. Tako je bila Danska kar 
štiri leta edina dežela EGS, ki je področje genske tehnologije 
uredila s posebnim zakonom, saj so ostale dežele, kot že opisano 
v predhodnih odstavkih, to področje urejale s pomočjo že prej 
sprejetih zakonov za delo z naravnimi, nespremenjenimi 
organizmi, ki so jih opremile z nekaterimi dodatnimi zakonskimi 
členi. 

Zakon je določil, da morajo vse raziskave potekati v posebej 
registriranih laboratorijih, ki morajo ustrezati predpisanim 
varnostnim normam, kar nadzira nacionalni delavsko nadzorni 
organ. Vsaka raziskava ali proizvodnja z GSO mora biti vnaprej 
prijavljena in odobrena pri pristojnih oblasteh, pri katerih mora biti 
registriran tudi vsak posamezen eksperiment. Pred izdajo 
dovoljenja za proizvodnjo je za vsak primer obvezno testiranje 
tveganja, potrebna je predhodna odobritev zaprtega sistema, kjer 
se bo odvijala proizvodnja, poleg tega pa tudi predložitev načrta 
ukrepov s strani prijavitelja v morebitnih primerih nesreč. 

Od leta 1989 so genskotehnični eksperimenti v velikem obsegu 
bili dovoljeni le v enotah, ki sledijo zahtevam zakona glede 
oblikovanja delovnega območja, dovoljenje so morali imeti tudi 
tisti, ki na kakršenkoli način ravnajo s proizvodi, ki so GSO ali 
vsebujejo dele GSO; to je veljalo tudi za živila, dele teh živil in 
dodatke. Sproščanje GSO v okolje je danski zakon o genski 
tehnologiji načeloma prepovedoval, kar pomeni, da je vsako 
raziskovanje, proizvajanje ali trženje z GSO izven izoliranih, zaprtih 
sistemov protizakonito. Vseeno pa je zakon dajal ministru za okolje 
možnost, da v določenih primerih to prepoved prekliče, kar je bilo 
v letih 1989 in 1990 tudi praktično izvedeno za dva enkratna 
poskusa z gensko spremenjeno sladkorno peso (z genom za 
odpornost proti rastlinskemu virusu oziroma z genom za 
odpornost na določen pesticid). 
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Danski zakon je predstavljal najbolj drastično interpretacijo 
zaključkov iz poročila OECD, kar je bilo posledica takratnega 
znanja o potencialnih vplivih GSO na okolje, zato ga je leta 1991 
danski parlament "omilil" z upoštevanjem smernic EU, vendar 
tudi teh v najbolj restriktivni obliki. O sproščanju GSO v okolje 
pravi, da mora vsak razvojni projekt ali trženje odobriti danski 
minister za okolje in o tem na primeren način obvestiti javnost, za 
GSO, s katerimi je bilo odobreno trženje v katerikoli drugi članici 
EU, pa posebno dovoljenje na Danskem ni potrebno; vseeno tudi 
to minister lahko prekliče, če obstaja utemeljen dvom o varnosti 
GSO. Novi zakon tako sledi smernicam EU po vzpostavljanju 
enotnih meril, enotnem trgu ter neomejenem gibanju dobrin in 
financ, vendar pri tem vseeno dodatno ščiti lastno okolje. S stališča 
industrije in gospodarstva je tudi nova zakonodaja še vedno 
omejujoča, vendar prinaša tudi prednosti, saj je sistem jasen in 
učinkovit, tako da postopek za odobritev novega proizvodnega 
procesa z GSO navadno traja le 2-6 mesecev, dosledno izvajanje 
člena o informiranju javnosti glede sproščanja GSO v okolje pa 
omogoča, da je javnost razmeroma dobro seznanjena s problemi. 

Danski zakon o genski tehnologiji dopolnjujejo tudi predpisi in 
uredbe o tehnični varnosti ter odločbe o oblikovanju delovnega 
območja, ki obvezujejo delodajalca, da zagotavlja varnost na 
delovnem mestu in sproti odpravlja vsa tveganja za zdravje 
zaposlenih. Pri nadzoru nad izvajanjem teh predpisov sodelujejo 
različni nacionalni nadzorni organi. 

Nizozemska 

V osemdesetih letih je bilo na Nizozemskem za opravljanje 
dejavnosti na področju genske tehnologije potrebno pridobiti 
dovoljenje nacionalnega komiteja za rekombinantno DNA. Vendar 
so radikalne ekološke skupine močno vplivale na javno mnenje in 
leta 1989 nasilno uničile nasad transgenega krompirja, za katerega 
je na osnovi pozitivnega mnenja nacionalnega komiteja za 
rekombinantno DNA in po različnih pritožbah vrhovno sodišče 
izdalo pozitivno odločbo. Po mnenju teh skupin naj bi bil poskus 
nevaren za naravo, pospeševal naj bi že tako preveliko 
intenzivnost kmetijstva in odpiral vrata za prevlado multinacionalk. 

Ker je grozilo, da bo brez utemeljenih argumentov prevladalo 
stanje, ki bi preprečevalo razvoj in napredek v sami zanosti in 
uporabi njenih izsledkov na področju genske tehnologije, je vlada 
leta 1990 zakonodajo glede sproščanja GSO v okolje močno 
omilila, saj je bil izpuščen člen o obveznem seznanjanju javnosti 
o kraju poskusov, dovoljenje za sproščanje GSO pa so po novem 
lahko izdajali kar lokalni organi oblasti, čeprav njihova odločitev 
navadno odseva mnenje Nacionalnega komiteja za rekombinantno 
DNA. Na splošno se upoštevajo smernice za dela z GSO v 
majhnem obsegu, smernice za dela z GSO v velikem obsegu in 
za dela v zaprtih sistemih ter smernice za analizo tveganja za 
dela z GSO v okolju, ki jih je izdala "Komisija za ad hoc aktivnosti 
z rekombinantno DNA". 

Nemčija 

Tudi za Nemčijo je bilo v osemdesetih letih značilno nasprotovanje 
različnih ekoloških skupin in stranke Zelenih, ki so preprečile 
sprejetje posebnega zakona za gensko tehnologijo. Tako je prišlo 
do absurdne situacije, ko je zaradi pomanjkljive zakonodaje leta 
1989 sodišče v Kasslu zavrnilo prošnjo farmacevtske družbe 
Hoechst AG za proizvodnjo inzulina z rekombinantno bakterijo 
E.coli, kar je v naslednjih letih privedlo do močnega odliva kapitala 
in selitve proizvodnje v druge dežele. Za Nemčijo je zato postala 
zakonska ureditev tega področja nujna, saj je bila njena industrija 
na mnogih področjih konkurenčna prav zaradi licenčnih povezav 

z ameriškimi podjetji, kjer (oziroma na ameriških univerzah) je 
prišlo do ključnih iznajdb na področju genske tehnologije, ki so v 
letu 1990 pripeljale na trg že 12 rekombinantnih zdravil in okoli 
100 proizvodov za diagnostiko, na mednarodni ravni pa je bilo že 
okoli 300 poročil o sproščanju genskotehnično spremenjenih rastlin 
in drugih organizmov. Tudi sicer je bila v osemdesetih letih 
konkurenčna sposobnost nemške biotehnološke industrije na 
visokem nivoju, saj je to proizvodnjo nemška vlada že v 
sedemdesetih letih namensko pospeševala z vlaganji v višini 1 
milijarde DEM. 

Julija 1990 je tako v Nemčiji začel veljati poseben zakon, ki 
specifično ureja gensko tehnologijo in njene proizvode, to je 
raziskovanje, sproščanje in trženje GSO, njegov namen pa je 
zaščita okolja in zdravja državljanov. Organizmi so razvrščeni v 
štiri skupine po naraščajoči potencialni nevarnosti; raziskovalne 
projekte s prvo skupino organizmov je potrebno le prijaviti, za 
proizvodnjo z njimi pa je potrebno tudi dovoljenje ustreznih organov. 
(Potrebno pa je povedati, da to drži kar se tiče same začetne 
prijave le, če je laboratorij registriran za genskotehnično dejavnost, 
kar predstavlja začetno prepreko v smislu zagotavljanja varnosti, 
ki jo mora premagati vsak laboratorij.) Za vse ostale, višje 
kategorije tveganosti pa je potrebno ustrezno dovoljenje tako za 
raziskave kot za proizvodnjo. V praksi je kar 95% vseh projektov 
v najmanj rizični skupini organizmov, zato je informiranje javnosti 
obvezno le pri proizvodnji z organizmi višjih rizičnih skupin. 

Pravna ureditev genske tehnologije v Nemčiji se deloma dotika 
prava okolja, deloma pa tudi drugih pravnih področij. V pravo 
okolja kot okoljno pravo genske tehnologije (Umwelt- 
Gentechnikrecht) lahko uvrstimo tiste pravne predpise, ki se 
ukvarjajo s specifičnimi vplivi in nevarnostmi za okolje, ki izhajajo 
iz genske tehnologije, katere predmet je uporaba genskotehničnih 
postopkov na živalih, rastlinah in mikroorganizmih. Pri tem je 
potrebno upoštevati, da je v pojmu okolja zajet tudi človek in, 
čeprav je samo po sebi umevno, da izhaja nevarnost za človeka 
iz genskotehničnih postopkov na drugih organizmih, se največkrat 
še pozablja, da nevarnost za človeka in za okolje lahko izhaja 
tudi iz opravljanja genskotehničnih postopkov pri človeku - in 
področje genske tehnologije pri človeku je v nemški zakonodaji 
zaenkrat še zunaj prava okolja. 

Avstrija in Finska 

Po dolgem vsklajevanju nasprotujočih se mnenj in številnih 
diskusijah je bil leta 1994 sprejet poseben zakon o genski tehnologiji 
tudi v Avstriji. Značilnosti tega zakona so, da je zelo obsežen, 
saj natančno, celo z navajanjem postopkov določa dela z GSO v 
zaprtih sistemih, sproščanje GSO in dajanje na trg s proizvodi, 
uporabo genske tehnologije pri človeku, ustanovitev in naloge 
nacionalne genskotehnično komisije in njenih znanstvenih odborov, 
izdelavo genskotehnično knjige, pristojnost oblasti in nadzor nad 
deli z GSO, varnostne ukrepe, zaupnost podatkov in dajanje na 
trg s podatki, mednarodno izmenjavo informacij ter prisilne ukrepe 
in kazenske določbe. Ta zakon se sicer v mnogočem opira na 
nemškega, vendar je popolnejši in celovitejši, saj ureja tudi 
področje genske preiskave in genskega zdravljenja človeka, je 
natančnejši glede postopkovnih pravil in skladnejši s smernicami 
EU. 

Izvajanje zakona je prišlo v pristojnost Zveznega ministrstva za 
zdravstvo, šport in zaščito potrošnikov, večkrat pa je bilo potrebno 
tudi obvezno soglasje drugih resornih ministrstev kot so npr. 
Zvezno ministrstvo za okolje, mladino in družino, Zvezno 
ministrstvo za gospodarske zadeve ter Zvezno ministrstvo za 
znanost in raziskovanje. Odgovorna ministrstva so se v zadnjem 
času preoblikovala, tako da danes pri izvajanju zakona delujejo 
predvsem Zvezni urad kot centralni upravni organ, Zvezno 
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ministrstvo za znanost ter Zvezno ministrstvo za okolje. Dovoljenja 
za dela z GSO ne morejo biti izdana brez predhodnega soglasja 
Komisije za gensko tehnologijo ("Advisory Committee on Genetic 
Engineering"), ki jo za obdobje pet let imenuje Zvezni urad, 
sestavljajo pa jo trije znanstveni odbori: znanstveni odbor za dela 
z GSO v zaprih sistemih, znanstveni odbor za sproščanje in 
dajanje na trg GSO ter znanstveni odbor za gensko preiskavo in 
terapijo človeka. 

Podoben, vendar bistveno krajši zakon je bil izdan leta 1995 tudi 
na Finskem. Zakon ne zajema uporabe genske tehnologije pri 
človeku, podobno kot avstrijski pa predvideva ustanovitev 
nacionalne komisije za gensko tehnologijo, v tem primeru Sveta 
za gensko tehnologijo, ki ga na predlog Ministrstva za socialne 
zadeve in zdravstvo imenuje pariament. Svet za gensko 
tehnologijo ima v tem primeru zelo veliko pristojnost, saj sam 
sprejema vloge in daje soglasje za dela z GSO, imenuje inšpektorje 
za nadzor, organi državne uprave in raziskovalne ustanove pa 
so njegova posvetovalna in ekspertna telesa. 

Evropska unija 

Evropa je zaradi svoje razdrobljenosti in s tem povezanega 
oviranega pretoka proizvodov in znanja ter zaradi različnih 
zakonodaj in standardov v posameznih deželah v začetku 
osemdesetih let pričela močno zaostajati za svojima največjema 
tekmecema, ZDA in Japonsko, ki sta prav takrat z uvajanjem 
novih tehnologij doživljali nagel razvoj biotehnologije. Zato je tedanja 
EGS, ki je načrtovala popolno vzpostavitev skupnega evropskega 
trga do leta 1993, zaradi povezovanja v skupni okvir v drugi 
polovici osemdesetih let začela izdajati direktive, ki naj bi usmerjale 
in delno tudi določale zakonodajo v državah članicah skupnosti. 
Enotna zakonodaja naj bi ustrezno zaščitila zdravje ljudi in okolja, 
istočasno pa tudi ustvarila notranji trg za biotehnološke proizvode. 

Z Belo knjigo o gospodarski rasti, kompetitivnosti in zaposlovanju 
je bilo sprejeto, da mora biti Skupnost odprta za dopolnjevanje in 
spreminjanje okvira za urejanje biotehnologije, z namenom 
izkoristiti razpoložljivi potencial sodobne biotehnologije za nova 
delovna mesta, investicije in ekonomsko rast. Tako so bili leta 
1986 sprejeti predlogi za dograjevanje smernic, ki pospešujejo 
razvoj in trženje biotehnoloških proizvodov za medicinske 
namene, leta 1988 pa so bili sprejeti predlogi za smernice o pravni 
zaščiti biotehnoloških izumov. 

Namen spreminjanja in dograjevanja postavljenih smernic je bil 
zagotoviti, da zahtevani varnostni ukrepi in administrativi postopki 
ustrezajo zaščiti zdravja ljudi in varstvu okolja ter istočasno 
odražajo pridobljene izkušnje, napredek v znanosti in upoštevajo 
mednarodno prakso. Na teh podlagah sta bili 23. aprila 1990 
sprejeti dve direktivi in sicer direktiva, ki ureja uporabo gensko 
spremenjenih mikroorganizmov v zaprtih sistemih (90/219/EEC: 
Council Directive on the contained use of genetically modified 
micro-organisms) s spremembami in direktiva, ki ureja namerno 
sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje in njihovo 
dajanje na trg (90/220/EEC: Council Directive on the deliberate 
release into the environment of genetically modified organisms) s 
spremembami. 

Direktiva 90/219/EEC o uporabi gensko spremenjenih 
mikroorganizmov (GSM) v zaprtih sistemih vzpostavlja skupna 
pravila v EU za uporabo GSM tako v raziskovalnih laboratorijih 
kot tudi v industrijskih obratih, katerih namen je zaščititi zdravje 
ljudi in okolje pred možnimi nevarnostmi, povezanimi z uporabo 
GSM. Vsebuje smernice za vzpostavljanje ustreznega sistema 
za upravljanje z nevarnostjo. Dela z GSM so glede na tveganje 
za zdravje ljudi in okolje razvrščena v štiri varnostne razrede. 

Vsako delo z GSM mora biti prijavljeno pristojnim organom, za 
dela, ki so uvrščena v 3. in 4. varnostni razred, pa je predpisana 
obvezna pridobitev dovoljenja pristojnega organa pred pričetkom 
izvajanja del. Direktiva določa postopke prijavljanja del z GSM in 
njihovega dovoljevanja. Učinkovit sistem upravljanja s tveganjem 
je zastavljen s presojo tveganja dela z GSM, ustrezno stopnjo 
zaprtosti sistema in ustreznimi varnostnimi ukrepi. Javna razprava 
o delih z GSM v zaprtih sistemih ni obvezna in je v pristojnosti 
države članice. Direktiva zahteva načrt zaščite in reševanja v 
primeru nesreče ter ustrezno informiranje na izpostavljenem 
območju. V primerih nesreče je potrebno obvestiti pristojne organe, 
odgovorni upravni organ pa nadalje obvesti druge države članice, 
ki bi lahko bile izpostavljene nesreči in Evropsko Komisijo. 

Za izvajanje direktive 90/219/EEC morajo države članice med 
drugim določiti pristojen organ, ki bo vodil postopke v zvezi s 
prijavo zaprtega sistema in dovoljevanjem del z GSM in organizirati 
inšpekcijske službe. 

Direktiva Sveta 90/220/EEC o sproščanju gensko spremenjenih 
organizmov (GSO) v okolje postavlja skupna pravila v EU za 
sproščanje GSO, katerih namen je nadzorovati in preprečevati 
možne škodljive vplive GSO za zdravje ljudi in okolja, kot tudi 
pravila, ki naj bi uredila pravila pri dajanju izdelkov iz gensko 
spremenjenih organizmov na enotni trg EU. 

Direktiva je razdeljene na dva dela: v prvem delu je urejeno 
namerno sproščanje GSO v okolje, v drugem delu pa dajanje 
proizvodi, ki so GSO ali vsebujejo GSO na trg. Direktiva uveljavlja 
načelo preventive z obvezno presojo tveganja sproščanja 
določenega GSO in s pridobitvijo dovoljenja za sproščanje. Vsaka 
država članica mora določiti pristojne organe, ki vodijo postopke 
dovoljevanja in organizirati ustrezne inšpekcijske službe. 
Določeno je sodelovanje javnosti, na poseben način pa je urejeno 
dovoljevanje za dajanje izdelkov na trg, ki je v pristojnosti Komisije. 
V tem času potekajo sklepne razprave v telesih EU, ki bodo 
predvidoma do konca tega leta pripeljale do spremembe te 
direktive. 

Svet Evrope 

Decembra 1996 je Svet Evrope (Council of Europe) sprejel 
Konvencijo o varovanju človekovih pravic in dostojanstva 
človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine (znano 
tudi pod krajšim imenom Konvencija o človekovih pravicah v 
zvezi z biomedicino), ki je osrednji dokument Sveta Evrope na 
področju biomedicinske etike. Konvencija obravnava vprašanja 
v zvezi s človeškim genomom v 4. poglavju, ki vsebuje štiri člene 
(11.-14.); 

Člen 11 prepoveduje vsakršno diskriminacijo proti posamezniku 
na osnovi njegove ali njene genetske dediščine. Ta prepoved 
logično sledi iz 14. člena Evropske konvencije o človekovih 
pravicah in odseva zaskrbljenost, da bi genske preiskave, s 
katerimi je možno ugotavljati dedne bolezni, nagnjenost k njim ali 
dovzetnost zanje, lahko postale orodje za selekcijo in 
diskriminacijo. 
Člen 12 omejuje napovedne genske preiskave le v zdravstvene 
namene ali za znanstvene raziskave za zdravstvene namene, ki 
se smejo opravljati le pod pogojem, da je prizadetim osebam 
omogočeno ustrezno genetsko svetovanje. Člen 13 omejuje 
posege na človeškem genomu, saj jih dovoljuje le iz preventivnih, 
diagnostičnih ali terapevtskih razlogov in to samo, če njegov cilj ni 
povzročiti kakršno koli spremembo na genomu potomcev. 
Pojasnjevalno poročilo dodaja, da razvoj na tem področju sicer 
morda obeta človeštvu velike koristi, zloraba tega razvoja pa bi 
lahko ogrozila ne samo posameznika ampak tudi človeško vrsto. 
Somatsko gensko zdravljenje je dovoljeno, vendar, dokler je v 
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fazi razvoja, le pod dodatnimi pogoji, ki veljajo za medicinske 
raziskave na ljudeh. Posegi, s katerimi naj bi spremenili genom 
potomcev, so prepovedani. Prepovedani so tudi poskusi, da bi 
spremenili dedne lastnosti, ki niso povezane z boleznimi. 

Omenjeno področje zadevajo tudi priporočila Sveta Evrope, s 
katerimi Svet Evrope priporoča vladam držav članic, da sprejmejo 
zakonodajo v skladu z načeli, ki jih ta priporočila vsebujejo. Za 
večino evropskih držav namreč velja, da imajo nekoliko starejše 
zakone in predpise, ki so vsaj deloma še neusklajeni z omenjenimi 
določbami. Glede nekaterih določb je sicer možno uveljaviti 
pridržke, vendar to ne velja za načelne določbe ali določbe, za 
katere država pristopnica nima (drugačne) lastne zakonodaje. 
Priporočilo R(92)/3 Odbora ministrov državam članicam Sveta 
Evrope o genskih preiskavah in presejanju za zdravstvene 
namene vsebuje 13 načel v štirih poglavjih, ki obravnavajo pravila 
dobre prakse na področju genskih preiskav in presejanja, 
dostopnost do genskih preiskav, varstvo podatkov in poklicno 
skrivnost ter genske raziskave na ljudeh. 
Priporočilo R(90)/13 Odbora ministrov državam članicam Sveta 
Evrope o predrojstnem genskem presejanju, pred rojstni genski 
diagnostiki in s tem povezanem genetskem svetovanju vsebuje 
14 načel o presejalnih preiskavah prebivalstva, s katerimi se 
med navidez zdravimi posamezniki ugotavljajo tisti, ki bi lahko 
prenesli dedno bolezen na potomstvo. Predrojstno gensko 
presejanje se lahko opravlja med nosečnostjo in zajema osebe 
obeh spolov. Ta načela zadevajo tudi predzakonsko in 
predspočetveno presejanje, s katerim se ugotavlja ogroženost 
zdravja bodočega otroka. 
Priporočilo R(92)/1 Odbora ministrov članicam Sveta Evrope o 
rabi analize DNA v okviru kazensko pravnega sistema odreja 
način obravnavanja vzorcev, odvzetih za analizo DNA zaradi 
kazenske preiskave in pregona v zvezi s kaznivimi dejanji, in 
podrobno opredeljuje pravice osebe, od katere so bili odvzeti. 
Zbiranje vzorcev in uporaba analize DNA morata biti v skladu s 
standardi Sveta Evrope o varstvu podatkov, kot so predpisani v 
Konvenciji o varstvu posameznikov v zvezi z avtomatsko 
obdelavo podatkov (1981) in priporočili Sveta Evrope na tem 
področju, posebno s Priporočilom št. R(87)/15, ki ureja rabo 
osebnih podatkov v policijskem sektorju. 

4. Cilji in predlagane rešitve zakona 

Temeljni cilj predlaganega zakona je vzpostavitev pravnih načel 
in norm na področju uporabe genske tehnologije, ki varujejo 
človeka pred posledicami, do katerih bi lahko prišlo zaradi možnih 
škodljivih vplivov GSO na človeka, zaradi posegov v človeški 
genom ali zaradi genskih preiskav človeka. Prav tako je temeljni 
cilj zakona varovanje okolja in še posebej ekosistemov pred 
možnimi škodljivimi vplivi GSO. 

Zaradi tega predlog zakona o uporabi genske tehnologije določa 
ukrepe in ravnanja, katerih cilj je v največji možni meri preprečiti 
možne škodljive vplive uporabe genske tehnologije za zdravje 
ljudi in na okolje. Predvideni ukrepi in ravnanja se nanašajo na 
uporabo genske tehnologije v sferi raziskovanja (pri čemer se 
seveda z ničemer ne omejuje ustavno zagotovljena svoboda 
znanstvenega raziskovanja), v proizvodnji, trženju in v medicini. 
Predlog zakona ureja dve področji in sicer uporabo genske 
tehnologije pri delih v zaprtih sistemih, namernem sproščanju 
GSO in njihovem trženju ter genske preiskave in zdravljenje 
človeka. 

Predlagani zakon je razdeljen v devet poglavij, od katerih tri urejajo 
dela z GSO v zaprtih sistemih, namerno sproščanje GSO v okoljein 
njihovo dajanje na trg, eno ureja gensko preiskavo In zdravljenje 
človeka, ostala pa so skupna. 

V prvem delu so najpomebnejše tiste skupne določbe, ki se 
nanašajo na ustanovitev Komisije za rabo genske tehnologije in 
treh znanstvenih odborov. Komisija se ustanovi kot posvetovalno 
telo vlade, znanstveni odbori (odbor za dela v zaprtih sistemih, 
odbor za namerno sproščanje GSO in njihovo dajanje na trg in 
odbor za humanoi genetiko) pa vstopajo v upravne postopke pri 
izdaji potrdil in predpisanih dovoljenj s predhodno izdajo mnenj. 
Organ, ki vodi upravne postopke, to je ministrstvo, pristojno za 
varstvo okolja oziroma druga z zakonom določena ministrstva (v 
varianti pri dajanju izdelkov na trg pa Vlada RS), v izdajanju 
potrdil oziroma dovoljenj pravno ni vezan na mnenje pristojnega 
znanstvenega odbora. 

V zvezi z rešitvami predlaganega zakona, ki urejajo dela z GSO 
v zaprtih sistemih, je predvideno, da mora vsak, ki namerava 
izvajati takšna dela, ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, 
predhodno prijaviti sistem (laboratorij, proizvodni obrat ipd.), v 
katerem namerava ta dela izvajati, ministrstvo po ugotovitvi 
izpolnjenosti pogojev in predhodnem mnenju pristojnega odbora, 
sistem vpiše v register GSO in o tem izda proiijavitelju potrdilo. 
Dela z GSO so glede na tveganje nza okolje in uporabljene 
varnostne ukrepe razvrščena v štiri razrede, pri čemer zakon 
določa, da je treba za dela v 3. in 4. razredu pridobiti dovoljenje 
ministrsva. Za vsako delo pa mora prijavitelj k vlogi za nameravana 
dela predložiti tudi presojo tveganja za zdravje ljudi in okolje, ki se 
izdela po metodologiji, ki jo predpiše minister. Zakon ureja tudi 
druge zadeve, predvsem zaupnost podatkov prijavitelja, 
obveščanje javnosti in ravnanja za primere nesreče z GSO. 

Tudi glede nameravanega sproščanja GSO v okolje predlagani 
zahon zahteva od prijavitelja, to je osebe, ki namerava takšno 
sproščanje izvesti predhodno prijavo nameravanih del in pridobitev 
dovoljenja ministrstva.Tudi vteh primerih mora priojavitelj predložiti 
presojo tveganja, izdelano po predpisani metodologiji, ministrtstvo 
pa izda dovolje nje za sproščanje po predhodnem mnenju 
pristojnega znanstvenega odbora. V tem delu zakon predvideva 
okrepljeno vlogo javnosti. 

V zvezi z dajanjem na trg predlagani zakon določa, da mora 
oseba, ki namerava dati na trg izdelek, ki je GSO ali vsebuje 
GSO, za to pridobiti dovoljenje pristojnega organa. V tem delu 
zakon delegira pristojnost za izdajanje dovoljenj na različna 
ministrstva, odvisno o vrste izdelka, v varianti pa je predideno, da 
bi takšna dovoljenja izdajala vlada. Zakon tudi določa, da mora 
biti vsak izdelek vidno označen, da gre za izdelek, ki je GSO ali 
GSO vsebuje. 

Zakon uvaja tudi register GSO, kot javno knjigo, ki jo viodi 
ministrstvo, sestavljajo pa jo predvsem evidenca o zaprtih sistemih 
in izdanih dovoljenjih. 

V nadaljevanju zakon ureja gensko preiskavo gensko zdravljenje 
človeka. V tem delu so določene prepovedi in zapovedi, ki se 
nanašajo na to področje, predvsem iz stališča etične 
sprejemljivosti tovrstnih del in zagotavljanja osebne integritete in 
dostojanstva človeka, ki je vključen v ta dela ter varovanja 
zaupnosti pridobljenih podatkov. Zakon eksplicite določa, da so 
genske preiskave dovoljene le v zdravstvene, izobraževalne in 
znanstvene namene, pri čemer so posebej določeni tudi pogoji, 
pod katerimi takšne preiskave lahko potekajo. Posebej kaže 
opozoriti na določbe, ki za takšne preiskave zahtevajo pisno 
privolitev preiskovanca. Zakon določa ustanove, ki genske 
preiskave lahko izvajajo, pri čemer je previđena pridobitev 
dovoljenja pristojnih ministrstev. Prav tako je urejeno somatsko 
gensko zdravljenje, ki lahko poteka le za predpisane namene, 
izvajao pa ga lahko ustanove, ki so pridobile diovoljenje pristojnega 
ministrtsva. 
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Predlagani zakon ureja tudi nadzor na d izvajanjem zakona in 
nan njegovi podlagi izdanimi predpisi, za katere pooblašča 
pristojne inšpekcije. Zakon določa prekrške in zagrožene kazni, 
v prehodnioh in končnih določbah pa določaš roke za izdajo 
predpisov vlade in ministrstev ter ustanovitev Komisije. 

Na poseben način je urejen uvoz izdelkov, ki imajo dovoljenje za 
trg na območju EU, pa se uvažajo v RS z namenom dajanja na 
trg. Upoštevajoč rešitve iz osnutka sprememb direktive 90/220/ 
EEC, ki omogoča članicam EU, da v skladu s posebej predpisano 
proceduro začasno prepovedo na svojem območju dajanje na 
trg izdelka, ki si je sicer za to pridobilo potrebno dovoljenje, če 
izvedo za podatke, na podlagi katerih bi bilo mogoče utemeljeno 
pričakovati, da je izdelek lahko škodljiv človekovemu zdravju ali 
okolje, je v zakon vključena podobna varovalka tudi za območje 
RS. Načeloma je uvoz izdelkov, ki imajo dovoljenje za dajanje na 
trg na območju EU, na območju RS dovoljen, vlada pa ga lahko 
po predhodnem mnenju ustreznega znanstvenega odbora 
prepove, o tem obvesti Komisijo in navede razloge za svojo 
odločitev. Takšen režim naj bi ostal v veljavi do polnopravne 
vključitve v EU. 

Določbe predlaganega zakona, ki urejajo uporabo genske 
tehnologije pri delih v zaprtih sistemih, namerno sproščanje GSO 
v okolje in njihovo dajanje na trg obenem izpolnjujejo zahteve v 
zvezi s prenosom ustrezne zakonodaje EU v slovenski pravni 
red, medtem ko na področju genskehi preiskav in genskega 
zdravljenja človeka ni ustrezne zakonodaje EU, določbe 
predlaganega zakona pa v pravni red RS prenašajo tudi usmeritve 
zgoraj citiranih mednarodnopravnih aktov. V zvezi s prenosom 
zahtev citirane zakonodaje EU je treba opozoriti, da predlagani 
zakon glede na direktivo 90/219/EEC širi področje veljavnosti 
poleg gensko spremenjenih mikroorganizmov na gensko 
spremenjene norganizme, kar je glede na pravno podlago same 
direktive mogoče, saj se uveljavljajo strožja okoljevarstvena merila. 
Glede prenosa zahtev direktive 90/220/EEC pa rešitve 
predlaganega zakona niso skladne z zahtevami osnutka 
sprememb direktive v delu, ki ureja dajanje izdelkov na trg, kot 
smo opisali že zgoraj. 

5. Ocena finančnih posledic zakona 

Sprejem in izvajanje zakona bosta zahtevala dodatna finančna 
sredstva iz proračuna. Že v začetni fazi bodo potrebna sredstva 
za zagotovitev ustanovitve, imenovanja in dela Komisije za 
gensko tehnologijo in njenih znanstvenih odborov. Pristojnosti v 
zvezi z izdajanjem odločb, dovoljenj in soglasij ter pristojnosti v 
zvezi z nadzorom na opravljanjem del z GSO so podeljene že 
obstoječim ministrstvom. Le-ti bodo morali za izvajanje tega zakona 
zagotoviti strokovni kader, okrepiti obstoječe inšpekcijske službe, 
vpeljati nov informacijski sistem ter organizirati učinkovito vodenje 
evidenc, ki jih predvideva ta zakon. 

Zakon o rabi genske tehnologije predstavlja v slovenskem 
prostoru novost, zaradi pritiska mednarodnih razmerij uvajalnega 
obdobja ne bo, zato je nemudoma potrebno vzpostaviti ali bolje 
rečeno organizirati "mrežo" delovanja - zagotoviti strokovni in 
administrativni kader v upravnih organih, kadrovsko okrepiti 
inšpekcijske službe, prilagoditi informacijski sistem in organizirati 
učinkovito vodenje evidenc. To ne pomeni preobsežnih 
organizacijskih sprememb pristojnih organov, pomeni pa obvezo, 
da poskrbijo za kvalitetno in strokovno izvajanje zakonskih norm 
In novih pristojnosti. To dejstvo ima seveda tudi določene finančne 
posledice, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej, vendar predlagatelj 
zakona meni, da so utemeljene in za uspešno izvajanje zakona 
tudi potrebne. 

Izvajanje zakona zahteva tudi izdajo nekaterih izvršilnih predpisov 
vlade in ministra, katerih izvedba ne bo imela posledic za 
proračun, razen njihove priprave. 

Po drugi strani pa je treba omeniti tudi pozitivne učinke za področje 
znanosti in raziskovanja ter gospodarstva v celoti, saj je mogoče 
v pogojih urejenega in mednarodno primerljivega delovanja pri 
rabi genske tehnologije predvideti tudi razmah različnih z rabo 
genske tehnologije neposredno ali posredno povezanih dejavnosti 
in posledičnio seveda pozitiven vpliv na splošno blagostabnje 
družbe. 

6. Slovarček izrazov, uporabljenih v zakonu 

Biotehnologija - združena uporaba (mikro)biologije, biokemije in 
inženirskih ved za izkoriščanje živih organizmov, ali njihovih delov, 
za izdelavo ali spreminjanje proizvodov, izboljšanje rastlin ali živali 
ali za razvoj mikroorganizmov za specifične uporabe. 
Tradicionalna biotehnologija vključuje že dolgo poznane tehnologije 
kot n.pr. v pivovarstvu, pri hitrem razmnoževanju rastlin, pri 
biološkemu nadzorovanju škodljivcev, pri konvencionalnem 
pridobivanju serumov itd. Sodobna (nova) biotehnologija pa 
vključuje predvsem tehnologije, ki so osnovane na komercialni 
uporabi tehnologije rekombinantne DNA, monoklonskih protiteles 
in novih procesnih tehnik. 

Celična kultura - gojenje celic izven organizma v ustreznih gojiščih. 

Celična linija - populacija celic živalskega ali človeškega izvora, ki 
so zmožne neskončne delitve v kulturi. 

Diploidna celica - celica z dvojnim številom kromosomov, značilna 
za somatske celice večceličnih organizmov in za enocelične 
evkariontske organizme. 

DNA - deoksiribonukleinska kislina (angl. QeoksiriboQudeic acid): 
vrsta nukieinske kisline, molekula, ki je v celici nosilec dedne 
informacije; njena značilnost je specifično zaporedje nukleotidov. 

Encim - beljakovina, ki katalizira določeno kemijsko reakcijo. 

Evkariont - eno- ali večcelični organizem s celičnim jedrom; vsi 
organizmi razen virusov in bakterij (prokariontov). 

Fag - bakterijski virus (bakteriofag). 

Fuzija celic - zlitje istovrstnih ali različnih celic. 

Gameta - spolna celica s haploidnim številom kromosomov, n.pr. 
jajčece ali spermij. 

Gen - del molekule DNA, ki nosi zapis za eno beljakovinsko 
(proteinsko) oziroma RNA molekulo. 

Gen za rezistenco - gen z zapisom za odpornost proti določenim 
snovem; navadno gre za zapis za encim, ki je sposoben razgradnje 
škodlijive učinkovine. 

Genom - celoten dedni zapis celice, celotno zaporedje DNA v 
klični ali somatski celici. 

Genska diagnostika - diagnostika na osnovi genske preiskave. 

Genska preiskava - preiskavni postopki na ravni kromosomov, 
genov in beljakovin za ugotavljanje dednih in infekcijskih bolezni 
ter genskih okvar, prenašalstva okvarjenih genov ter nagnjenosti 
do določenih genskih bolezni. Enaki postopki se uporabljajo tudi 
pri osebni identifikaciji za potrebe sodne medicine in kriminologije. 
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Gensko inženirstvo, genska tehnologija, tehnologija 
rekombinantne DNA - izrazi za tehnike, s katerimi načrtno umetno 
sestavljamo molekule DNA z novimi kombinacijami odsekov DNA 
oziroma genov. 

Gensko zdravljenje - uporaba genskih tehnik za omilitev ali 
odpravo bolezenskih posledic okvarjenega gena; nadomeščanje 
okvarjenega gena z normalno različico. Somatsko gensko 
zdravljenje je nadomeščanje okvarjenih genov v telesnih 
(somatskih) celicah določenega (obolelega) organa; gensko 
zdravljenje kličnih celic (zaenkrat je še prepovedano) je 
nadomeščanje okvarjenih genov v kličnih celicah, ki ima za 
posledico tudi prenos nadomestnih genov v vse celice zarodka 
oziroma novorojenca in lahko tudi na naslednje generacije. 

Haploidna celica - celica z enojnim številom kromosomov, n.pr. 
pri živalih in človeku spermij in jajčece. 

Hibridizacija - v tukajšnjem kontekstu: fuzija celic za ustvarjanje 
hibridnih celičnih linij. 

Hibridom - celična linija, nastala v kulturi s fuzijo mielomske celice 
z limfocitom; proizvaja imunoglobuline obeh starševskih celic. 

Klične celice - haploidne celice, ki se med razvojem osebka 
razvijejo v jajčeca ali spermije; so nosilke spolnega 
razmnoževanja. 

Klon - populacija celic, nastala z delitvijo ene izhodiščne celice; 
vse celice klona imajo isti dedni zapis. 

Kloniranje - ustvarjanje številnih kopij gena oziroma dela molekule 
DNA (kloniranje genov, molekulsko kloniranje), celice (celično 
kloniranje) ali organizma (kloniranje osebkov). 

Konjugacija - začasna združitev dveh bakterijskih celic, pri čemer 
se del genoma prenese iz ene celic v drugo. 

Križanje - izraz, ki opisuje združevanje spolnih celic osebkov 
različne genetske konstitucije. 

Kromosom - celična struktura, sestavljena iz dolge molekule DNA 
(vsebuje večje število genov) in proteinov; nosilec dedne 
informacije v organizmu. Število kromosomov je za vrsto 
organizma značilno. 

Mielom - tumorska celična linija, ki izhaja iz limfocitov in proizvaja 
eno samo vrsto protiteles. 

Mikroorganizmi - mikrobni organizmi (virusi, bakterije, nižje glive);v 
tem zakonu tudi zunaj organizma umetno gojene živalske in 
rastlinske celice. 

Monoklonska protitelesa - protitelesa, ki jih izloča klon hibridomskih 
celic; vsa protitelesa so v tem primeru enaka, saj hibridomski 
klon izhaja iz ene same limfocitne celice, združene z mielomsko 
(celico tumorja imunskega sistema). 

Mutageneza - spreminjanje dedne informacije, molekule DNA, ki 
poteka spontano ali umetno, izzvano s fizikalnimi ali kemičnimi 
sredstvi. 

Nukleinska kislina - generično ime za DNA oziroma RNA. 

Nukleotid - podenota molekule DNA oziroma RNA; sestavljen je 
iz sladkorja (riboze pri RNA, deoksiriboze pri DNA), fosfatne 

skupine in ene od štirih organskih baz (A - adenin, T - timin ali U- 
uracil, G - gvanin, C - citozin). Zaporedje baz določa genski 
zapis, razlike v teh zaporedjih so nosilci različnosti dednega 
zapisa. 

Organizem - eno- ali večcelično bitje ali subcelična biološka enota 
s sposobnostjo razmnoževanja in prenosa dednega materiala. 

Plazmid - izvenkromosomska molekula DNA pri prokariontih in 
nižjih evkariontih. 

Poliploidna celica - celica s tri- ali večkratnim haploidnim številom 
kromosomov. 

Prokariont - enocelični organizem, brez z membrano ovitega 
celičnega jedra: bakterije. 

Protein (beljakovina) - molekula, sestavljena iz amino kislin; 
zaporedje aminokislin določa zaporedje nukleotidov v genu. 

Proteinsko inženirstvo - načrtno spreminjanje proteinov s 
spreminjanjem nukleotidnega zaporedja v ustreznem genu; gre 
za enega od vidikov genskega inženirstva. 

Protoplast - mikrobna ali rastlinska celica z odstranjeno celično 
steno. 

Rekombinacija - preurejanje molekul DNA oziroma njihovih delov 
v nova zaporedja. 

Rekombinantna DNA - preurejena molekula DNA, sestavljena iz 
različnih odsekov DNA, ki izhajajo iz istega ali različnih organizmov. 

Retrovirus - virus, pogosto uporabljan kot vektor, ki ima dedni 
zapis v RNA. 

RNA - ribonukleinska kislina (angl. Ribonucleic acid): vrsta 
nukleinske kisline, ki za razliko od DNA vsebuje namesto 
deoksiriboze sladkor ribozo in namesto timina bazo uracil. 

Somatska celica - telesna celica mnogoceličnega organizma z 
diploidnim številom kromosomov. 

Transdukcija - prenos DNA iz ene bakterijske celice v drugo s 
pomočjo faga. Analogni procesi potekajo tudi med evkariontskimi 
celicami. 

Transformacija - naraven prenos genetskega materiala brez 
vektorja in brez celičnega stika; pri bakterijah opisuje sprejem 
novega gena z vgraditvijo odseka DNA; pri evkariontih označuje 
prehod celice, gojene v kulturi, v stanje neprestanih delitev, kar je 
sicer značilnost tumorskih celic; širše izraz označuje spreminjanje 
genske informacije s pomočjo tehnik genske tehnologije. 

Transgeni organizem - žival ali rastlina z načrtno v dedno zasnovo 
vgrajenim genom (ali več geni) iz enake ali drugačne celice, ki ga 
(jih) lahko prenaša na svoje potomce. 

Vektor - nosilec, s katerim vnašamo določene dele DNA v drugo 
celico; navadno virus ali plazmid. 

Vrsta (lat. species) - osnovna taksonomska kategorija živalskega 
in rastlinskega sistema, v katero se uvrščajo osebki, ki se v 
ustreznih razvojnih stadijih skladajo v zgradbi in funkcijah ter 
proizvajajo plodno potomstvo. 
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II: BESEDILO ČLENOV 

ZAKON O UPORABI GENSKE TEHNOLOGIJE 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(namen zakona) 

(1) Ta zakon ureja uporabo genske tehnologije in določa ukrepe 
za preprečevanje in zmanjševanje možnih škodljivih vplivov na 
okolje in zdravje ljudi, do katerih bi lahko prišlo pri delu z gensko 
spremenjenimi organizmi (v nadaljnjem besedilu: GSO) v zaprtih 
sistemih, njihovem namernem sproščanju v okolje ali dajanju 
izdelkov na trg. 

(2) Ta zakon ureja tudi gensko preiskavo in gensko zdravljenje 
človeka. 

2. člen 
(izključitev veljavnosti) 

(1) Določbe tega zakona ne veljajo za dela, ki ne vključujejo GSO 
ali genskotehnično spremenjenih nukleinskih kislin ter za dela, 
katerih rezultati niso GSO, in sicer: 

1. postopke mutageneze, 
2. celično in protoplastno fuzijo rastlinskih celic ter za fuzijo celic 
protoplastov mikroorganizmov, če je mogoče pri tem nastale 
organizme pridobivati tudi z običajnimi tehnikami gojenja, 
3. pridobivanje in uporabo človeških in živalskih somatskih celičnih 
hibridomov za pridobivanje monoklonskih protiteles in zdravilnih 
učinkovin, 
4. samo-kloniranje, ki vključuje odvzem sekvenc nukleinskih kislin 
(NK) iz celice organizma, čemur lahko sledi ali ponovna vključitev 
celotne ali dela odvzete NK ali sintetičnega ekvivalenta NK, ki so 
predhodno encimsko ali mehansko obdelani v celico iste ali 
filogenetsko sorodne vrste, ki lahko izmenjuje genski material z 
naravnimi fiziološkimi procesi in kjer nastali mikroorganizem ne 
povzroča bolezni pri človeku, živalih ali rastlinah. Samo-kloniranje 
lahko vključuje tudi uporabo rekombinantnih vektorjev s 
preverjeno varno uporabo v določenih mikroorganizmih, 
5. proizvodnjo in dajanje na trg izdelkov, pridobljenih iz izdelkov 
po tem zakonu, 
6. spočetje z biomedicinsko pomočjo, 
7. konjugacijo, transdukcijo, transformacijo ali druge naravne 
procese vnosa NK v celico, 
8. indukcijo poliploidije, 
9. kloniranje eno ali večceličnih organizmov, če se pri tem namerno 
ne spreminja genom. 

(2) Določbe tega zakona ne veljajo za prevoz GSO po železnici, 
cesti, vodnih poteh ali zraku, razen določb 23. in 24. člena tega 
zakona. 

3. člen 
(načela zakona) 

(1) Delo z GSO v zaprtem sistemu, namerno sproščanje GSO v 
okolje in dajanje izdelkov na trg so dovoljeni le, če ob upoštevanju 
stanja znanosti in tehnike ni pričakovati negativnih posledic za 
okolje in zdravje ljudi (načelo preventive). 

(2) Dovoljevanje dela z GSO v zaprtem sistemu, njihovega 
sproščanja v okolje in dajanja izdelkov na trg poteka tako, da se 

presoja vsak primer posebej (načelo presoje posameznega 
primera). 

(3) Prehod dela z GSO v zaprtem sistemu v naslednjo stopnjo je 
mogoč le, če so v predhodni stopnji izpolnjeni vsi pogoji za 
zagotavljanje varnosti (načelo postopnosti). 

(4) Zakon zagotavlja pravico javnosti, da je obveščena o uporabi 
genske tehnologije in vključena v postopke dovoljevanja, skladno 
s tem zakonom (načelo javnosti). 

(5) Genska preiskava in gensko zdravljenje človeka mora potekati 
tako, da so zavarovane človekove pravice in njegovo 
dostojanstvo. 

4. člen 
(pojmi) 

V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 

1. organizem je eno ali večcelično bitje ali subcelična biološka 
enota s sposobnostjo razmnoževanja ali prenosa dednega 
materiala, 
2. mikroorganizem je mikrobni organizem, vključno z virusi, viroidi 
in umetno gojenimi živalskimi ali rastlinskimi celicami, 
3. GSO je organizem, vključno z gensko spremenjenim 
mikroorganizmom, katerega genski material je spremenjen 
drugače, kot bi bil v naravnih razmerah s križanjem ali naravno 
rekombinacijo, ali z drugimi običajnimi tehnikami gojenja; človek ni 
GSO, 
4. tehnike spreminjanja genskega materiala so: 
- posreden vnos DNA v organizem z uporabo vektorskih sistemov, 
- neposreden vnos DNA, ki je pripravljena zunaj organizma, v 
organizem, 
- celična fuzija, vključno s fuzijo protoplastov in postopki 
hibridizacije, pri katerih z novimi kombinacijami genskega materiala 
nastajajo žive celice, ki jih v naravnih razmerah ni, razen 
postopkov iz 2. in 3. točke prvega odstavka 2. člena tega zakona, 
5. presoja tveganja je postopek, s katerim se ovrednoti posredno 
ali neposredno, takojšnje ali kasnejše tveganje za okolje in zdravje 
ljudi, ki bi lahko nastalo zaradi dela z GSO v zaprtem sistemu, 
njihovega namernega sproščanja v okolje ali dajanja izdelka na 
fg. ■ 
6. zaprti sistem je laboratorij ali proizvodni oddelek ali drug zaprt 
prostor, kjer se dela z GSO, 
7. delo z GSO v zaprtem sistemu je delo, pri katerem se organizem 
gensko spreminja, goji, razmnožuje, shranjuje, prenaša, uničuje, 
odstranjuje ali uporablja na drug način in pri katerem se izvaja 
zadrževalni ukrep, 
8. zadrževalni ukrep je ukrep ali kombinacija ukrepov, kot je fizična 
zapora ali kombinacija fizične zapore s kemično oziroma biološko 
omejitvijo, ki se uporabljajo za omejitev stika GSO z okoljem in 
ljudmi in izključujejo ali zmanjšajo sposobnost razmnoževanja 
GSO ali prenosa spremenjenega dednega materiala zunaj 
zaprtega sistema in vključuje izvajanje dobre laboratorijske, 
mikrobiološke ali industrijske prakse, 
9. namerno sproščanje GSO v okolje je vsak nameren vnos 
GSO ali njegove kombinacije v okolje, pri katerem se ne izvajajo 
zadrževalni ukrepi, hkrati pa je zagotovljena visoka stopnja 
varnosti za okolje in ljudi; za namerno sproščanje GSO v okolje 
se ne šteje raba izdelkov, 
10. dajanje na trg je dajanje izdelkov tretjim osebam proti plačilu ali 
brez njega, vključno z uvozom, razen za delo z GSO v zaprtih 
sistemih ali za njihovo namerno sproščanje v okolje, skladno s 
tem zakonom, 
11. uvoz je vsak vnos na carinsko območje, skladno z zakonom, 
12. izdelek je GSO ali njegova kombinacija ali pripravek, ki vsebuje 
GSO in je dan na trg, 
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13. nesreča pri delu z GSO v zaprtem sistemu ali njihovem 
namernem spuščanju je izredni dogodek ali vrsta dogodkov, ki 
so ušli nadzoru, in pri katerem zaradi količine in lastnosti 
organizmov lahko pride do takojšnje ali kasnejše, posredne ali 
neposredne nevarnosti za okolje ali zdravje ljudi, 
14. prijava je vloga, ki vsebuje predpisane podatke in jo prijavitelj 
vloži za pridobitev predpisanih potrdil ali dovoljenj, 
15. prijavitelj je fizična ali pravna oseba, ki namerava delati z GSO 
v zaprtem sistemu, ga namerno sproščati v okolje ali dajati izdelek 
na trg, 
16. genska preiskava človeka za zdravstveni namen je postopek 
(na ravni kromosomov, genov, RNA in beljakovin, po potrebi 
dopolnjeni z družinskimi zdravstvenimi podatki), katerega namen 
je: 
- ugotoviti in opredeliti dedno bolezen, 
- ugotoviti prenašalstvo okvarjenega gena zaradi svetovanja o 
tveganju, da bo prizadeto potomstvo, 
- odkriti hudo dedno bolezen, preden se razvijejo klinični simptomi 
in znaki, zaradi izboljšanja kakovosti življenja z ukrepi sekundarne 
preventive in zaradi preprečevanja prenosa bolezni na potomce, 
- ugotoviti tveganje razvoja bolezni pri osebi z okvarjenim genom, 
ki se utegne sprožiti v povezavi z določenim življenjskim slogom 
ali obremenilnimi dejavniki okolja, 
17. gensko zdravljenje človeka je uporaba genskih tehnik iz 4. 
točke tega člena za omilitev ali odpravo bolezenskih posledic 
okvarjenega gena, 
18. stanje znanosti in tehnike so splošno sprejeta dognanja na 
področju znanosti in tehnike. 

5. člen 
(komisija za uporabo genske tehnologije) 

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) za 
spremljanje in posvetovanje v zvezi z uporabo genske tehnologije 
kot svoje posvetovalno telo ustanovi Komisijo za uporabo genske 
tehnologije (v nadaljnjem besedilu: komisija). 

6. člen 
(sestava komisije) 

Komisijo sestavlja 18 članov, ki jih imenuje vlada za obdobje štirih 
let. 

Komisijo sestavljajo: 

1. po en predstavnik ministrsta, pristojnega za varstvo okolja, 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, zdravstvo, znanosti in 
tehnologijo ter ekonomske odnose in razvoj, 
2. po dva predstavnika odborov iz 8. člena tega zakona, ki jih 
predlagajo posamični odbori 
3. po en predstavnik družboslovnih in humanističnih znanosti, ki 
jih predlaga univerza, 
4. po en predstavnik nevladnih organizacij s področij: 
- varstva okolja, 
- varstva potrošnikov in 
- varovanja zdravja, ki jih predlagajo posamične nevladne 

organizacije oziroma njihova združenja, 
5. po en predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije in Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije. 

(3) Komisija izvoli izmed svojih članov predsednika in namestnika, 
deluje pa na podlagi poslovnika, -ki ga potrdi vlada. 

(4) Materialne stroške in strokovno-administrativna dela za 
komisijo zagotavlja ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 

7. člen 
(naloge komisije) 

Naloge komisije so: 

1. spremljanje razvoja na področju uporabe genske tehnologije, 
2. dajanje pobud, mnenj in priporočil o uporabi genske tehnologije, 
3. svetovanje vladi in ministrstvom o zadevah v zvezi z uporabo 
genske tehnologije, 
4. izmenjava podatkov in izkušenj s sorodnimi telesi v tujini in 
sodelovanje z njimi, 
5. obveščanje javnosti o svojem delu. 

8. člen 
(znanstveni odbori za uporabo genske tehnologije) 

Vlada ustanovi tri znanstvene odbore za uporabo genske 
tehnologije, ki nudijo pristojnim ministrstvom strokovno pomoč pri 
sprejemanju odločitev v zvezi z uporabo genske tehnologije po 
tem zakonu: 
1. znanstveni odbor za delo z GSO v zaprtem sistemu (v 
nadaljnjem besedilu: odbor za zaprte sisteme), 
2. znanstveni odbor za namerno sproščanje GSO in dajanje 
izdelkov na trg (v nadaljnjem besedilu: odbor za sproščanje 
GSO), 
3. znanstveni odbor za gensko preiskavo in gensko zdravljenje 
človeka (v nadaljnjem besedilu: odbor za humano genetiko). 

9. člen 
(sestava odborov) 

(1) Odbor za zaprte sisteme sestavlja sedem članov, ki so 
mednarodno uveljavljeni strokovnjaki s področja mikrobiologije, 
genetike, kemijske tehnologije, farmacije in biotehnologije. 

(2) Odbor za sproščanje GSO sestavlja sedem članov, ki so 
mednarodno uveljavljeni strokovnjaki s področja botanike, 
agronomije, genetike, mikrobiologije In prehrane. 

(3) Odbor za humano genetiko sestavlja sedem članov, ki so 
mednarodno uveljavljeni strokovnjaki s področja medicine In 
genetike. 

(4) Vsak član odborov iz tega člena ima svojega namestnika, 
imenuje pa jih vlada za obdobje štirih let na predlog ministrstva, 
pristojnega za znanost in tehnologijo. 

(5) Vlada predpiše način delovanja odborov, vključno z ukrepi in 
postopki zagotavljanja izključenosti interesov in varovanja 
zaupnosti podatkov, določenih s tem zakonom. 

10. člen 
(naloge odborov) 

(1) Naloge odborov so: 

1. dajanje mnenj v upravnih postopkih po tem zakonu, 
2. dajanje mnenj in svetovanje vladi o uporabi genske tehnologije, 
3. dajanje pobud, mnenj in priporočil v zvezi s sprejemanjem 
predpisov o uporabi genske tehnologije, 
4. izmenjava podatkov in izkušenj s sorodnimi telesi v tujini in 
sodelovanje z njimi. 

(2) Materialne stroške in strokovno-administrativna dela za delo 
odborov iz 1. in 2. točke 8. člena tega zakona zagotavlja ministrstvo, 
za delo odbora iz 3. točke 8. člena tega zakona pa ministrstvo, 
pristojno za zdravstvo. 
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11. člen 
(izključenost interesov in varovanje tajnosti) 

(1) Člani odborov ne smejo biti sorodstveno, poslovno ali finančno 
povezani s prijaviteljem, o katerega vlogi sprejemajo mnenja, 
skladno s tem zakonom. 

(2) Člani odborov so dolžni varovati tajnost podatkov, ki so bili 
določeni kot tajni, med mandatom v odboru in po njegovem izteku. 

(3) Tajnost podatkov iz prejšnjega odstavka so dolžni varovati 
tudi zunanji izvedenci in strokovnjaki, ki so povabljeni k sodelovanju 
v odboru, ali sodelujejo v postopku izdaje dovoljenj 

II. DELO Z GSO V ZAPRTEM SISTEMU 

12. člen 
(varnostni razredi) 

(1) Da se zavaruje okolje in zdravje ljudi pred možnimi škodljivimi 
vplivi, se delo z GSO v zaprtem sistemu uvrsti v enega od štirih 
varnostnih razredov, in sicer: 

1. razred vključuje delo, pri katerem je tveganje zanemarljivo, 
2. razred vključuje delo, pri katerem je tveganje majhno, 
3. razred vključuje delo, pri katerem je tveganje zmerno, 
4. razred vključuje delo, pri katerem je tveganje veliko. 

(2) Pri delu z GSO v zaprtem sistemu je treba glede na uvrstitev 
v varnostni razred ravnati v skladu s predpisanimi pogoji. 

(3) Vlada predpiše merila in kriterije za razvrstitev dela s 
posameznimi GSO v zaprtem sistemu varnostne razrede, stopnjo 
in vrste zadrževalnih ukrepov ter druga pravila ravnanja za 
posamezni varnostni razred. 

13. člen 
(prijava zaprtega sistema) 

(1) Delo z GSO v zaprtem sistemu se lahko opravlja le v zaprtem 
sistemu, ki izpolnjuje za posamični varnostni razred predpisane 
pogoje. 

(2) Prijavitelj mora zaprti sistem pred prvo upouporabo prijaviti 
ministrstvu. 

(3) Prijava zaprtega sistema mora vsebovati podatke o prijavitelju, 
zaprtem sistemu, varnostnem razredu nameravanih del z GSO 
v zaprtem sistemu, ravnanju z odpadki in druge podatke, ki jih 
predpiše minister, pristojen za varstvo okolja (v nadaljnjem 
besedilu: minister). 

(4) Ministrstvo preveri skladnost prijave s predpisanimi zahtevami 
in po pridobitvi mnenja odbora za zaprte sisteme vpiše zaprti 
sistem v register GSO, o vpisu pa prijavitelju v 60 dneh izda 
potrdilo. 

(5) Odbor za zaprte sistemu mora pisno mnenje posredovati 
ministrstvu v 30 dneh od pridobitve prijave. 

(6) Če odbor za zaprte sisteme v roku iz prejšnjega odstavka ne 
posreduje svojega mnenja, se šteje, da je mnenje negativno. 

14. člen 
(presoja tveganja) 

1) Prijavitelj mora pred začetkom dela z GSO v zaprtem sistemu 
zagotoviti presojo tveganja za okolje in zdravje ljudi, ki ga 
predstavlja nameravano delo. 

(2) Na podlagi presoje iz prejšnjega odstavka prijavitelj delo z 
GSO v zaprtem sistemu uvrsti v enega od varnostnih razredov, 
skladno z določbami tega zakona. 

(3) če prijavitelj dvomi o tem, v kateri razred naj uvrsti delo z 
GSO v zaprtem sistemu, ga mora uvrstiti v varnostni razred s 
strožjimi zadrževalnimi ukrepi, v varnostni razred z manj strogimi 
zadrževalnimi ukrepi pa le ob soglasju ministrstva. 

(4) Minister predpiše metodologijo za izdelavo presoje tveganja 
za dela z GSO v zaprtem sistemu. 

15. člen 
(delo z GSO v 1. varnostnem razredu) 

(1) Delo z GSO, ki je uvrščeno v 1. varnostni razred, se lahko 
začne izvajati brez posebne prijave, če bo delo izvajalo v zaprtem 
sistemu, za katerega je bilo izdano potrdilo, skladno z določbami 
13. člena tega zakona. 

(2) Prijavitelj mora med izvajanjem dela iz prejšnjega odstavka 
hraniti presojo tveganj za to delo in podatke o ravnanju z odpadki 
ter jih na zahtevo posredovati ministrstvu. 

16. člen 
(delo z GSO v 2. varnostnem razredu) 

(1) Prijavitelj mora vsako delo z GSO, ki je uvrščeno v 2. varnostni 
razred in bo potekalo v zaprtem sistemu, za katerega je bilo 
izdano potrdilo, prijaviti ministrstvu. 

(2) Prijava iz prejšnjega odstavka mora vsebovati predpisane 
podatke, ki se nanašajo zlasti na vrsto in značilnost GSO, čas in 
namen dela z njimi, povzetek presoje tveganja, opis zadrževalnih 
ukrepov, vključno s podatki o ravnanju z odpadki in njihovo končno 
lokacijo ter načrt ukrepov za primer nesreče. 

(3) Prijavitelj lahko začne z delom z GSO v zaprtem sistemu po 
45 dneh od vložitve prijave iz prvega odstavka tega člena, prej 
pa na svojo zahtevo le z dovoljenjem ministrstva, na podlagi 
predhodnega mnenja odbora za zaprte sisteme. 

(4) Ministrstvo lahko v roku iz prejšnjega odstavka in po 
predhodnem mnenju odbora za zaprte sisteme, prepove delo z 
GSO v zaprtem sistemu in o tem izda odločbo. 

(5) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko začne 
prijavitelj izvajati delo, uvrščeno v 2. varnostni razred, takoj po 
vložitvi prijave, če je predhodno v istem zaprtem sistemu že izvajal 
delo iz tega ali višjega varnostnega razreda in so bili izpolnjeni vsi 
predpisani pogoji. 

(6) Prijavitelj lahko v primeru iz prejšnjega odstavka zahteva, da 
mu ministrstvo izda dovoljenje za nameravano delo z GSO v 
zaprtem sistemu. 
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(7) Ministrstvo mora odločiti o zahtevi iz prejšnjega odstavka 
najkasneje v 45 dneh, po predhodnem mnenju odbora za zaprte 
sisteme. 

(8) Odbor za zaprte sisteme mora pisno mnenje posredovati 
ministrstvu v 21 dneh od pridobitve prijave prijavitelja. 

(9) Če odbor za zaprte sisteme v roku iz prejšnjega odstavka ne 
posreduje svojega mnenja, se šteje da je bilo dano mnenje 
pozitivno. 

(10) Minister predpiše podrobnejšo vsebino prijave za delo z 
GSO v 2. varnostnem razredu. 

17. člen 
(delo z GSO v 3. ali 4. varnostnem razredu) 

(1) Prijavitelj mora za vsako delo z GSO, ki je uvrščeno v 3. ali 4. 
varnostnem razred in bo potekalo v zaprtem sistemu, za katerega 
je bilo izdano potrdilo, pridobiti dovoljenje ministrstva. 

(2) Prijava za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora, 
poleg podatkov iz drugega odstavka prejšnjega člena, vsebovati 
zlasti še opis opreme zaprtega sistema in načrt za preprečevanje 
ter ukrepanje v primeru nesreče. 

(3) Ministrstvo, po predhodnem mnenju odbora za zaprte sisteme, 
izda dovoljenje v 45 dneh po predložitvi prijave, če bo nameravano 
delo potekalo v zaprtem sistemu, za katerega je bilo kdaj prej 
izdano dovoljenje za delo z GSO, uvrščeno v 3. ali 4. varnostni 
razred, in so bile izpolnjene vse predpisane zahteve. 

(4) Če ne gre za primere iz prejšnjega odstavka, ministrstvo izda 
dovoljenje po predhodnem mnenju odbora za zaprte sisteme 
najkasneje v 90 dneh po predložitvi prijave. 

(5) Odbor za zaprte sisteme mora pisno mnenje posredovati 
ministrstvu v 21 dneh od pridobitve prijave v primerih iz tretjega 
odstavka tega člena in v 45 dneh v primerih iz prejšnjega odstavka. 

(6) Če odbor za zaprte sisteme v roku iz prejšnjega odstavka ne 
posreduje svojega mnenja, se šteje da je mnenje negativno. 

(7) Ministrstvo izda dovoljenje iz prejšnjih odstavkov za obdobje, 
za katerega je prijavitelj zaprosil. 

(8) Po poteku veljavnosti dovoljenja lahko prijavitelj od ministrstva 
zahteva njegovo podaljšanje, če prijavitelj izpolnjuje vse 
predpisane pogoje. 

(9) Minister predpiše podrobnejšo vsebino prijave za pridobitev 
dovoljenja za delo z GSO v 3. ali 4. varnostnem razredu. 

18. člen 
(dodatne zahteve) 

(1) Če ministrstvo presodi, da je zaradi varstva okolja in zdravja 
ljudi to potrebno, lahko kadarkoli od prijavitelja zahteva, da v 
roku, ki mu ga določi, predloži nove podatke o zaprtem sistemu 
ali delu z GSO, uvrščenem v 2., 3. ali 4. varnostni razred ali 
spremeni pogoje odobrenega dela z GSO v zaprtem sistemu ali 
spremeni varnostni razred. 

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka lahko ministrstvo zahteva, 
da prijavitelj ne prične z delom, ga prekine ali začasno zadrži, 
dokler mu ministrstvo na podlagi zahtevanih dodatnih informacij 
upouporabe ne dovoli. 

(3) V primeru, da ministrstvo od prijavitelja zahteva dodatne 
podatke o nameravanem delu z GSO v zaprtem sistemu, se čas, 
ki mu ga določi za pridobitev podatkov, ne šteje v rok za izdajo 
dovoljenja po 16. in 17. členu tega zakona. 

19. člen 
(gensko spremenjeni vretenčarji) 

(1) Dela za pridobivanje gensko spremenjenih vretenčarjev in 
dela z njimi, s katerimi se namerava prekoračiti meje vrste, se 
lahko izvajajo le v biomedicinske namene in za raziskave v 
razvojni biologiji na podlagi dovoljenja ministrstva. 

(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se lahko izda ob smiselni 
uporabi 13., 15., 16. in 17. člena tega zakona. 

(3) Po tem zakonu se za prekoračitev meje vrste šteje, če se 
spremeni identiteta vrste organizma prejemnika, glede na njegovo 
razmnoževanje in bistvene značilnosti njegove telesne zgradbe, 
njegovih fizioloških funkcij in zmogljivosti. 

20. člen 
(tajnost podatkov) 

(1) Prijavitelj lahko v prijavi označi, kateri podatki so tajni, nanašajo 
pa se na poslovno skrivnost in pravice intelektualne lastnine. 

(2) Prijavitelj mora označitev tajnosti iz prejšnjega odstavka 
preverljivo utemeljiti. 

(3) Ministrstvo po posvetu s prijaviteljem odloči, kateri podatki 
bodo ostali tajni. 

(4) Prijavitelj v prijavi ne sme kot tajnih podatkov označiti: 

1. imena in priimka, firme, naslova in sedeža prijavitelja, 
2. lokacije dela z GSO v zaprtem sistemu, 
3. splošnih značilnosti GSO, 
4. varnostnih razredov dela z GSO v zaprtem sistemu, 
5. zadrževalnih ukrepov, 
6. presoje tveganja za okolje in zdravje ljudi. 

(5) Podatki ostanejo tajni tudi v primeru, če prijavitelj svojo prijavo 
umakne. 

(6) Ministrstvo in odbor za zaprte sisteme tretjim osebam ne 
smeta razkriti nobenih podatkov, ki so bili določeni kot tajni. 

21. člen 
(obveščanje javnosti) 

Podatki o delu z GSO v zaprtem sistemu, razen podatkov, ki so 
označeni kot tajni, o postopkih in dejavnostih ministrstva, so javni, 
skladno s predpisi na področju varstva okolja. 

22. člen 
(nove informacije) 

(1) Če prijavitelj pridobi nove informacije o delu z GSO v zaprtem 
sistemu ali spremeni delo z GSO v zaprtem sistemu tako, da bi to 
lahko pomembno vplivalo na tveganje za okolje ali zdravje ljudi ali 
uvrstitev v varnostni razred, mora o tem takoj obvestiti ministrstvo 
in predložiti novo prijavo. 
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(2) Če ministrstvo pridobi nove informacije o delu z GSO v zaprtem 
sistemu, ki bi lahko pomembno vplivale na tveganje za okolje ali 
zdravje ljudi ali njegovo uvrstitev v varnostni razred, lahko spremeni 
pogoje dela z GSO v zaprtem sistemu, ali od prijavitelja zahteva, 
da začasno prekine z delom z GSO v zaprtem sistemu ali z njim 
trajno preneha. 

23. člen 
(načrt za primer nesreče) 

(1) Prijavitelj mora pred začetkom dela z GSO v zaprtem sistemu 
izdelati načrt ukrepov za primer nesreče, skladno s predpisi o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

(2) Prijavitelj je dolžan posredovati informacije o načrtu iz 
prejšnjega odstavka lokalni skupnosti in ministrstvu, pristojnemu 
za zaščito in reševanje. 

(3) Informacije iz prejšnjega odstavka morajo biti dostopne tudi 
javnosti. 

24. člen 
(nesreča) 

Prijavitelj mora v primeru nesreče ukrepati v skladu z načrtom za 
primer nesreče in takoj obvestiti ministrstvo, pristojne inšpekcije 
in ministrstvo, pristojen za zaščito in reševanje, o: 

1. okoliščinah nesreče, 
2. vrsti in količini GSO, ki so iz zaprtega sistema prišli v okolje, 
3. izvedenih ukrepih, 
4. drugih podatkih, ki so potrebni, da se ocenijo vplivi nesreče na 
okolje in zdravje ljudi. 

III. NAMERNO SPROŠČANJE GSO V OKOLJE 

25. člen 
(namerno sproščanje GSO) 

1) Prijavitelj mora vsako namerno sproščanje GSO v okolje prijaviti 
ministrstvu in zanj pridobiti dovoljenje, ki ga izda ministrstvo v 
soglasju z ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. 

(2) Dovoljenje za namerno sproščanje GSO v okolje se lahko 
izda tudi po skrajšanem postopku, če obstojajo zadostni podatki 
in izkušnje o namernem sproščanju GSO v določene ekosisteme, 
ki vključujejo obvladovanje tveganj in druga znanstvena spoznanja, 
in če so izpolnjeni predpisani pogoji. 

(3) Namerno sproščanje GSO v okolje lahko poteka le v skladu 
s predpisi in pogoji, ki so določeni v dovoljenju. 

(4) Vlada predpiše podrobnejše kriterije in pogoje za namerno 
sproščanje GSO v okolje, ki se lahko dovoli po skrajšanem 
postopku. 

26. člen 
(presoja tveganja) 

(1) Prijavitelj mora pred vsako prijavo o namernem sproščanjem 
GSO v okolje zagotoviti presojo tveganja za okolje in zdravje 
ljudi, ki jo predstavlja takšno namerno sproščanje. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko prijavitelj 
predloži presojo tveganja, ki jo je za enako sproščanje enakega 
GSO predložil drug prijavitelj, ob njegovem pisnem soglasju. 

(3) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, predpiše metodologijo za izdelavo presoje 
tveganja pri namernem sproščanju GSO. 

27. člen 
(prijava) 

(1) Prijava za pridobitev dovoljenja za namerno sproščanje GSO 
v okolje mora vsebovati zlasti naslednje podatke: 

1. tehnično dokumentacijo, s predpisanimi sestavinami, zlasti pa: 
- podatke o prijavitelju, 
- podatke o GSO, 
- podatke o pogojih namernega sproščanja in sprejemnem okolju, 
- podatke o medsebojnem vplivanju sproščenega GSO in okolja, 
- podatke o monitoringu, nadzoru, ravnanju z odpadki in načrtu 

za primer nesreče, 
- povzetek tehnične dokumentacije, 
2. presojo tveganja za okolje ali zdravje ljudi, skupaj z bibliografskimi 
referencami in vključno z zaključki in navedbo uporabljenih metod 
presoje, 
3. druge podatke, za katere prijavitelj smatra, da so pomembni. 

(2) Prijavitelj se v svoji prijavi lahko sklicuje tudi na podatke ali 
rezultate namernega sproščanja GSO v okolje, ki jih je ministrstvu 
predložil drug prijavitelj, če ti podatki niso tajni ali če je prijavitelj 
pridobil njegovo pisno soglasje. 

(3) Prijavitelju se lahko dovoli namerno sproščanje enakega GSO 
v okolje ali njegove kombinacije na istem prostoru ali na različnih 
prostorih za enak namen v določenem času v enotnem dovoljenju. 

(4) Minister v soglasju z ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, predpiše podrobnejšo vsebino prijave in 
tehnične dokumentacije za namerno sproščanje GSO v okolje. 

28. člen 
(izdaja dovoljenja) 

(1) Ministrstvo v soglasju z ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, izda dovoljenje za namerno sproščanje 
GSO v okolje najkasneje v 90 dneh, če so izpolnjene predpisane 
zahteve in po predhodni pridobitvi mnenja odbora za sproščanje 
GSO. 

(2) Če ministrstvi iz prejšnjega odstavka utemeljeno presodita, 
da potrebuje za izdajo dovoljenja dodatne podatke od prijavitelja, 
izda ministrrstvo o tem sklep, rok, v katerem mora prijavitelj 
posredovati zahtevane podatke, pa se ne šteje v rok za izdajo 
dovoljenja iz prejšnjega odstavka. 

(3) Odbor za sproščanje GSO mora pisno mnenje posredovati 
ministrstvu v 45 dneh od pridobitve prijave. 

(4) Če odbor za sproščanje GSO v roku iz prejšnjega odstavka 
ne posreduje svojega mnenja, se šteje, da je mnenje negativno. 

29. člen 
(skrajšani postopek) 

(1) Prijava za pridobitev dovoljenja za namerno sproščanje GSO 
v okolje, ki se izda po skrajšanem postopku, mora vsebovati 
zlasti: 
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1. podatke o prijavitelju, 
2. podatke o GSO, 
3. podatke o pogojih namernega sproščanja GSO in sprejemnem 
okolju, 
4. podatke o medsebojnem vplivanju sproščenega GSO in okolja, 
5. oceno vplivov o možnem tveganju GSO za okolje ali zdravje 
ljudi glede na predviden namen sproščanja. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka ministrstvo v soglasju z 
ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odloči o 
dovolitvi prijavljenega namernega sproščanja GSO v okolje 
najkasneje v 30 dneh, če so izpolnjene predpisane zahteve in po 
predhodni pridobitvi mnenja odbora za sproščanje GSO. 

(3) Če ministrstvi utemeljeno presodita, da potrebuje za izdajo 
dovoljenja dodatne podatke od prijavitelja, izda ministrstvo o tem 
sklep, rok, v katerem mora prijavitelj posredovati zahtevane 
podatke, pa se ne šteje v rok za izdajo dovoljenja iz prejšnjega 
odstavka. 

(4) Odbor za sproščanje GSO mora pisno mnenje posredovati 
ministrstvu v 15 dneh od pridobitve prijave. 

(5) Če odbor v roku iz prejšnjega odstavka ne posreduje svojega 
mnenja, se šteje da je mnenje negativno. 

(6) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, predpiše podrobnejšo vsebino prijave in 
tehnične dokumentacije za namerno sproščanje GSO v okolje. 

30. člen 
(mnenje odbora) 

(1) Ministrstvo mora kopijo prijave iz 27. ali 29. člena tega zakona 
nemudoma poslati odboru za sproščanje GSO. 

(2) Če odbor iz prejšnjega odstavka presodi, da se iz vsebine 
vloge ne da zanesljivo ugotoviti, kakšni bodo vplivi namernega 
sproščanja GSO za okolje in zdravje ljudi, pozove ministrstvo, da 
od prijavitelja zahteva dodatne informacije o vplivih namernega 
sproščanja GSO v okolje. 

31. člen 
(obveščanje javnosti) 

(1) Ministrstvo mora v postopku za izdajo dovoljenja za vsako 
namerno sproščanje GSO v okolje obvestiti javnost v sredstvih 
javnega obveščanja, da ima 30 dni pravico do pregleda podatkov 
iz prijave, ki niso zaupne narave, in dajanja mnenj ter pripomb. 

(2) Rok iz prejšnjega odstavka se ne šteje v rok za izdajo 
dovoljenja. 

32. člen 
(novi podatki) 

(1) Če pride po izdaji dovoljenja za namerno sproščanje GSO v 
okolje do kakršnihkoli načrtovanih ali nepričakovanih sprememb 
namernega sproščanja, ki bi lahko vplivale na okolje ali zdravje 
ljudi ali do novih podatkov o tem, mora prijavitelj nemudoma: 

1. sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito okolja in zdravja ljudi, 
2. obvestiti ministrstvo o nameravanih spremembah, 
3. obvestiti ministrstvo o nepričakovanih spremembah ali novih 
podatkih, 
4. prilagoditi ukrepe, ki so bili predlagani v prijavi. 

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka lahko ministrstvo v soglasju 
z ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
spremeni pogoje namernega sproščanja GSO v okolje, ali od 
prijavitelja zahteva, da začasno prekine ali trajno preneha z 
namemiim sproščanjem GSO v okolje. 

33. člen 
(poročanje) 

(1) Najkasneje v 60 dneh po izteku roka, za katerega je ministrstvo 
dovolilo namerno sproščanje GSO v okolje, ali v roku, ki ga je 
določilo v dovoljenju, mora prijavitelj poslati ministrstvu poročilo. 

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje rezultate namernega 
sproščanja GSO v okolje, ki se nanašajo na tveganje za okolje ali 
zdravje ljudi, če pa namerava prijaviti izdelek za dajanje na trg, pa 
tudi podatke o tem. 

IV. DAJANJE IZDELKA NA TRG 

34. člen 
(dajanje izdelka na trg) 

Prijavitelj mora vsak izdelek, ki ga namerava dati prvič na trg, 
prijaviti in zanj pridobiti dovoljenje. 

35. člen 
(presoja tveganja) 

(1) Prijavitelj mora pred vsako prijavo za dajanju izdelka na trg 
zagotoviti presojo tveganja izdelka za okolje ali zdravje ljudi, ki jo 
predstavlja dajanje na trg. 

(2) Minister v soglasju z ministri iz 39. člena tega zakona predpiše 
metodologijo za izdelavo presoje tveganja dajanja izdelka na trg. 

36. člen 
(prijava) 

(1) Prijava za pridobitev dovoljenja za dajanje izdelka na trg mora 
vsebovati zlasti naslednje podatke: 

1. tehnično dokumentacijo s predpisanimi sestavinami, ki vsebuje 
poleg podatkov iz 1. točke prvega odstavka 27. člena tega zakona 
zlasti še: 
- predlagano trgovsko ime izdelka, 
- podatke o osebi, ki je odgovorna za dajanje izdelka na trg, 
- podatke o osebi, ki bo zagotavljala kontrolo vzorcev, 
- podatke o nameravani rabi izdelka, 
- podatke o geografskem območju in tipu okolja, kjer je predvidena 
uporaba izdelka, 
2. presojo tveganja za okolje, 
3. podatke o pogojih dajanja izdelka na trg, vključno s posebnimi 
pogoji uporabe in ravnanja z izdelkom, 
4. načrt monitoringa, 
5. predlog obdobja, za katerega naj bj bilo izdano dovoljenje, 
6. predlog za označevanje izdelka, 
7. predlog za pakiranje izdelka, 
8. povzetek tehnične dokumentacije. 

(3) Prijavitelj lahko v prijavo vključi tudi podatke o rezultatih 
namernega sproščanja istega GSO ali kombinacije GSO v okolje, 
ki je bil ali je predmet njegove prijave za namerno sproščanje 
GSO v okolje. 
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(4) Prijavitelj se lahko sklicuje tudi na podatke ali rezultate, ki se 
nanašajo na izdelek in jih je ministrstvu predložil drug prijavitelj, ki 
niso zaupne narave ali z njegovim pisnim soglasjem. 

(5) Prijavitelj mora za vsako nameravano rabo izdelka, ki je 
drugačna od dovoljene, ministrstvu predložiti novo prijavo. 

(6) Prijavitelj mora vložiti prijavo na tisto ministrstvo, ki je po 39. 
členu tega zakona pristojno za izdajo dovoljenja za dajanje 
prijaviteljevega izdelka na trg. 

(7) Minister v soglasju z ministri iz 39. člena tega zakona 
podrobneje predpiše vsebino prijave in tehnične dokumentacije 
za dajanje izdelka na trg, podrobnejše zahteve za načrt 
monitoringa, označevanje in pakiranje izdelka. 

37. člen 
(tajnost podatkov) 

(1) Prijavitelj lahko v prijavi označi, kateri podatki so tajni, nanašajo 
pa se na poslovno skrivnost in pravice intelektualne lastnine. 

(2) Prijavitelj mora označitev tajnosti iz prejšnjega odstavka 
preverljivo utemeljiti. 

(3) Prijavitelj ne sme kot tajnih podatkov označiti: 

1. imena in priimka, firme, naslova in sedeža prijavitelja, 
2. kraja dajanja izdelka na trg, 
3. splošnih značilnosti izdelka, 
4. izvajanja nadzora nad izdelkom, 
5.presoje tveganja za okolje. 

(4) Ministrstvo, pristojno za izdajo dovoljenja, po posvetu s 
prijaviteljem v dovoljenju za dajanje izdelka na trg odloči o tem, 
kateri podatki bodo ostali tajni. 

(5) Podatki ostanejo tajni tudi v primeru, če prijavitelj svojo prijavo 
umakne. 

(6) Ministrstva iz 39. člena tega zakona in odbor za sproščanje 
GSO tretjim osebam ne smeta razkriti nobenih podatkov, ki so bili 
določeni kot tajni. 

38. člen 
(mnenje odbora) 

(1) Ministrstvo, pristojno za izdajo dovoljenja, pošlje kopijo prijave 
iz 36. člena tega zakona odboru za sproščanje GSO. 

(2) Odbor za sproščanje GSO mora najkasneje v 60 dneh 
pristojnemu ministrstvu poslati pisno mnenje o nameravanem 
dajanju izdelka na trg, ki ga izdela na podlagi celovite analize 
lastnosti izdelka in njegovega vpliva na okolje ali zdravje ljudi. 

(3) Če odbor v roku iz prejšnjega odstavka ne posreduje mnenja 
se šteje, da je mnenje negativno. 

* 

39. člen 
(dovoljenje za dajanje izdelka na trg) 

(1) Dovoljenje za dajanje izdelka na trg izda pristojno ministrstvo 
v 105 dneh, na podlagi mnenja odbora za sproščanje GSO in po 
opravljeni javni obravnavi. 

(2) Dovoljenje za dajanje na trg izdelka, ki se uporablja v kozmetiki, 
farmaciji in zdravstvenem varstvu ljudi, izda ministrstvo, pristojno 
za zdravstvo. 

(3) Dovoljenje za dajanje na trg izdelka, ki se uporablja v kmetijski 
dejavnosti, vključno z zdravstvenim varstvom rastlin, v 
veterinarstvu, gozdarstvu in ribištvu, izda ministrstvo, pristojno 
za kmetijstvo, v soglasju z ministrstvom. 

(4) Dovoljenje za dajanje na trg izdelka, ki se uporablja v prehrani 
in živilsko-predelovalni industriji ali so njen proizvod, izda 
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, v soglasju z ministrstvom, 
pristojnim za zdravstvo. 

(5) Dovoljenje za dajanje na trg izdelka, ki ni naveden v prejšnjih 
odstavkih, izda ministrstvo. 

(6) Prijavitelj lahko daje izdelke na trg le na način in pod pogoji, ki 
so predpisani in določeni v dovoljenju. 

(7) Dovoljenje za dajanje na trg se lahko izda za največ 10 let, z 
možnostjo podaljšanja. 

40. člen 
(vsebina dovoljenja) 

(1) Dovoljenje za dajanje izdelka na trg vsebuje: 

1. namen, za katerega je izdano, vključno z identiteto izdelka in 
njegovimi značilnostmi, 
2. čas veljavnosti, 
3. pogoje dajanja na trg, vključno s posebnimi pogoji za uporabo, 
ravnanje in pakiranje in pogoje o zaščiti okolja ali specifičnega 
ekosistema, ali geografskega območja, 
4. obveznost kontrolnega vzorčenja in dajanja rezultatov 
ministrstvu na zahtevo, 
5. zahteve za označevanje, 
6. zahteve za monitoring, vključno z obveznostjo poročanja o 
rezultatih monitoringa ministrstvu, 
7. druge obveznosti, ki jih mora prijavitelj izpolniti do kupca ali 
uporabnika izdelka. 

(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka, razen podatkov, ki so 
označeni kot tajni, in presoja o tveganju za okolje in zdravje ljudi 
iz 35. člena tega zakona, morata biti dostopna javnosti, skladno s 
predpisi na področju varstva okolja. 

41. člen 
(podaljšanje dovoljenja) 

(1) Prijavitelj, ki namerava zaprositi za podaljšanje dovoljenja za 
dajanje izdelka na trg, mora najkasneje v 9 mesecih pred njegovim 
iztekom predložiti pristojnemu ministrstvu prijavo, ki vsebuje zlasti: 

1. kopijo dovoljenja o dajanju izdelka na trg, 
2. poročilo o rezultatih monitoringa, izdelano skladno s predpisano 
metodologijo, 
3. nove informacije o tveganosti izdelka za okolje in zdravje ljudi, 
4. predlog za spremembo pogojev dajanja na trg iz prvotnega 
dovoljenja, če je to potrebno. 

(2) Pristojno ministrstvo iz 39. člena tega zakona na podlagi mnenja 
odbora za sproščanje GSO, in v soglasju s pristojnimi ministrstvi 
iz 39. člena tega zakona, lahko za določen čas podaljša dovoljenje 
v 60 dneh. 

(3) Čas, za katerega se dovoljenje podaljša, je lahko tudi krajši od 
10 let. 

(4) Prijavitelj, ki je poslal pristojnemu ministrstvu prijavo za 
podaljšanje dovoljenja za dajanje izdeklka na trg v roku Iz prvega 
odstavka tega člena, lahko nadaljuje z dajanjem izdelka na trg 
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pod pogoji, ki so bili določeni v veljavnem dovoljenju, do pridobitve 
dovoljenja iz drugega odstavka tega člena. 

42. člen 
(nove informacije) 

(1) Če pride pred izdajo dovoljenja za dajanje izdelka na trg ali po 
njegovi pravnomočnosti do novih informacij o tveganosti izdelka 
za okolje in zdravje ljudi, mora prijavitelj nemudoma sprejeti ukrepe 
za zaščito okolja in zdravja ljudi ter o tem obvestiti pristojno 
ministrstvo. 

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora prijavitelj spremeniti ali 
dopolniti podatke in pogoje, ki jih je navedel v prijavi. 

(3) Skladno s pogoji iz dovoljenja lahko nove informacije o tveganjih 
izdelka za okolje ali zdravje ljudi posreduje prijavitelju in pristojnemu 
ministrstvu vsak uporabnik izdelka. 

(4) Če pridobi nove informacije pristojno ministrstvo ali ga o njih 
obvestita osebi iz prvega ali tretjega odstavka tega člena pred 
izdajo dovoljenja, jih mora pri njegovi izdaji upoštevati. 

(5) Če pridobi pristojno ministrstvo nove informacije potem, ko je 
postalo dovoljenje pravnomočno, mora o tem obvestiti odbor za 
sproščanje GSO in na podlagi njegovega mnenja v 90 dneh izdati 
novo dovoljnje, s katerim dopolni obstoječega ali ga razveljavi. 

43. člen 
(označevanje) 

(1) Prijavitelj lahko da na trg le izdelek z vidno označbo na embalaži 
ali na deklaraciji, skladno s pogoji, določenimi v dovoljenju. 

(2) Označba iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi besedilo: 
'Ta izdelek vsebuje gensko spremenjeni organizem". 

V. REGISTER GSO 

44. člen 
(register GSO) 

(1) Register GSO sestavlja evidenca o zaprtih sistemih, izdanih 
potrdilih in dovoljenjih za delo z GSO v zaprtih sistemih, njihovem 
namernem sproščanju v okolje in dajanju izdelkov na trg. 

(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke iz listin, 
zlasti pa: 
1. firmo in sedež ali naslov prijavitelja: 
- zaprtega sistema, 
- za delo z GSO v zaprtem sistemu, 
- namernega sproščanja GSO v okolje, 
- dajanja izdelka na trg, 
2. naslov in opis zaprtega sistema, 
3. podatke o delu z GSO v zaprtem sistemu in zlasti o uvrstitvi v 
varnosti razred, 
4. podatke o namernem sproščanju GSO v okolje, vključno z 
natančno lokacijo sproščanja GSO, 
5. podatke o dajanju izdelkov na trg. 

(3) Zbirko listin Iz prvega odstavka tega člena sestavljajo izdana 
potrdila in dovoljenja za delo z GSO v zaprtem sistemu, njihovem 
namernem sproščanju ali dajanju izdelkov na trg. 

(4) Register GSO vodi ministrstvo kot javno knjigo. 

(5) Vsakdo ima pravico pregledovati podatke iz registra GSO in 
zahtevati ter pridobiti izpiske iz registra GSO proti plačilu stroškov, 
ki ne smejo presegati materialnih stroškov posredovanih podatkov. 

(6) V register se ne smejo vpisovati podatki, ki so bili skladno s 
tem zakonom označeni kot poslovna skrivnost ali uživajo varstvo 
intelektualne lastnine skladno z zakonom. 

(7) Minister predpiše podrobnejšo obliko in način vodenja registra 
ter način določanja materialnih stroškov posredovanih podatkov. 

VI. GENSKA PREISKAVA IN GENSKO ZDRAVLJENJE 
ČLOVEKA 

45. člen 
(prepoved posegov v genom človekovih kličnih celic) 

(1) Poseg, katerega namen je spremeniti genom človekovih kličnih 
celic, je prepovedan. 

(2) Poseg v genom človekovih kličnih celic, oplojenih jajčnih celic 
ali nediferenciranih celic zgodnjega zarodka z namenom, da se 
prepreči prenos hude dedne bolezni, je prepovedan, dokler varna 
odprava napake na genomu glede na stanje znanosti in tehnike 
ne bo mogoča brez tveganja nenamernih sprememb dedne snovi. 

46. člen 
(etična sprejemljivost) 

Etično sprejemljivost predloga vsake nove raziskave na genomu 
človeka mora oceniti državna komisija za medicinsko etiko. 

47. člen 
(genska preiskava človeka v zdravstvene namene) 

(1) Genska preiskava človeka v zdravstvene namene se lahko 
opravlja le: 

1. na predlog zdravnika, usposobljenega za področje človeške 
genetike, ali zdravnika specialista, pristojnega za zadevno 
področje, zaradi: 
• ugotavljanja nagnjenosti k boleznim, ki so dedne ali dedno 

pogojene, 
- ugotavljanja prenašalstva ali 
2. na predlog zdravnika, ki vodi diagnostični postopek in zdravljenje 
bolnika, zaradi: 
- razpoznave bolezni ali z njo povezane morebitne prihodnje 

bolezni ali 
- uvedbe in vodenja zdravljenja ali 
- preiskav v skladu s prvim odstavkom 54. člena tega zakona. 

(2) Genska preiskava iz 1. točke prejšnjega odstavka je dovoljena 
potem, ko zdravnik ali zdravnik specialist bolnika seznani z 
vsebino, možnimi rezultati in posledicami genske preiskave in je 
pacient ali njegov zakoniti zastopnik dal k njej pisno, zavestno in 
svobodno privolitev. Genske preiskave zaradi napovedovanja 
verjetnosti prihodnje bolezni so dovoljene takrat, ko je na podlagi 
znanja in izkušenj mogoče nastop bolezni ali njene posledice 
odložiti, omiliti ali preprečiti. V nasprotnem primeru so dovoljene le 
v namene medicinske znanosti; v tem primeru mora biti še posebej 
spoštovana pravica preiskovane osebe, da za izsledke ne izve. 

23. oktober2000 47 poročevalec, št. 90 



(3) Genska preiskava iz 1. točke prvega odstavka tega člena se 
lahko opravi na zarodku samo tedaj, ko je to potrebno zaradi 
zdravstvenih razlogov, in le po pisni izjavi nosečnice ali njenega 
zakonitega zastopnika, da jo je odgovorni zdravnik seznanil z 
bistvom preiskave, pomenom in daljnosežnostjo možnih izsledkov 
in tudi z možnimi tveganji posega ter da na preiskavo zavestno in 
svobodno pristaja. Gensko preiskavo je izjemoma mogoče opraviti 
pred vsaditvijo na zarodku, pridobljenem v postopku zunaj telesne 
oploditve, če gre za tveganje hude dedne bolezni. 

(4) Pisno soglasje h genski preiskavi po drugem ali po tretjem 
odstavku tega člena da za osebo, ki ni zmožna dati svobodne in 
zavestne privolitve, njen zakoniti zastopnik. 

48. člen 
(genske preiskave v znanstvene in izobraževalne 

namene) 

(1) Genske preiskave človeka v znanstvene in izobraževalne 
namene je dovoljeno-opravljati le z izrecnim in pisnim soglasjem 
darovalca poskusnih vzorcev ali na anonimnih poskusnih vzorcih. 
Poskusni vzorec za znanstvene namene ne sme vsebovati 
imena, temveč zgolj kod, ki ga je z imenom darovalca vzorca 
mogoče povezati samo v ustanovi, ki je odvzela vzorec. 

(2) Rezultati genske preiskave iz prejšnjega odstavka se lahko 
objavijo le, če je z ustreznimi ukrepi onemogočena vsakršna 
identifikacija darovalca poskusnega vzorca. 

(3) Poskusni vzorec se sme uporabiti le za namen, za katerega 
je darovalec dal privolitev. 

49. člen 
(prepoved zbiranja in uporabe podatkov, dobljenih pri 

genskih preiskavah, v nezdravstvene namene) 

(1) Uporaba podatkov genskih preiskav posameznika v 
nezdravstvene namene je praviloma prepovedana. Delodajalci in 
zavarovalnice nimajo pravice zahtevati teh podatkov od svojih 
zaposlenih in iskalcev dela oziroma zavarovancev in oseb, ki 
želijo skleniti pogodbo o zasebnem zavarovanju. 

(2) V nasprotju z določbo prejšnjega odstavka sme delodajalec 
izjemoma zahtevati poleg drugih zdravstvenih podatkov tudi 
gensko preiskavo zaposlene osebe ali iskalca zaposlitve, če bi 
zaradi posebnosti delovnega mesta določena bolezen ali 
nagnjenost k njej pomembno ogrozila zdravje zaposlene osebe 
ali varnost drugih ljudi. Zavarovalnica lahko ob sklenitvi pogodbe 
o zdravstvenem ali življenjskem zavarovanju za izjemno visoko 
zavarovalno vsoto zahteva poleg drugih zdravstvenih tudi genske 
podatke klienta. Tudi v teh primerih je za izvedbo preiskave in 
sporočanje izsledkov potrebna zavestna in svobodna privolitev 
prizadete osebe ali soglasje njenega zakonitega zastopnika. 

(3) Gensko preiskavo je mogoče odrediti kot del izvedenskega 
postopka na zahtevo sodišča v policijski ali kazenski preiskavi 
zaradi ugotavljanja identitete vpletenih oseb oziroma identifikacije 
sledov kaznivega dejanja ali v postopku dokazovanja ali 
izključevanja starševstva. Vzorci, odvzeti za gensko analizo v 
kazenski preiskavi, se ne smejo uporabiti za druge namene. Vzorci 
in rezultati genske preiskave živih oseb za zdravstvene namene 
pa se ne smejo uporabiti v namene kazenske preiskave, razen v 
primerih in na načine, ki jih v kazenskem postopku s sklepom 
odredi sodišče (določilo o izvedenstvu). 

(4) Vzorce in rezultate preiskave, opravljane za namen kazenske 

preiskave ali sodnega dokaznega postopka je treba uničiti, kakor 
hitro niso več potrebni za namene, za katere so bili pridobljeni. 
Lahko pa se shranijo v primerih hudih kaznivih dejanj zoper 
življenje, nedotakljivost osebe in varnost ljudi, vendar ne za daljšo 
dobo, kot je glede na okoliščine nujno potrebno. 

50. člen 
(ustanove, ki lahko opravljajo gensko preiskavo 

človeka v zdravstvene namene) 

Genske preiskave iz 47. in 48. člena tega zakona lahko opravljajo 
le ustanove, ki si pridobijo dovoljenje ministrstva, pristojnega za 
zdravstvo, genske preiskave iz prejšnjega člena pa ustanove, ki 
si pridobijo za to potrebno dovoljenje ministrstva, pristojnega za 
znanost in tehnologijo, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za 
zdravstvo na podlagi predhodnega mnenja odbora za humano 
genetiko. 

51. člen 
(preklic) 

Ministrstvo, pristojno za zdravstvo mora v soglasju z ministrstvom, 
pristojnim za znanost in tehnologijo odvzeti izdano dovoljenje, če 
ustanova ne izpolnjuje več zahtevanih pogojev, oziroma 
prepovedati opravljanje genskih preiskav, če se ugotovijo večje 
napake ali pomanjkljivosti. Prepoved traja, dokler ustanova ne 
odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti. 

52. člen 
(svetovanje) 

(1) Zdravnik, ki zaradi ugotavljanja nagnjenosti k dedni bolezni ali 
zaradi ugotavljanja prenašalstva predlaga gensko preiskavo iz 1. 
točke prvega odstavka 48. člena tega zakona, mora pred 
preiskavo in po njej omogočiti preiskovani osebi oziroma njenemu 
zakonitemu zastopniku temeljito svetovanje. Pri predrojstni genski 
preiskavi zarodka je treba omogočiti svetovanje nosečnici in tudi 
njenemu partnerju. 

(2) Svetovanje mora obsegati izčrpen prikaz možnih oziroma 
dobljenih izsledkov preiskav in možnih zdravstvenih, psihičnih in 
socialnih posledic teh izsledkov. 

(3) Zdravnik, ki svetuje v primeru predrojstne genske preiskave, 
ne sme vplivati na odločitev nosečnice o morebitni umetni prekinitvi 
nosečnosti zaradi pričakovane dedne okvare ali bolezni. 

(4) Zdravnik mora preiskovanca opozoriti na možne dobrobiti 
dodatnega posvetovanja s psihoterapevtom ali socialnim 
delavcem. 

(5) Konkretne tovrstne napotke je treba ponuditi v pisni obliki. 

53. člen 
(vključevanje sorodnikov) 

(1) Zdravnik, ki predlaga ali vodi gensko preiskavo, lahko 
preiskovani osebi priporoči, naj tako preiskavo svetuje tudi 
sorodnikom, če: 

- je to potrebno zaradi presoje izsledkov na preiskovani osebi, 
- meni, da obstaja resna nevarnost dedne bolezni. 

(2) Vključenim sorodnikom je treba pred preiskavo in po njej 
omogočiti ustrezno svetovanje. 
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54. člen 
(sporočanje in varovanje osebnih podatkov) 

(1) Kdor opravlja genske preiskave ali da predlog za njihovo 
izvedbo oziroma shranjuje njihove rezultate, mora varovati tajnost 
vseh pri tem dobljenih osebnih podatkov. 

(2) Preiskovana oseba ima pravico, da za svoje genske podatke 
izve. Obvestilo se lahko zadrži, če se upravičeno domneva, da bi 
povzročilo preiskovani osebi resno škodo,ali če sama ne želi 
izvedeti rezultata. To še posebno velja za rezultate presejalnih 
genskih preiskav ali preiskav, ki so bile opravljene v znanstvene 
ali nemedicinske namene. Nepričakovani rezultati, ki napovedujejo 
poznejši razvoj hude dedno pogojene bolezni, se lahko sporočijo 
le tedaj, kadar je to potrebno zaradi načrtovanja družine ali če je 
mogoče bolezen učinkovito preprečiti ali zdraviti. 

(3) V primeru nevarnosti hude gensko pogojene bolezni je 
dovoljeno sporočiti rezultate genske preiskave osebe njenim 
sorodnikom ali njenemu partnerju (partnerici), vendar le po primerni 
poučitvi preiskovane osebe in z njeno svobodno in pisno 
privolitvijo. 

(4) Če se pri preiskovani osebi odkrije izjemno nevarna genska 
okvara, ki bi utegnila ogroziti življenje z isto okvaro prizadetih 
sorodnikov ali njihovih otrok, je na tako nevarnost možno opozoriti 
prizadete sorodnike tudi brez privolitve preiskovane osebe, 
vendar le v primeru, ko je to nevarnost možno odvrniti. 

(5) Podatki se smejo uporabiti v drug namen, kot je bilo prvotno 
predvideno, le po izrecni in pisni privolitvi preiskovane osebe, in 
praviloma šele potem, ko je bila njihova povezanost s preiskovano 
osebo popolnoma in nepovratno izbrisana (anonimni osebni 
genski podatki). Ustanova, ki opravlja te preiskave, je dolžna 
poskrbeti za to,da podatki niso dostopni nepooblaščenim osebam. 
Za enako varstvo je dolžan poskrbeti zdravnik, ki je preiskavo 
predlagal. 

55. člen 
(izvršilni predpis) 

Ministrstvo, pristojno za zdravstvo v soglasju z ministrstvom, 
pristojnim za znanost in tehnologijo podrobneje predpiše vsebino, 
obseg in obliko dokumentacije, ki se nanaša na dovoljenje iz 50. 
člena tega zakona, podrobne pogoje o kadrovski in tehnični 
opremljenosti ustanov, indiciranju genskih preiskav, pojasnjevanju 
izsledkov teh preiskav in svetovanju ter varstvu podatkov. 

56. člen 
(dolžnost poročanja) 

(1) Vodja ustanove iz prvega odstavka 50. člena tega zakona 
mora ministrstvu, pristojnem za zdravstvo in komisiji enkrat na 
leto poročati o vseh genskih preiskavah, ki jih je ustanova opravila 
v skladu s 47., 48. ali 49. členom tega zakona. 

(2) Sporočeni podatki morajo biti anonimni. 

57. člen 
(somatsko gensko zdravljenje) 

(1) Somatsko gensko zdravljenje človeka se lahko opravlja le v 
skladu s stanjem znanosti in tehnike, in sicer: 

- za zdravljenje ali preprečevanje hudih bolezni (na osnovi 
dovoljenja iz 50.člena tega zakona) ali 

- za preizkušanje in uvedbo novih kliničnih postopkov po odločbi 
iz 62. člena tega zakona, 

in to praviloma le takrat, ko je na podlagi stanja znanosti in tehnike 
mogoče izključiti možnost spremembe genoma kličnih celic. V 
primeru možnosti spremembe genoma kličnih celic je somatsko 
gensko zdravljenje dovoljeno le pri ljudeh, ki ne morejo imeti več 
potomcev. Klične celice človeka, ki se zdravi na ta način, se ne 
smejo uporabiti za pridobivanje zarodkov zunaj telesa matere. 

(2) Kadar možnosti spremembe genoma kličnih celic ni mogoče 
povsem zanesljivo izključiti, je somatsko gensko zdravljenje 
dovoljeno le pod pogojem, da je tveganje rojstva gensko 
spremenjenih potomcev zanemarljivo majhno in nad njim prevlada 
pričakovana velika korist za zdravje bolnika. 

(3) Etično sprejemljivost predloga vsake nove metode genskega 
zdravljenja mora oceniti državna komisija za medicinsko etiko. 

58. člen 
(ustanove, ki lahko opravljajo somatsko gensko 

zdravljenje) 

Somatsko gensko zdravljenje človeka lahko opravljajo le zdravniki 
v zdravstveni ustanovi, ki je za to pridobila dovoljenje, ki ga je po 
predhodnem mnenju odbora izdalo ministrstvo, pristojno za 
zdravstvo, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za znanost in 
tehnologijo. 

59. člen 
(preklic) 

Ministrstvo mora v soglasju z ministrstvom, pristojnim za znanost 
in tehnologijo preklicati izdano dovoljenje, če ustanova ne izpolnjuje 
več zahtevanih pogojev, oziroma prepovedati opravljanje 
somatskega genskega zdravljenja, če se ugotovijo večje napake 
ali pomanjkljivosti. Prepoved traja, dokler ustanova ne odpravi 
ugotovljenih pomanjkljivosti. 

60. člen 
(klinično preizkušanje metod in pripravkov za 

somatsko gensko zdravljenje) 

Določila predpisov, ki urejajo klinično preizkušanje zdravil, veljajo 
tudi za klinično preizkušanje metod somatsko genskega 
zdravljenja ljudi. 

61. člen 
(odločba) 

(1) Odločbo za opravljanje kliničnega preizkušanja metod in 
pripravkov za somatsko gensko zdravljenje ljudi izda ministrstvo 
v soglasju z ministrstvom, pristojnim za znanost in tehnologijo po 
predhodnem mnenju odbora humano genetiko. 

(2) Kadar se za zdravljenje uporabljajo GSO in je kot posledico 
opravljene genske terapije mogoče pričakovati sproščanje 
uporabljenih GSO, mora biti pridobljeno tudi dovoljenje za namerno 
sproščanje GSO, skladno s tem zakonom. 
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VII. NADZOR 

62. člen 
(inšpekcijsko nadzorstvo) 

(1) Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona 
in na njegovi podlagi izdanih predpisov opravljajo Inšpektorat 
Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpektorat Republike 
Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Inšpektorat 
RS za kontrolo kakovosti kmetijskih izdelkov in živil, Veterinarska 
uprava Republike Slovenije in Zdravstveni inšpektorat Republike 
Slovenije, v skladu s svojimi pristojnostmi. 

(2) Nadzorstvo iz prejšnjega odstavka obsega zlasti: 

1. nadzor nad delom z GSO v zaprtih sistemih, 
2. nadzor nad namernim sproščanjem GSO, 
3. nadzor nad dajanjem izdelkov na trg, 
4. nadzor nad genskimi preiskavami in genskim zdravljenjem 
človeka. 

(3) Če inšpektor pri opravljanju svojega dela ali na podlagi prijave 
ugotovi, da obstoja nevarnost za okolje ali zdravje ljudi, lahko 
odredi naslednje ukrepe: 

1. prepove delo z GSO v zaprtem sistemu, njegovo namerno 
sproščanje ali dajanje izdelka na trg, če lahko zaradi 
neizpolnjevanja pogojev in zahtev predpisanih s tem zakonom 
pride do ogrožanja okolja ali zdravja ljudi, 
2. odredi začasno ustavitev delo z GSP, njegovega namernega 
sproščanja ali dajanja izdelka na trg, 
3. odredi, da je treba v roku, ki ga je določil, odpraviti ugotovljene 
nepravilnosti in 
4. predpiše ustrezne ukrepe za primer nesreče. 

VIII. KAZENSKE DOLOČBE 

63. člen 
(prekrški) 

(1) Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 10.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če: 

1. pri delu z GSO v zaprtem sistemu ne ravna v skladu s 
predpisanimi zahtevami glede na varnostni razred, v katerega je 
delo z GSO razporejeno (drugi odstavek 12. člena); 
2. uporablja zaprti sistem brez potrdila ministrstva o vpisu v re- 
gister GSO (četrti odstavek 13. člena) 
3. če dela z GSO v 1. varnostnem razredu brez potrdila o vpisu v 
register GSO (prvi odstavek 15. člena) 
4. ne hrani predpisane dokumentacije ali je noče posredovati 
ministrstvu na njegovo zahtevo (drugi odstavek 15. člena); 
5. dela z GSO v 2. varnostnem razreda brez prijave dela z GSO 
ali pred iztekom zakonsko določenega roka ali brez soglasja 
ministrstva ali v nasprotju z odločbo o zavrnitvi uporabe (prvi, 
tretji in četrti odstavek 16. člena); 
6. dela z GSO v 3. ali 4. varnostnem razredu brez dovoljenja ali v 
nasprotju z dovoljenjem ministrstva (prvi odstavek 17. člena); 
7. dela z GSO v 2., 3. ali 4. varnostnem razredu v nasprotju z 
dodatnimi zahtevami iz 18. člena tega zakona; 
8. izvaja dela za pridobivanje gensko spremenjenih vretenčarjev, 
s katerimi se namerava prekoračiti meje vrste brez dovoljenja ali 
v nasprotju z dovoljenjem ministrstva (prvi odstavek 19. člena); 
9. ravna v nasprotju z določbami 22. člena tega zakona; 

10. ne izdela načrta ukrepov za primer nesreče ali ne posreduje 
informacije o načrtu organu lokalne skupnosti in organu, 
pristojnemu za zaščito in reševanje (23.člen); 
11. v primeru nesreče ne ukrepa v skladu z načrtom ali če o 
nesreči, okoliščinah nesreče, vrsti in količini GSO, ki so prišli v 
okolje, izvedenih ukrepih ter drugih podatkih, ki so potrebni, da se 
ocenijo vplivi na okolje ali zdravje ljudi, ne obvesti takoj ministrstva, 
pristojne inšpekcije ter organa pristojnega za zaščito in reševanje 
(24.člen); 
12. namerno sprošča GSO v okolje brez dovoljenja ali v nasprotju 
z dovoljenjem ministrstva (prvi odstavek 25. člena); 
13. ravna v nasprotju s 32. členom tega zakona; 
14. ne pošlje poročila ministrstvu najkasneje v 60 dneh po izteku 
roka, za katerega je ministrstvo dovolilo namerno sproščanje 
GSO v okolje (33. člen); 
15. daje izdelek na trg brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem 
(34. člena); 
16. ne prijavi uporabe izdelka, ki je drugačna od dovoljene (peti 
odstavek 36. člena); 
17. daje izdelek na trg v nasprotju z določbami 42. člena tega 
zakona; 
18. daje na trg izdelek, ki ni označen skladno s pogoji, določenimi 
v dovoljenju (43. člen). 
19. če izvede poseg, katerega namen je spremeniti genom 
človekovih kličnih celic (prvi odstavek 46. člena); 
20. če izvede poseg v genom človekovih kličnih celic, oplojenih 
jajčnih celic ali nediferenciranih celic zgodnjega zarodka z 
namenom, da se prepreči prenos hude dedne bolezni, pa glede 
na stanje znanosti in tehnike odprava napake na genomu še ni 
mogoča brez tveganja nenamernih sprememb dedne snovi (drugi 
odstavek 46.člena); 
21. izvede gensko preiskavo človeka v zdravstvene namene 
brez predloga s tem zakonom določenega pristojnega zdravnika 
(prvi odstavek 48. člen); 
22. izvede gensko preiskavo človeka v zdravstvene namene ne 
da bi ga seznanil z vsebino, možnimi rezultati in posledicami 
genske preiskave ali brez soglasja bolnika (drugi odstavek 48. 
člena); 
23. opravi gensko preiskavo v zdravstvene namene na zarodku 
brez pisnega soglasja ali brez pisne izjave nosečnice, da je 
seznanjena z bistvom preiskave, pomenom in daljnosežnostjo 
možnih izsledkov in z možnimi tveganji posega (tretji odstavek 
48.člena); 
24. opravi gensko preiskavo človeka v znanstvene in 
izobraževalne namene brez izrecnega pisnega soglasja 
darovalca poskusnih vzorcev ( prvi odstavek 49.člena); 
25. objavi rezultate genske preiskave tako, da je možna 
identifikacija darovalca poskusnega vzorca (drugi odstavek 
49.člena); 
26. uporablja poskusni vzorec za drug namen kot tistega, za 
katerega je darovalec dal privolitev (tretji odstavek 49. člena); 
27. izvede preiskavo ali sporoči izsledke preiskave brez privolitve 
prizadete osebe ali soglasja njenega zakonskega zastopnika 
(drugi odstavek 50. člena); 
28. izvaja genske preiskave brez dovoljenja pristojnega ministrstva 
(51. člen); 
29. prekrši dolžnost varovanja tajnosti genskih podatkov (55. 
člen); 
30. izvede somatsko gensko zdravljenje pa ne gre za zdravljenje 
ali preprečevanje hudih bolezni ali za preizkušanje in uvedbo 
novih kličnih postopkov ali če uporabi klične celice človeka, ki se 
somatsko gensko zdravi, za pridobivanje zarodkov zunaj telesa 
matere (prvi odstavek 58. člena); 
31. izvede somatsko gensko zdravljenje brez dovoljenja (59. člen). 

(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje Iz 
prejšnjega odstavka. 
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IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

64. člen 
(predpisi vlade) 

(1) Vlada v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona predpiše: 

1. način delovanja in odločanja odborov, ukrepe in postopke 
zagotavljanja izključenosti interesov in varovanja tajnosti podatkov 
(peti odstavek 9. člena); 
2. merila in kriterije za razvrstitev dela s posameznimi GSO v 
varnostne razrede, stopnjo in vrste zadrževalnih ukrepov, ter 
druga pravila ravnanja za posamezni varnostni razred (tretji 
odstavek 12. člena); 
3. podrobnejše kriterije in pogoje za namerno sproščanje GSO v 
okolje, ki se lahko dovoli po skrajšanem postopku (četrti odstavek 
25. člena). 

(2) Vlada v treh mesecih od uveljavitve tega zakona ustanovi 
Komisijo za uporabo genske tehnologije (5. člen). 

(3) Vlada v treh mesecih po uveljavitvi predpisa iz 1. točke prvega 
odstavka tega člena ustanovi znanstvene odbore za uporabo 
genske tehnologije (8. člen). 

65. člen 
(predpisi ministrov) 

(1) Minister najkasneje v devetih mesecih predpiše: 

1. metodologijo za izdelavo presoje tveganja za delo z GSO v 
zaprtem sistemu (četrti odstavek 14. člena); 
2. podrobnejšo vsebino prijave: 
- zaprtega sistema (tretji odstavek 13. člena), 
- za delo z GSO v 2. varnostnem razredu (deseti odstavek 16. 

člena), 
- za delo z GSO v 3. in 4. varnostnem razredu (deveti odstavek 

17. člena), 
3. podrobnejšo obliko in način vodenja registra GSO ter način 
določanja materialnih stroškov posredovanih podatkov (sedmi 
odstavek 44. člena). 

(2) Minister v soglasju s pristojnimi ministri v roku iz prejšnjega 
odstavka predpiše; 

1. metodologijo za izdelavo presoje tveganja pri namernem 
sproščanju GSO in metodologijo za izdelavo presoje tveganja 
dajanja izdelka na trg (tretji odstavek 26. člena in drugi odstavek 
35. člena), 
2. podrobnejšo vsebino prijave in tehnične dokumentacije za 
pridobitev dovoljenja za namerno sproščanje GSO v okolje, ki se 

izda v rednem in skrajšanem postopku in za dajanje izdelka na 
trg (četrti odstavek 27. člena, šesti odstavek 29. člena in sedmi 
odstavek 36. člena); 
3. podrobnejše zahteve za monitoring, označevanje in pakiranje 
izdelka (sedmi odstavek 36. člena). 

66. člen 
(komisija) 

Do imenovanja komisije iz 5. člena tega zakona opravlja njene 
naloge Medresorska podkomisija za biotehnologijo, ki je bila 
ustanovljena s sklepom vlade z dne 5. 8. 1997. 

67. člen 
(uvoz izdelkov z območja EU) 

(1) Za uvoz izdelkov z območja EU lahko pristojno ministrstvo z 
odločbo prizna veljavnost listine, s katero si je dobavitelj pridobil 
dovoljenje za dajanje izdelka na trg na območju EU. ' 

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora dobavitelj predložiti 
ministrstvu ustrezno listino pred nameravanim uvozom. 

(3) Odločba iz prvega odstavka tega člena nadomesti dovoljenje 
za dajanje izdelka na trg po tem zakonu. 

(4) Vlada lahko na predlog pristojnik ministrstev iz 39. člena tega 
zakona in predhodnega mnenja odbora za sproščanje GSO, uvoz 
izdelka iz prvega odstavka tega člena začasno ali trajno omeji ali 
prepove, če obstajajo novi ali dodatni znanstveno utemeljeni 
podatki, da bi izdelek lahko povzročal tveganje za okolje ali 
zdravje ljudi, ki ni bilo upoštevano pri izdaji dovoljenja. 

68. člen 
(prilagoditev dejavnosti) 

(1) Pravna ali fizična oseba, ki na dan uveljavitve tega zakona 
uporablja GSO v zaprtih sistemih ali ga namerno sprošča, mora 
uskladiti svoje delovanje z zahtevami iz tega zakona v šestih 
mesecih od uveljavitve predpisov iz 64. in 65. člena tega zakona. 

(2) Pravna ali fizična oseba, ki daje na trg izdelke, mora uskladiti 
svojo dejavnost z določbami tega zakona v šestih mesecih od 
uveljavitve predpisov iz 65. člena tega zakona. 

69. člen 
(začetek veljavnosti) 

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

Zakon je razdeljen na devet poglavij in sicer Splošne določbe, 
Delo z GSO v zaprtem sistemu, Sproščanje GSO v okolje, Dajanje 
na trg, Register GSO, Genska preiskava in gensko zdravljenje 
človeka, Nadzor, Kazenske določbe in Prehodne in končne 
določbe 
I. Splošne določbe (1.-11. člen ) 
S splošnimi določbami se določa namen tega zakona,ki je 
zakonska ureditev uporabe genske tehnologije, ravnanje z gensko 
spremenjenimi organizmi, ureja pa se tudi genska preiskava in 
gensko zdravljenje človeka. Zakon ne velja za dela, ki ne 
vključujejo GSO ali gensko-tehnično spremenjene nukieinske 
kisline in za dela, katerih rezultat niso GSO. V tem delu zakona so 
opredeljena načela zakona in razloženi uporabljeni pojmi. Zakon 
predvideva tudi ustanovitev komisije za uporabo genske 
tehnologije, ki bo posvetovalno telo vlade, določa njeno sestavo 
in naloge. Za strokovno pomoč pri odločanju v zvezi z uporabo 
genske tehnologije se z zakonom ustanavljajo trije znanstveni 
odbori, določena je njihova sestava in naloge ter dolžnost 
varovanja zaupnosti podatkov. 

II. Delo z GSO v zaprtem sistemu (12.- 24. člen ) 

V drugem poglavju je urejeno delo z GSO v zaprtem sistemu. 

Dela z GSO so razvrščena v štiri varnostne razrede, in sicer na 
dela, pri katerih je tveganje zanemarljivo, majhno, zmerno ali veliko. 
Glede na uvrstitev v varnostni razred se pri delu z GSO v zaprtem 
sistemu ravna v skladu s predpisanimi zahtevami. Za razvrstitev 
del z GSO v varnostne razrede, stopnje in vrste zadrževalnih 
ukrepov vlada predpiše merila in kriterije (12. člen). 

V 13. členu je določeno, da mora prijavitelj zaprti sistem pred 
prvo uporabo prijaviti ministrstvu, ki predpiše podrobnejšo vsebino 
prijave za zaprti sistem.Ministrstvo preveri skladnost prijave in 
na podlagi mnenja odbora za delo v zaprtem sistemu prijavitelju v 
roku 60 dni izda potrdilo o vpisu sistema v register GSO. 

V 14. členu predlaganega zakona je urejena obveznost izdelave 
presoje tveganja za okolje in zdravje človeka. Prijavitelj mora 
pred delom z GSO v zaprtem sistemu zagotoviti presojo tveganja 
za okolje in zdravje ljudi, ki jo predstavlja nameravano delo tako 
da na podlagi presoje prijavitelj delo z GSO v zaprtem sistemu 
uvrsti v enega od razred. Če prijavitelj dvomi o tem, v kateri 
razred naj uvrsti delo z GSO, ga mora uvrstiti v razred s strožjimi 
zadrževalnimi ukrepi, v razred z manj strogimi zadrževalnimi 
ukrepi pa le ob soglasju ministrstva, če takšno uvrstitev omogočajo 
znanstvena spoznanja. Metodologijo za izdelavo presoje tveganja 
predpiše minister. 

Delo z GSO, ki je uvrščeno v 1. varnostni razred, se lahko začne 
izvajati brez posebne prijave, če se delo izvaja v zaprtem sistemu, 
za katerega je bilo izdano potrdilo. Prijavitelj mora med izvajanjem 
dela iz prejšnjega odstavka hraniti presojo tveganj za to delo in 
podatke o ravnanju z odpadki ter jih na zahtevo posredovati 
ministrstvu (15. člen). 

Prijavitelj mora vsako delo z GSO, ki je uvrščeno v 2. varnostni 
razred in bo potekalo v zaprtem sistemu, za katerega je bilo 
izdano potrdilo, prijaviti ministrstvu. Prijava iz mora vsebovati 
predpisane podatke, ki se nanašajo zlasti na vrsto in značilnost 

GSO, čas in namen dela z njimi, povzetek presoje tveganja, opis 
zadrževalnih ukrepov, vključno s podatki o ravnanju z odpadki 
GSO in njihovo končno lokacijo ter načrt ukrepov v primeru 
nesreče. 
Prijavitelj lahko začne delati z GSO po 45 dneh od vložitve prijave 
iz prvega odstavka tega člena, prej pale na svojo zahtevo. 
Ministrstvo lahko v roku 45dni in po predhodnem mnenju odbora 
za delo v zaprtem sistemu, zavrne delo z GSO in o tem izda 
odločbo. 
Prijavitelj lahko začne izvajati delo, uvrščeno v2. varnostni razred, 
takoj po vložitvi prijave, če je predhodno v istem zaprtem sistemu 
že izvajal delo iz tega ali višjega razreda in so bile izpolnjene vse 
predpisane zahteve. Ob tem lahko prijavitelj Izahteva, da mu 
ministrstvo izda dovoljenje za nameravano delo z GSO. O zahtevi 
prijavitelja se odloči najkasneje v 45 dneh, po predhodnem mnenju 
odbora za delo v zaprtem sistemu (16. člen). 

V 17. členu je urejen postopek za dela, uvrščena v 3. ali 4. 
varnostni razred. Prijavitelj mora za takšna dela, ki bodo potekalo 
v zaprtem sistemu, za katerega je bilo izdano potrdilo, pridobiti 
dovoljenje ministrstva. Dovoljenje se izda po predhodnem mnenju 
odbora za delo v zaprtem sistemu dovoljenje v 45 dneh po 
predložitvi vloge, če bo nameravano delo potekalo v zaprtem 
sistemu, za katerega je bilo kdaj prej izdano dovoljenje za delo z 
GSO, uvrščeno v 3. aH 4. razred, in so bile izpolnjene vse 
predpisane zahteve. Za nova dela se izda dovoljenje po 
predhodnem mnenju odbora za zaprte sisteme najkasneje v 90 
dneh po predložitvi vloge.Odbor za zaprte sisteme mora 
posredovati svoje mnenje ministrstvu v 21 dneh od pridobitve 
popolne vloge prijavitelja za dela uvrščena v tretji ali četrti razred 
v 45 dneh. 

V 18. členu je določeno, da lahko ministrstvo zaradi varstva 
okolja in zdravja ljudi kadarkoli od prijavitelja zahteva, da v roku, 
ki mu ga določi, predloži nove podatke o zaprtem sistemu ali delu 
z GSO, uvrščenem v 2., 3. ali 4. varnostni razred ali spremeni 
pogoje odobrenega dela z GSO ali spremeni varnostni razred. V 
teh primerih lahko ministrstvo zahteva, da prijavitelj ne prične z 
delom, ga prekine ali začasno zadrži, dokler mu ministrstvo na 
podlagi zahtevanih dodatnih informacij uporabe ne dovoli. 

V zakonu so posebej urejena tudi dela za pridobivanje gensko 
spremenjenih vretenčarjev in dela njimi, s katerimi se namerava 
prekoračiti meje vrste. Ta se lahko izvajajo le v biomedicinske 
namene in za raziskave v razvojni biologiji na podlagi dovoljenja 
ministrstva (19. člen). 

V 20. členu predlaganega zakona je urejena zaupnost podatkov, 
ki se nanašajo na poslovno skrivnost in pravice intelektualne 
lastnine. Zakon določa tudi podatke, ki ne smejo biti določeni kot 
zaupni in sicer podatki o prijavitelju, lokaciji dela z GSO, splošne 
značilnosti GSO, razred dela z GSO, zadrževalni ukrepi in presoje 
tveganja za okolje in zdravje ljudi. 

Podatki o delu z GSO v zaprtem sistemu, razen podatkov, ki so 
označeni kot zaupni, o postopkih in dejavnostih ministrstva so 
javni, skladno s predpisi na področju varstva okolja, to je 14. 
členom zakona o varstvu okolja (21. člen). 

Zakon ureja tudi obveznosti in ravnanje prijavitelja v primeru 
nesreče pri delu z GSO (23. In 24. člen) . 
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III. Sproščanje GSO v okolje (25. - 33. člen) IV. Dajanje na trg 

V tretjem poglavju zakona je urejeno sproščanje GSO v okolje 

Vsako namerno sproščanje GSO v okolje mora prijavitelj mora 
prijaviti ministrstvu in zanj pridobiti dovoljenje, ki ga izda ministrstvo, 
v soglasju z ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Sproščanje mora potekati v skladu s predpisi in pogoji, 
ki so določeni v dovoljenju. Dovoljenje za namerno sproščanje 
GSO v okolje se lahko izda tudi po skrajšanem postopku, če 
obstojajo zadostni podatki in izkušnje o namernem sproščanju 
GSO v določene ekosisteme, ki vključujejo obvladovanje tveganj 
in druga znanstvena spoznanja, vladi pa je dano pooblastilo, da 
predpiše podrobnejše kriterije in pogoje za namerno sproščanja 
GSO v okolje, ki se lahko dovoli po skrajšanem postopku (25. 
člen). 

Tudi v primeru sproščanja GSO v okolje mora prijavitelj pred 
vsako prijavo zagotoviti presojo tveganja za okolje in zdravje 
ljudi, ki jo predstavlja takšno namerno sproščanje, ministru pa je 
dano pooblastilo, da v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano predpiše tudi metodologijo za izdelavo 
takšnih presoj (26. člen) . 

V 28. členu zakona je urejen postopek za izdajo dovoljenja za 
namerno sproščanja GSO v okolje. To mora biti izdano najkasneje 
v 90 dneh, če so izpolnjene predpisane zahteve in po predhodni 
pridobitvi mnenja odbora za sproščanje GSO. Ce ministrstvi 
utemeljeno presodita, da potrebuje za izdajo odločbe dodatne 
podatke od prijavitelja, izda ministrstvo za okolje o tem sklep, rok, 
v katerem mora prijavitelj posredovati zahtevane podatke, pa se 
ne šteje v rok za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka. Odbor 
za sproščanje in dajanje na trg mora pisno mnenje posredovati 
ministrstvu v 45 dneh od pridobitve popolne vloge prijavitelja. Če 
odbor v roku iz prejšnjega člena ne posreduje svojega mnenja, 
se šteje da je bilo dano mnenje negativno. Seveda pa ministrstvo 
v izdaji dovoljenje pravno ni vezano na mnenje odbora. 

V 29. členu zakona je urejen skrajšani postopek za izdajo 
dovoljenja, v 30. členu pa način delovanja odbora v zvezi s 
pripravo mnenj. 

V postopku za izdajo dovoljenja ministrstvo za vsako namerno 
sproščanje GSO v okolje je v primerjavi z dovoljenjem za delo v 
zaprtem sistemu okrepljena vloga javnosti. Ministrstvo mora 
obvestiti javnost v sredstvih javnega obveščanja, da ima 30 dni 
pravico do pregleda podatkov iz prijave, ki niso zaupne narave, 
in dajanja mnenj ter pripomb (31. člen). 

Tudi v primeru sproščanja GSO v okolje so urejeni primeri, ko 
pride po izdaji dovoljenja do kakršnihkoli prilagoditev ali 
nepričakovanih sprememb namernega sproščanja, ki bi lahko 
vplivale na okolje ali zdravje ljudi ali do novih podatkov o tem, V 
teh primerih mora prijavitelj nemudoma sprejeti ustrezne ukrepe 
za zaščito okolja in zdravja ljudi, obvestiti ministrstvo o nameravanih 
spremembah, o nepričakovanih spremembah ali novih podatkih 
in prilagoditi ukrepe, ki so bili predlagani v prijavi. Ministrstvi pa 
lahko odločita tudi, da prijavitolj spremeni pogoje namernega 
sproščanja, začasno prekine ali trajno preneha z namernim 
sproščanjem GSO v okolje (32. člen). 

V 33. členu predlaganega zakona je urejena obveznost, po kateri 
mora prijavitelj o svojem delu poročati ministrstvu. 

Četrto poglavje predlaganega zakona ureja dajanje izdelko, ki so 
GSO ali vsebujejo GSO na trg. 

Zakon v 34. členu zahteva od prijavitelja, da mora vsak izdelek, 
ki ga namerava dati prvič na trg, prijaviti pristojnemu ministrstvu 
in phdobiti dovoljenje. 

Tudi v teh primerih mora prijavitelj pred prijavo izdelka zagotoviti 
presojo tveganja izdelka za okolje in zdravje ljudi, minister pa bo 
v soglasju s pristojnimi ministri s predpisom določil metodologijo 
za izdelavo presoje. Pri tem je treba omeniti, da je predviden en 
predpis na podlagi 14. člena zakona, ki bo vseboval določitev 
metodologij za vse tri vrste presoj tveganj. Podlaga za ta predpis 
pa bodo ustrezni deli direktiv, ki urejajo GSO v EU (35. člen). 

V 36. členu je določena vsebina prijave za dajanje izdelčka na 
trg, v 37. členu zaupnost podatkov in v 38. členu način 
komuniciranja med ministrstvom in pristojnim odborom glede izdaje 
mnenja. 

V 39. členu zakona je urejen postopek za izdajo dovoljenja za 
dajanje izdelka na trg. Določen je rok za izdajo dovoljenja in 
ministrstvo, ki takšno dovoljenja izdaja. Določitev pristojnih 
ministrstev je izvedena glede na naravo izdelka: za izdelke, ki se 
uporabljajo v kozmetiki, farmaciji in zdravstvenem varstvu ljudi, 
izda dovoljenje ministrstvo, pristojno za zdravstvo, za izdelke, ki 
se uporabljajo v kmetijski dejavnosti in živinoreji, vključno z 
zdravstvenim varstvom rastlin in živali, ministrstvo, pristojno za 
kmetijstvo, v soglasju z ministrstvom, za izdelke, ki se uporablja 
v prehrani in živilsko-predelovalni industriji ali so njen proizvod pa 
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, v soglasju z ministrstvom, 
pristojnim za zdravstvo. Dovoljenje za dajanje na trg se lahko 
izda za največ 10 let, z možnostjo podaljšanja. 

V 40. členu je predpisana vsebina dovoljenja, ki mora vsebovati 
namen, za katerega je izdano, vključno z identiteto izdelka in 
njegovimi značilnostmi, čas veljavnosti, pogoje dajanja na trg, 
vključno s posebnimi pogoji za uporabo, ravnanje in pakiranje in 
pogoje o zaščiti okolja ali specifičnega ekosistema, ali 
geografskega območja, obveznost kontrolnega vzorčenja in 
dajanja rezultatov ministrstvu na zahtevo, zahteve za 
označevanje, zahteve za monitoring, vključno z obveznostjo 
poročanja o rezultatih monitoringa ministrstvu, druge obveznosti, 
ki jih mora prijavitelj izpolniti do kupca ali uporabnika izdelka. 

Dovoljenje je mogoče na način in pod pogoji, ki jih določa zakon v 
41. členu tudi podaljšati. 

S stališča kupcev izdelka je izredno pomembno vprašanje 
označevanje izdelkov. Zato je v 43. členu zakona določeno, da 
lahko da prijavitelj na trg le izdelek z vidno označbo na embalaži 
ali na deklaraciji, skladno s pogoji, določenimi v dovoljenju. 
Označba iz prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi besedilo: 
"Ta izdelek vsebuje gensko spremenjeni organizem". 

V. Register GSO (44. člen) 

V petem poglavju je urejen register GSO, ki ga vodi ministrstvo 
kot javno knjigo, sestavljajo pa ga podatki in listine, ki jih določa 
44. člen predlaganega zakona 
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VI. Genska preiskava in gensko zdravljenje človeka 
(45. - 61. člen) 

V šestem poglavju je urejeno posebno področje, ki ga ne ureja 
zakonodaja EU in sicer ganska preiskava in gensko zdravljenje 
človeka. 

Zakon v 45. členu - skladno s 17. členom Konvencije o človekovih 
pravicah v zvezi z biomedicino - prepoveduje posege ne genomu 
človeških kličnih celic z namenom, da bi spremenili dedne lastnosti 
potomstva. Ta prepoved je splošna in med drugim izključuje 
izbiranje zaželenih telesnih ali duševnih lastnosti bodočega otroka. 
Zakon prepoveduje tudi gensko zdravljenje zarodnih celic in 
zarodka, pa tudi poskuse takega zdravljenja na ravni raziskav. 
Po splošni oceni tega na današnji stopnji znanosti še ni mogoče 
storiti brez tveganja, da bi obenem sprožili nastanek drugih 
(nepredvidljivih) dednih sprememb. 

Zakon določa, na predlog katerih zdravnikov se sme opraviti 
genska preiskava prizadete osebe. Če gre za bolnika, je to seveda 
zdravnik, odgovoren za diagnostični postopek in zdravljenje. V 
primeru preiskovanca, ki (še) nima znamenj bolezni ali je možni 
prenašalec, zakon predpisuje izčrpno poučitev o bistvu, možnih 
rezultatih in posledicah genske preiskave. Preiskavo je mogoče 
opraviti šele potem, ko je oseba (ali njen zakoniti zastopnik) dala 
k njej zavestno in svobodno pisno privolitev. Zakon ne dovoljuje 
genskih preiskav zaradi napovedovanja prihodnjega razvoja 
bolezni, če te bolezni ali njenih posledic glede na današnje stanje 
medicine ni mogoče odložiti, omiliti ali preprečiti. Izjemoma je to 
dovoljeno v znanstveni namen. Zakon tudi izključuje prosto 
dostopnost do takšnih preiskav in določa, da se smejo opraviti le 
na predlog primerno usposobljenega zdravnika (47. člen). 

V 48., 50. In 51.členu zakona je urejeno sporočanje in varovanje 
osebnih genskih podatkov; genske preiskave v znanstvene in 
izobraževalne namene in opredeljene ustanove, ki lahko opravljajo 
gensko preiskavo. 

V 51. členu zakona je določena prepoved, ki delodajalcem 
prepoveduje, da bi od svojih delojemalcev ali iskalcev dela 
zahtevali gensko preiskovanje. Izjema je primer bolezni, ki bi ■ 
zaradi posebnosti delovnega mesta - pomenila nesprejemljivo 
tveganje za zdravje osebe ali za varnost drugih. Eden od razlogov 
za to prepoved je omejena zanesljivost napovedne genske 
diagnoze. Še pomembnejši razlog pa je nesprejemljivost 
diskriminacije posameznika zaradi njegove genske dediščine. 
Zakon, razen izjem, ki so določene, tudi zavarovalnicam ne 
dovoljuje, da bi od svojih klientov ob sklepanju zasebnega 
zdravstvenega ali življenjskega zavarovanja zahtevale genske 
preiskave ali podatke o morebitnih že prej opravljenih takih 
preiskavah. Ta člen ureja tudi uporabo genske preiskave v 
kazenski preiskavi, pri čemer predlog zakona sledi priporočilu 
Sveta Evrope, ki zavrača ustvarjanje obsežnih bank DNA za 
potrebe državnega represijskega aparata. 

Kadar gre za genske preiskave zaradi presajanja, genske 
preiskave zaradi suma, da gre za nagnjenost k resni bolezni ali 

zaradi ugotavljanja prenašalstva, zagotavlja zakon - v skladu s 
Konvencijo o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino - 
preiskovani osebi pravico do poprejšnje temeljite poučitve in 
posveta o možnih izsledkih in njihovih posledicah na osebo, 
njenega partnerja in njeno sorodstvo (52. člen). 

Možnost vse podrobnejšega vpogleda v genom posameznika, 
ugotavljanje dedne pogojenosti vse večjega števila njegovih 
osebnih lastnosti, predvsem pa nagnjenost k raznim boleznim, 
poleg koristi prinaša tudi možnost raznovrstnih škodljivih posledic. 
Nekatere hude gensko pogojene bolezni se pojavljajo šele v 
poznejši življenjski dobi. Pri mnogih je medicina danes še brez 
moči. Razkritje take prognoze lahko resno prizadene celotno 
prihodnje življenje prizadete osebe. Zato zakon v 54., 55. In 56. 
členu predlaganega ureja sporočanje in varovanje osebnih 
genskih podatkov. 

Zakon omejuje somatsko gensko zdravljenje na primere, ko ni 
tveganja, da bi prišlo do sprememb genoma kličnih celic in prenosa 
teh sprememb na potomce. Izjemoma je tako zdravljenje 
dovoljeno, kadar je tveganje prenosa dedne spremembe na 
morebitno potomstvo minimalno in ga odtehta pričakovana velika 
korist za zdravje bolnika. Za te kot tudi za druge primere odloča 
o sprejemljivosti tveganja državna komisija za medicinsko etiko 
(57., 58., 59., 60. In 61. člen). 

VII. Nadzor (62. člen) 

V sedmem poglavju so za nadzor nad izvajanjem zakona in na 
njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov določene pristojne 
inšpekcijske službe ministrstev in sicer: Inšpektorat RS za okolje 
in prostor, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in 
ribištvo, Inšpektorat RS za kontrolo kmetijskih pridelkov in živil, 
Veterinarska uprava Republike Slovenije in Zdravstveni 
inšpektorat RS. 

Izvajanje nadzora vključuje tako odreditev začasnih ukrepov. 
Posebej poudarjamo, da se začasni ukrepi uvedejo predvsem 
tedaj, ko je ogroženo načelo varnosti, ki je eno izmed 
najpomembnejših načel tega zakona. 

VIII. Kazenske določbe (63. člen) 

V osmem poglavju so določena dejanja, ki pomenijo prekršek, 
zanje pa so določene tudi denarne kazni. 

IX. Prehodne in končne določbe (64. do 69. člen) 

V devetem poglavje predlaganega zakona so določeni predpisi 
Vlade in ministra, ter rok za njihovo izdajo. Posebej pomembna je 
določba, ki ureja način uvoz izdelkov na območje RS do 
polnopravnega članstva v EU. Določen je tudi običajni vacatio 
legis, to je štirinajst dni od objave v Uradnem listu RS. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o uporabi genske tehnologije - prvo branje; EVA 
2000-2511-0055 

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

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

71. člen 

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

V celoti 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

gensko spremenjenih mikroorganizmov, ki jih ureja direktiva, še 
na gensko spremenjene organizme. Predlog zakona je delno 
usklajen z Direktivo 90/220/EEC zaradi tega, ker ni mogoče v 
naš pravni red pred polnopravnim članstvom RS v EU vključiti 
zahtev direktive, ki se nanašajo na dovoljevanje izdelkov, ki so 
GSO ali vsebujejo GSO. 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta zzgora| 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

Popolna uskladitev z direktivo 90/219/EEC ni potrebna, popolna 
uskladitev z direktivo 90/220/EEC pa je mogoča s polnopravnim 
članstvom RS v EU. 

5) Ali so zgoraj izvedeni pravni viri es prevedeni v 
slovenščino? 

Ne. 

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): 

Council Directive of 23 April 1990 on the contained use of geneti- 
cally modified micro-organisms 90/219/EEC in Council Directive 
98/81/EC of 26 October amdnding Directive 90/219/EEC - delno, 
Council Directive of 23 April 1990 on the deliberate release into 
the environment of genetically modified organisms 90/220/EEC, 
- delno. 

Predlog zakona upošteva tudi zahteve osnutka direktive, s katero 
bo Direktiva 90/220/EEC spremenjena (Common position EC No 
12/2000 adopted by the Council on 9 December 1999 with a view 
to adopting Directive 2000/.../EC of the European Parliament and 
of the Council of... on deliberate release into the environment of 
genetically modified organisms and repealling Council Directive 
90/220/EEC; 2000/C 64/01) 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

Predlog zakona je delno usklajen z Direktivo 90/219/EEC in 
Direktivo 98/81/EC zaradi tega, ker širi območje veljavnosti poleg 

$) AH le pretilog aKta preveden In v Kateri lezlK? 

Ne. 

7) Sodelovanle neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija es, države članice ES. SIGMA. OECP. Unlverca,,,) 

Strokovnjaki v Komisiji za pravno in etično regulacijo genske 
tehnologije v Republiki Sloveniji. 

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

Obveznost iz DPPPR za prenos zahtev navedenih direktiv v 
slovenski pravni red je leto 2001 - II. 

Vodja pravno sistemske 
službe za varstvo okolja: 
DUŠAN PICHLER, l.r. 

Minister 
za okolje In prostor: 

dr. ANDREJ UMEK, l.r. 
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Predlog zakona o 

POKRAJINAH (ZPok-?) 

- EPA 1332 - II - prva obravnava 

3 

Poslanec Herman Tomažlč je dne 11. oktobra 2000 
predložil v obravnavo predlog zakona o pokrajinah 
(ZPok-?) - prva obravnava - EPA 1332 - II. 

Dne 3. aprila 1998 je Vlada Republike Slovenije 
predložila Državnemu zboru v predhodno obravnavo 
predlog zakona o pokrajinah s tezami za normativno 
ureditev (ZPoK) - EPA 450-11, ki ureja enako oziroma 
podobno vsebino kot predloženi zakon. 

Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga Je 
predložila Vlada Republike Slovenije Se nI končan, je 
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega 
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora 
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je predložil 
poslanec Herman Tomažlč. 

3 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Herman TOMAŽIč, poslanec 

Ljubljana, 11.10.2000 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur.l.RS, št. 48/92) 
ter 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije (Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 - popravek, 28/96, 
26/97 in 46/2000) vlaga podpisani poslanec 

- PREDLOG ZAKONA O POKRAJINAH 

in ga pošilja v prvo obravnavo. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije obvešča, da bo kot predlagatelj 
sodeloval na sejah delovnih teles Državnega zbora in na sejah 
Državnega zbora. 

Herman TOMAŽIČ, l.r. 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Ustava Republike Slovenije v 138. členu določa, da prebivalci 
Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah in drugih 
lokalnih skupnostih, v 143. členu pa opredeljuje pokrajino kot 
širšo samoupravno lokalno skupnost, v katero se povezujejo 
občine zaradi urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega 
pomena. Občine se samostojno povezujejo v širše lokalne 
skupnosti, vključno v pokrajine. Pokrajine so tako ustavna 
kategorija, ustavodajalec je z njimi resno mislil, zato jih je mogoče 
uveljaviti že na podlagi veljavne ustave. Ustava sicer v 143. členu 
ne predpisuje pokrajin kot obveznih skupnosti. Pokrajine so 

zastavljene kot prostovoljne skupnosti občin, v katere le-te 
prostovoljno vstopajo in izstopajo. Čeprav je temu tako, pa je 
razvoj lokalne samouprave, ki ga spremlja pretirana centralizacija 
nalog v državi, pokazal na nujno potrebo po uvedbi pokrajin v 
Sloveniji. Pokrajine naj bi zapolnile vrzel med majhnimi občinami in 
državo in amortizirale sedanjo preveliko regulatomo in dejansko 
moč države v odnosu do šibkih občin. Povezovale naj bi občine 
zaradi učinkovitejšega urejanja in izvajanja potreb državljanov in 
gospodarstva, ki presegajo zmogljivosti posamezne občine. 

Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/ 
97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/2000) (v nadaljevanju: ZLS) v IX. 
poglavju v členih 72. do 87. normativno pokrajine že deloma ureja. 
ZLS določa: zaradi urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega 
pomena se občine povezujejo v širše samoupravne lokalne 
skupnosti, tudi v pokrajine. Pokrajina se ustanovi na širšem 
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geografsko zaokroženem območju, na katerem se odvija večji 
del družbenih, gospodarskih in kulturnih odnosov tam živečega 
prebivalstva, in na katerem je - glede na površino ozemlja, število 
prebivalstva ter obstoječih in potencialnih gospodarskih 
zmogljivosti - mogoče planirati razvoj, ki bo pospeševal 
gospodarsko, kulturno in socialno ravnotežje v pokrajini in v državi. 
V območje pokrajine morajo biti vključena celotna območja 
posameznih občin. 

Zakon o lokalni samoupravi v istem poglavju sicer omogoča tudi 
oblikovanje skupnosti ali zveze dveh ali več občin, vendar način 
povezovanja ter položaj teh skupnosti določijo statuti občin, ki se 
povezujejo v skupnost ali zvezo občin. Pokrajine pa se ustanovijo, 
spremenijo ali ukinejo z zakonom na podlagi odločitve občinskih 
svetov, sprejetih z dvotretjinsko večino vseh članov. O odločitvi 
občinskega sveta se lahko izvede referendum. Odločitev o 
vključitvi občine v pokrajino je na referendumu sprejeta, če se za 
to odloči večina volivcev, ki so glasovali. Med obema vrstama 
združevanja je torej bistvena razlika. Pokrajine opravljajo naloge 
širšega pomena, ki se nanašajo na razvoj na gospodarskem, 
komunalnem, socialnem in kulturnem področju. S statutom 
pokrajine občine opredelijo lokalne zadeve širšega pomena, ki jih 
opravlja pokrajina. Za prenesene lokalne zadeve širšega pomena, 
za katere je tako določeno v statutu pokrajine, lahko občine dajejo 
soglasje pri urejanju teh zadev. Po ustavnem konceptu pokrajina 
ni originarna, pač pa izvedena skupnost, ki opravlja prenesene 
pristojnosti vanjo združujočih se občin in države. Ko pa občine 
prenesejo del svojih pristojnosti na pokrajino, jih ta opravlja v svoji 
pristojnosti. Prenesene državne pristojnosti postanejo izvirne 
pristojnosti pokrajine. 

Drugi nivo lokalne samouprave - pokrajine so potrebne zaradi 
notranjih razvojnih problemov in uveljavljanja načela subsidiamosti 
oziroma procesa decentralizacije.V razvoju zastajajoča in 
depresivna območja zavzemajo v Sloveniji več kot 70% ozemlja. 
Delež sredstev, ki jih državni proračun namenja neposredno 
regionalnim spodbudam se zmanjšuje in je nižji, kot je v povprečju 
v državah EU. Izgradnja infrastrukturnih sistemov (avtocest, 
železnic) bo še dodatno pospešila diferenciacijo med slovenskimi 
regijami. Analize prebivalstveno - zaposlitvenih, gospodarskih, 
infrastrukturnih in izobrazbenih zmogljivosti slovenskih regij 
kažejo velike regionalne razlike. Razlogi so tudi v različnih 
regionalnih problemih v Sloveniji, saj so ti drugačni v Zasavju, 
Pomurju, na Koroškem ali na Primorskem. Pri omejevanju zgolj 
na upravno teritorialno delitev bi vsekakor zabrisali regionalne 
posebnosti v Sloveniji. Regije v Sloveniji dejansko obstajajo, saj 
subjektivni občutek prebivalcev o pripadnosti določeni regiji 
nedvomno obstoji. 

Kmalu po vzpostavitvi prve mreže občin se je postavilo vprašanje 
oblikovanja druge ravni lokalne samouprave. Bilo je odraz 
ugotovitve, da se razreševanja regionalnih problemov ne da 
poenostaviti na odnose med državo in velikim številom zelo 
različnih občin. Z Zakonom o ustanovitvi občin ter o določitvi 
njihovih območij (Ur.l. RS, št. 60/94, 69/94, 56/98 in 75/98) je bilo 
v Republiki Sloveniji namreč ustanovljenih 192 občin, od teh 11 
mestnih občin. Vse občine imajo načeloma enake naloge, vendar 
so njihove možnosti izvrševanja izvirnih kot morebitnih prenesenih 
državnih nalog zelo različne. Prav tako je zelo različna njihova 
ekonomska samostojnost ter organiziranost tako občinske 
uprave kot javnih služb. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Pokrajina je opredeljena kot samoupravna lokalna skupnost, ki 
opravlja lokalne zadeve širšega pomena in zadeve iz državne 
pristojnosti, ki jih nanjo prenese država z zakonom v njihovo 
izvirno pristojnost ali v izvrševanje zadev iz državne pristojnosti. 

Predlog zakona poskuša pokrajino opredeliti kot interesno 
povezanost ljudi in občin z namenom izboljševanja kvalitete 
življenja na določenem območju. Ob upoštevanju velike 
raznolikosti slovenskih pokrajin z zgodovinskega, geografskega, 
gospodarskega, kulturnega, jezikovnega in mnogih drugih vidikov 
je s predlagano normativno ureditvijo omogočena tudi 
institucionalna različnosti pokrajin s potrebno minimalno strukturo 
zaradi zagotovitve opravljanja od države prenesenih normativnih 
pristojnosti in v izvrševanje prenesenih upravnih nalog. Od teh 
posebnosti bo odvisna tudi mreža pokrajin in njihovo razmerje do 
države. Pokrajina kot širša samoupravna lokalna skupnost bo 
delovala samo v okviru državne suverenosti in državne 
ozemeljske celovitosti v skladu z ustavo. 

V pokrajino naj bi se povezovale občine na zaokroženem območju, 
kjer obstajajo trajnejši odnosi med občinami in njihovimi prebivalci 
zaraidi uresničevanja skupnih potreb in interesov občin in njihovih 
prebivalcev ter ohranjanja identitete območja. Pokrajina namreč 
temelji na ozemeljski, gospodarski, politični, kulturni in zgodovinski 
povezanosti prebivalcev, ki omogoča planiranje na prostorskem, 
gospodarskem, kulturnem in drugih področjih ter uravnotežen 
razvoj v občinah, pokrajini in državi. Pokrajina bo zagotavljala 
demokratično upravljanje lokalnih zadev širšega pomena in 
državnih zadev neposredno in prek izvoljenih organov v korist 
svojega prebivalstva zadeve splošnega pomena, predvsem tiste, 
ki pospešujejo razvoj pokrajine. Na pokrajino bo lahko država z 
zakonom prenesla naloge iz državne pristojnosti, ki jih je mogoče 
glede na njihovo naravo bolj racionalno in učinkovito izvajati v 
pokrajini. Delovanje pokrajine ne bo smelo posegati v avtonomijo 
občine pri upravljanju lokalnih zadev. 

Pokrajina naj bi v okviru svojih pristojnosti izvajala v korist svojega 
prebivalstva zadeve splošnega pomena, ki pospešujejo razvoj 
pokrajine. Vsebina pokrajinske uprave naj bi bila določena z zakoni, 
načeli mednarodnega prava in pogodbami ter s statutom pokrajine. 
Večino bistvenih nalog pokrajine naj bi določil kar zakon o 
pokrajinah, medtem ko bi država prenesla del svojih izvirnih 
pristojnosti na pokrajino in njeno upravo ob ustanovitvi pokrajine, 
del pa postopoma s spremembami obstoječe materialne 
zakonodaje. Naloge pokrajine, ki so v predlogu zakona 
opredeljene, lahko razvrstimo v štiri skupine: 

a) izvirne pristojnosti; 
b) prenesene državne pristojnosti v izvirno pristojnost pokrajine; 
c) upravne naloge države prenesene v izvajanje pokrajini in 
d) prenesene naloge občin. 

Organizacija pokrajine 
Od pristojnosti, koncentracije in integracije nalog v pokrajini je 
odvisna tudi organizacijska struktura pokrajine. Organa pokrajine 
naj bi bila pokrajinski svet in pokrajinski glavar. 

Predlaga se naslednje pristojnosti pokrajinskega sveta: 
sprejemanje statuta, odlokov in drugih aktov pokrajine; 
sprejemanje prostorskih in drugih planov razvoja pokrajine; 
volitve pokrajinskega glavarja; 
dajanje soglasij k prenosu nalog iz državne pristojnosti na 
pokrajino; 

- odločanje o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin; 
- odločanje o drugih zadevah, ki jih določata zakon in statut 

pokrajine. 

Predsednik pokrajinskega sveta bi bil izvoljen izmed članov 
pokrajinskega sveta in bi predstavljal pokrajino. 

Pokrajinska uprava 
Pokrajinska uprava bi opravljala tri vrste upravnih nalog. Upravne 
naloge, ki izhajajo neposredno iz temeljnih pristojnosti pokrajine, 
upravne naloge, ki Izhajajo iz prenesenih pristojnosti države v 
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izvirno pristojnost pokrajine in upravne naloge dosedanjih upravnih 
enot, ki bi jih država prenesla samo v izvajanje pokrajini. Seveda 
to ne bi pomenilo, da se upravne naloge sedanjih upravnih enot 
opravljajo samo na sedežih pokrajin, pač pa tudi na sedežih 
sedanjih upravnih enot, ker bi bil skrčen upravni servis za 
državljane neprimeren. Ker pa bi pokrajina opravljala tudi 
prenesene državne naloge, bi k organizaciji pokrajinske uprave 
bilo potrebno soglasje Vlade Republike Slovenije. Pokrajinska 
uprava bi lahko opravljala tudi prenesene upravne naloge občin. 

Pokrajinski glavar bi vodil pokrajinsko upravo in ker uprava izvaja 
tudi upravne naloge države, bi k njegovi izvolitvi dala soglasje tudi 
Vlada RS. 

Ustanovitev pokrajin 
Glede na to, da je po ustavi povezovanje občin v pokrajino 
prostovoljno, je potrebno tudi postopek oblikovanja pokrajin 
prilagoditi takšnemu ustavnemu izhodišču. Postopek za 
ustanovitev pokrajin bo obsegal: 

predhodni postopek, 
zakonodajni postopek in 
postopek konstituiranja pokrajin. 

Postopek za ustanovitev pokrajin bo pričel državni zbor s 
predlogom za oblikovanje pokrajin, v katerem se določijo območja, 
imena in sedeži pokrajin. 

Predlog za oblikovanje pokrajin bo pripravila vlada po predhodnem 
usklajevanju z občinskimi sveti in združenji občin. O predlogu za 
ali proti vključitvi v pokrajino bi občinski sveti pred odločitvijo 
lahko razpisali predhodni poizvedovalni referendum ali pa pridobili 
mnenje prebivalstva občine z anketo. 

Za oblikovanje pokrajin veljajo naslednja načela: 
- v pokrajino se povezujejo občine na območju, ki je povezano 

s skupnimi gospodarskimi, socialnimi in kulturnimi interesi 
prebivalstva; 
območje pokrajine mora po površini, številu prebivalstva ter 
po obstoječih ali možnih proizvodnih dejavnostih omogočati 
načrtovanje skladnega gospodarskega, socialnega in 
kulturnega razvoja na tem območju; 
v pokrajino se vključujejo celotna območja občin, ki se 
povezujejo v pokrajino. 

V strokovnih razpravah se pojavljajo tudi predlogi za določitev 
najmanjšega števila prebivalcev kot še enega pogoja za 
ustanovitev pokrajine in predlogi, da bi se poleg tega upoštevale 
tudi posebnosti posameznih območij, na katerih naj bi se 
ustanovila pokrajina - upoštevanje geogratske lege (na primer 
obmejna območja, območja z izrazito reliefno ločenostjo od ostalih 
območij) in zgodovinskih razlogov. Obstajajo izdelani modeli, ne 
že predlogi, razdelitve Slovenije na pokrajine, ki so nastali ob 
upoštevanju različnih količinskih kriterijev glede števila prebivalcev 
in razsežnosti ozemlja. 

Na podlagi odločitev občinskih svetov bo vlada pripravila predlog 
zakona o ustanovitvi pokrajin in ga predložila državnemu zboru v 
sprejem. Nato pa bi bile v zakonodajni proceduri v državnem 
zboru še možne spremembe teritorija pokrajine. 

Če se v pokrajino ne bi želele povezati predlagane občine ali če 
se ne bi povezale vse, bi se z zakonom uredil način opravljanja 
nalog iz pokrajinske pristojnosti na takem območju. 

Zakon bi omogočal tudi izstop posamezne ali več občin iz 
pokrajine na podlagi odločitve občinskega sveta ali po odločitvi 
na referendumu. Seveda pa bi bilo potrebno določiti določene 
ovire za izstop, da ne bi prihajalo do neutemeljenih izstopov. 

V postopku konstituiranja pokrajin se bodo izvolili in konstituirali 
njihovi organi ter sprejeli statuti in drugi akti, potrebni za delovanje 
pokrajine. 

Volitve članov pokrajinskega sveta - predstavnikov občanov se 
bodo izvedle po proporcionalnem načelu, volitve članov 
pokrajinskega sveta - predstavnikov občin pa po večinskem 
načelu. 

3. FINANCIRANJE POKRAJIN 

Osrednje vprašanje učinkovitosti delovanja pokrajine je njeno 
financiranje. Seveda je najučinkovitejše financiranje zagotovljeno, 
če lahko pokrajina predpiše izvirne davke oziroma pristojbine. S 
temi sredstvi bi pokrajina pokrivala izvirne naloge pokrajine, 
medtem ko bi država zagotavljala prenesena državna sredstva 
za financiranje prenesenih državnih nalog ter za izvajanje državnih 
upravnih nalog sedanjih upravnih enot. 

Predlagano je, da se za uresničevanje nalog pokrajine zagotavlja 
ustrezna sredstva. Sredstva za financiranje pokrajine se 
zagotavljajo kot lastna sredstva, iz sredstev države in sredstev 
lokalnih skupnosti ob pogojih, ki jih predpisuje zakonodaja. Pokrajini 
pripada del prihodkov iz naslova dohodnine, ki se določi za 
posamezno proračunsko leto s proračunskim letom. Pokrajini, ki 
z lastnimi prihodki in dotacijami lokalnih skupnosti ne more pokriti 
zakonskih obveznosti, se zagotovijo sredstva finančne izravnave. 
Vsaka pokrajina ima proračun, svoje premoženje pa izkazuje v 
premoženjski bilanci. 

Pri zagotavljanju virov sredstev za delovanje pokrajine in pri 
zagotavljanju sredstev za opravljanje nalog, ki jih bo pokrajina 
opravljala kot prenešene naloge države, mora zakon upoštevati 
naslednja načela: 

ustrezen in enakomeren gospodarski, kulturni in socialni 
razvoj pokrajin; 

- interesi države v razmerju do pokrajin in v razmerju do občin; 
- dostopnost in decentralizacija upravnega odločanja, ki 

zagotavlja učinkovitost upravnega delovanja. 
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II. BESEDILO ČLENOV 6. člen 

I. Poglavje 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Pokrajina je samoupravna lokalna skupnost, ki opravlja lokalne 
zadeve širšega pomena in zadeve iz državne pristojnosti, ki jih 
nanjo prenese država z zakonom v njihovo izvirno pristojnost ali 
v izvrševanje zadev iz državne pristojnosti. 

Občine se samostojno odločajo o povezovanju v pokrajino. V 
pokrajino se povežejo občine na zaokroženem območju, kjer 
obstajajo trajnejši odnosi med občinami in njihovimi prebivalci 
zaradi uresničevanja skupnih potreb in interesov občin in njihovih 
prebivalcev ter ohranjanja identitete območja. 

Pokrajina temelji na ozemeljski, gospodarski, politični, kulturni in 
zgodovinski povezanosti prebivalcev, ki omogoča planiranje na 
prostorskem, gospodarskem, kulturnem in drugih področjih ter 
uravnotežen razvoj v občinah, pokrajini in državi. 

Pokrajina zagotavlja demokratično upravljanje lokalnih zadev 
širšega pomena in državnih zadev neposredno in prek izvoljenih 
organov v korist svojega prebivalstva. 

Pokrajina je pravna oseba javnega prava. 

2. člen 

Vsebina pokrajinske samouprave je določena v ustavi, zakonih, 
načelih mednarodnega prava, pogodbah in sporazumih ter v 
statutu pokrajine. 

Pokrajina se ustanovi in njeno območje spremeni z zakonom. 

Pokrajina sprejme svoj statut. Statut vsebuje določbe o organizaciji 
pokrajine in njenih organih, o pristojnostih pokrajine, o oblikah 
sodelovanja prebivalcev pri skupnih odločitvah in o razmerjih 
med pokrajino in občinami, med pokrajinami ter med pokrajino in 
državo. 

Odnosi med pokrajino in občino se urejajo skladno z določbami 
zakona o lokalni samoupravi. 

Delovanje pokrajine ne sme posegati v avtonomijo občine pri 
upravljanju lokalnih zadev. 

Pokrajina lahko prenese nekatere od svojih pristojnosti v izvajanje 
posamezni občini. 

Pokrajina skrbi za uveljavljanje lokalne samouprave v občinah in 
med občinami, ki so vključene v to pokrajino, ter za usklajen 
razvoj na ekonomskem, socialnem in kulturnem področju. 

Predpisi pokrajine veljajo na celotnem območju pokrajine, razen 
če ni v samem predpisu določeno, da velja odločitev samo za del 
območja pokrajine oziroma samo za posamezno občino. 

7. člen 

V okviru ustave in zakona ter svojih statutov sodelujejo pokrajine 
z drugimi pokrajinami, zlasti sosednjimi, ter sklepajo z njimi 
sporazume o sodelovanju za doseganje ciljev, ki so v skupnem 
interesu dveh ali več pokrajin. 

Pokrajina sodeluje z drugimi pokrajinami predvsem pri regionalnem 
planiranju ter usklajevanju razvoja na področjih varstva okolja, 
urejanju prostora, prometa, oskrbe z energijo, šolstva, zdravstva, 
socialnega varstva in kulture, varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 

Za medpokrajinsko sodelovanje lahko pokrajine oblikujejo 
usklajevalne in posvetovalne organe. 

8. člen 

Pokrajina sodeluje s pokrajinami drugih držav v okviru 
mednarodnih pogodb in zunanjepolitičnih usmeritev države. 

II. Poglavje 

PRISTOJNOSTI POKRAJIN 

3. člen 

V območje pokrajine so vključene območja občin, ki so povezane 
v pokrajino. 

4. člen 

Pokrajina kot širša samoupravna in lokalna skupnost deluje v 
okviru državne suverenosti in državne ozemeljske celovitosti v 
skladu z ustavo. 

5. člen 

Pokrajina v okviru svojih pristojnosti v korist svojega prebivalstva 
izvaja zadeve splošnega pomena, ki pospešujejo razvoj pokrajine. 
Na pokrajino država z zakonom prenese naloge iz državne 
pristojnosti. 

9. člen 

Pokrajina ureja in upravlja lokalne zadeve širšega pomena zlasti 
na naslednjih področjih: 

na komunalnih, energetskih, prometnih in drugih 
infrastrukturnih področjih, 
na gospodarskih, zlasti na kmetijskih, obrtnih in turističnih 
področjih, 
na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
na drugih področjih lokalnih zadev širšega pomena, 

Pristojnosti pokrajine na področjih iz prejšnjega odstavka se 
določijo s statutom pokrajine v skladu z zakonom. 
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10. člen 

Pokrajina ureja in opravlja zadeve iz državne pristojnosti, ki so z 
zakonom prenesene v njeno izvirno pristojnost, zlasti na naslednjih 
področjih: 

varstvo okolja (varstvo tal, zraka, vodni viri, morje, odlagališča 
odpadkov, hidrološko varstvo, odpadne vode in drugo), 
urejanje prostora (prostorsko urejevalska dokumentacija 
regionalnih in nižjih ravni), 
naravne vrednote in kulturna dediščina, 
urejevanje pravic in položaja narodnih skupnosti, 
socialna politika, 
prometna, predvsem z zagotavljanjem mreže cest 
regionalnega pomena, 
oskrbe z energijo, 

- služb za širše območje na področju zdravstva, socialnega 
varstva, šolstva in poklicnega usposabljanja, 
ustanavljanja regionalnih bolnišnic, srednjih šol, domov za 
starostnike in zavodov s področja kulture, 
kmetijstvo in ribolov, 
preskrbe, turizma in gostinstva, 
inšpekcijskih služb in računskega sodišča. 

Na področjih iz prejšnjega člena pokrajina v okviru načel, ki jih 
določa zakon, ta področja ureja, opravlja upravne naloge ter izdaja 
konkretne upravne akte. 

11. člen 

Pokrajina opravlja na svojem območju upravne naloge države, 
razen upravnih nalog, ki jih po zakonu neposredno opravljajo 
ministrstva in upravnih nalog, ki so z zakonom prenešetie v 
pristojnost občin. 

12. člen 

Pokrajina opravlja naloge, ki jih nanjo prenesejo občine, skladno s 
statutom pokrajine. 

13. člen 

Na pokrajino se s področnimi zakoni prenese izvajanje 
posameznih nalog iz državne pristojnosti, ki se bolj racionalno in 
učinkovito opravljajo v pokrajini. Z zakonom se določi, da se 
opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti prenese na 
vse pokrajine ali na posamezno pokrajino. Pogoje in razloge za 
izvajanje posameznih nalog iz državne pristojnosti v pokrajini 
predpiše zakon. 

Zadeve iz prejšnjega odstavka pokrajina opravlja kot državne 
zadeve po navodilih in s sredstvi države. 

III. poglavje 

ORGANI POKRAJINE 

14. člen 

Organi pokrajine so pokrajinski svet, predsednik in pokrajinski 
glavar. 

15. člen 

Pokrajinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v 
okviru pravic in dolžnosti pokrajine. 

Pokrajinski svet sestavljajo člani, ki predstavljajo prebivalce 
pokrajine. 

16. člen 

Člane pokrajinskega sveta volijo neposredno s tajnim glasovanjem 
na podlagi splošne in enake volilne pravice prebivalci pokrajine, 
ki imajo volilno pravico. 

V pokrajinski svet volijo: 

v pokrajinah do 50.000 prebivalcev 25 svetnikov 
v pokrajinah od 50.001 - 100.000 prebivalcev 35 svetnikov 
v pokrajinah od 100.001 - 200.000 prebivalcev 45 svetnikov 
v pokrajinah nad 200.000 55 svetnikov 

Člani pokrajinskega sveta se volijo za štiri leta. 
Volitve članov pokrajinskega sveta ureja ta zakon. 

17. člen 

Na narodnostno mešanih območjih, določenih z zakonom, kjer 
živita italijanska in madžarska narodnostna skupnost, imata 
narodni skupnosti v pokrajinskem svetu najmanj po enega 
predstavnika. 

Število predstavnikov narodne skupnosti določi statut pokrajine. 

18. člen 

Pokrajinski svet v okviru pristojnosti pokrajine: 

sprejema statut pokrajine; 
sprejema odloke in druge akte pokrajine, 
sprejema proračun pokrajine in zaključni račun proračuna 
pokrajine; 

- sprejema prostorske in druge plane razvoja pokrajine; 
imenuje pokrajinskega glavarja; 
daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na 
pokrajino; 
odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin, kolikor 
s statutom pokrajine ali z odlokom za odločanje o tem ni 
pooblaščen drug organ pokrajine; 

- odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut pokrajine. 

Pokrajinski svet ne odloča o prenošenih pristojnostih. 

19. člen 

Predsednik in podpredsednik pokrajinskega Sveta se izvoli izmed 
članov pokrajinskega sveta. Izvoljen je kandidat, za katerega je 
glasovala večina članov pokrajinskega sveta. 

Predsednik pokrajinskega sveta: 
- predstavlja in zastopa pokrajino, 

predlaga pokrajinskega glavarja, 
- vodi pokrajinski svet. 

Podpredsednik pokrajinskega sveta nadomešča predsednika 
pokrajinskega sveta v njegovi odsotnosti. 
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20. člen 

Pokrajinski svet lahko razreši predsednika pokrajinskega sveta 
na predlog najmanj četrtine članov pokrajinskega sveta, če hkrati 
z večino glasov vseh članov pokrajinskega sveta izvoli novega 
predsednika pokrajinskega sveta. 

21. člen 

Člani pokrajinskega sveta opravljajo funkcijo nepoklicno. 

Glede nezdružljivosti funkcije članov pokrajinskega sveta z drugimi 
funkcijami in dejavnostmi ter glede prenehanja mandata članov 
pokrajinskega sveta se smiselno uporabljajo določbe zakona o 
lokalni samoupravi, ki urejajo nezdružljivost funkcije in prenehanje 
mandata članov občinskega sveta. 

22. člen 

Pokrajinsko upravo vodi pokrajinski glavar. 

Pokrajinski glavar mora o delu pokrajinske uprave letno poročati 
pokrajinskemu svetu. 

Pokrajinski glavar letno poroča Vladi Republike Slovenije o delu 
pokrajinske uprave pri opravljanju prenešenih nalog države. 

Pokrajinskega glavarja imenuje in razrešuje pokrajinski svet. Za 
imenovanje pokrajinskega glavarja je potrebno predhodno soglasje 
Vlade Republike Slovenije. 

IV. Poglavje 

FINANCIRANJE POKRAJIN 

23. člen 

Za uresničevanje nalog pokrajine, ki jih opravlja skladno z ustavo 
in zakoni, se zagotavljajo ustrezna sredstva. 
Sredstva za financiranje pokrajine se zagotavljajo kot lastna 
sredstva, iz sredstev države in sredstva lokalnih skupnosti ob 
pogojih, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja. 
Pokrajini pripada del prihodkov iz naslova dohodnine, ki se določi 
z zakonom o financiranju pokrajin. Na pokrajine se sorazmerno 
prenese sklada kmetijskih zemljišč, stanovanjski sklad in sredstva 
za razvoj turizma. 

24. člen 

Vsaka pokrajina ima proračun. 

V proračunu pokrajine (v nadaljnjem besedilu: proračun) se 
izkazujejo vsi prihodki, ki pripadajo pokrajini, in odhodki pokrajine 
za financiranje nalog pokrajine. 

Pokrajina lahko razpolaga samo s tistimi prihodki, ki so vplačani v 
njen proračun do konca proračunskega leta. 

Proračun se sprejema za eno leto in velja za leto, za katero je 
sprejet. Če proračun ni pravočasno sprejet, se opravljanje nalog 
pokrajine začasno financira po proračunu za preteklo leto. 

Proračun mora biti uravnotežen. 

25. člen 

Pokrajina izkazuje svoje premoženje v premoženjski bilanci. 

26. člen 

Pokrajinska uprava je odgovorna za izvrševanje proračuna. 

27. člen 

Za izkazovanje prihodkov in odhodkov proračuna pokrajine, 
urejanje izvrševanja proračuna, vodenje poslovnih knjig in 
izdelovanje letnih poročil pokrajin se smiselno uporabljajo določbe 
predpisov, ki urejajo državni proračun, v kolikor ni s temi predpisi 
določeno drugače. 

28. člen 

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospodarno in 
učinkovito rabo proračunskih sredstev opravlja Računsko sodišče 
Republike Slovenije. 

29. člen 

Pri zagotavljanju virov sredstev za delovanje pokrajine in pri 
zagotavljanju sredstev za opravljanje nalog, ki jih pokrajina opravlja 
kot prenešene naloge države, mora zakon upoštevati naslednja 
načela: 

ustrezen in enakomeren gospodarski, kulturni in socialni 
razvoj pokrajin; 

- interesi države v razmerju do pokrajin in v razmerju do občin; 
- dostopnost in decentralizacija upravnega odločanja, ki 

zagotavlja učinkovitost upravnega delovanja. 

V. Poglavje 

POKRAJINSKA UPRAVA 

30. člen 

Upravne naloge pokrajine izvaja pokrajinska uprava. 

Pokrajinsko upravo sestavljajo organi pokrajinske uprave, ki jih 
ustanovi pokrajinski svet. 

Z odlokom iz prejšnjega odstavka pokrajinski svet tudi določi 
delovno področje in organizacijo organov pokrajinske uprave. 

Organi pokrajinske uprave delujejo v okviru zakonov in drugih 
predpisov. 

% 
K organizaciji organov pokrajinske uprave, ki izvajajo naloge, ki 
jih je na pokrajino prenesla država (prenešene naloge), daje 
soglasje Vlada Republike Slovenije. 

31. člen 

Pokrajinski glavar odgovarja za delo pokrajinske uprave 
pokrajinskemu svetu in pokrajinskemu odboru. 
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Pokrajinski glavar določa sistemizacijo delovnih mest v pokrajinski 
upravi in odloča o zaposlitvi v pokrajinski upravi. 

Predstojnik organa pokrajinske uprave mora ravnati v skladu z 
usmeritvami, obveznimi navodili in nalogami pokrajinskega 
glavarja ter mu redno poročati o izvrševanju nalog organa 
pokrajinske uprave in o vseh pomembnejših vprašanjih. 

32. člen 

Organe pokrajinske uprave vodijo predstojniki organov 
pokrajinske uprave. 

Predstojniki organov pokrajinske uprave odgovarjajo za svoje 
delo in delo organa pokrajinske uprave pokrajinskemu odboru in 
pokrajinskemu glavarju. 

33. člen 

Za nezdružljivost funkcije pokrajinskega glavarja in predstojnikov 
organov pokrajinske uprave se smiselno uporabljajo določbe 
zakona o lokalni samoupravi, ki urejajo nezdružljivost funkcije 
župana. 

Za zaposlene v pokrajinski upravi se glede plač in delovnih razmerij 
uporabljajo predpisi, ki veljajo za zaposlene v državni upravi. 

34. člen 

O pritožbah zoper posamične akte organov pokrajinske uprave, 
izdane v okviru izvirnih pristojnosti pokrajine, odloča pokrajinski 
glavar. 

O pritožbah zoper posamične akte organov pokrajinske uprave, 
izdane v okviru prenesenih državnih pristojnosti pokrajine, 
odločajo pristojna ministrstva ali organi v njihovi sestavi, če je za 
to področje ustanovljen tak organ. 

O sporih o pristojnosti med organi pokrajinske uprave iz izvirne 
pristojnosti pokrajine odloča pokrajinski svet. 

O sporih prenešeni o pristojnosti med organi pokrajinske uprave 
odloča Vlada Republike Slovenije na predlog pokrajinskega 
glavarja, kadar se ti nanašajo na naloge iz prenešene pristojnosti 
države. 

35. člen 

O izločitvi predstojnika organa pokrajinske uprave ali zaposlenega 
v pokrajinski upravi odloča pokrajinski glavar, ki v primeru izločitve 
predstojnika organa pokrajinske uprave o stvari tudi odloči. 

O izločitvi pokrajinskega glavarja odloča pokrajinski svet, ki v 
primeru izločitve o stvari tudi odloči. 

36. člen 

Glede razmerij med izvajalci javnih služb, katerih ustanovitelj je 
pokrajina, in organi pokrajinske uprave se smiselno uporabljajo 
določbe zakona o upravi, ki urejajo razmerja med izvajalci javnih 
služb, katerih ustanovitelj je država, in pristojnimi ministrstvi. 

37. člen 

V skladu s statutom pokrajine organi pokrajinske uprave opravljajo 
tudi določene upravne naloge iz pristojnosti občine. 

V sporazumu iz prejšnjega odstavka se določijo tudi sredstva, ki 
jih občina zagotovi pokrajini za opravljanje teh nalog. 

38. člen 

Pokrajinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem 
pokrajinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz 
svoje pristojnosti. 

Za opravljanje nadzorstva iz prejšnjega odstavka se lahko v 
okviru pokrajinske uprave ustanovi pokrajinska inšpekcija. 

Pokrajinska inšpekcija opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad 
izvajanjem: 
- predpisov in drugih aktov, ki jih v okviru svojih pristojnosti 

sprejme pokrajinski svet; 
predpisov in drugih aktov občin, povezanih v pokrajino, ki jih 
izvršujejo organi pokrajinske uprave. 

VI. Poglavje 
\ 

POSTOPEK ZA USTANOVITEV POKRAJIN, ZA 
SPREMEMBO NJIHOVIH OBMOČIJ TER IMENA IN 

SEDEŽA 

1. Postopek za ustanovitev pokrajin 

39. člen 

Postopek za ustanovitev pokrajin obsega: 
predhodni postopek, 
zakonodajni postopek in 
postopek konstituiranja pokrajin. 

a) Predhodni postopek 

40. člen 

Postopek za ustanovitev pokrajin začne državni zbor s predlogom 
za oblikovanje pokrajin, v katerem se določijo območja, imena in 
sedeži pokrajin. 

Predlog za oblikovanje pokrajin pripravi in predloži državnemu 
zboru vlada po predhodnem usklajevanju z občinskimi sveti in 
združenji občin. Predlog za oblikovanje pokrajin vsebuje tudi 
strokovne podlage in stališča vlade glede vprašanj, ki niso 
usklajena z občinskimi sveti in združenji občin. 

Predlog za oblikovanje pokrajin upošteva naslednja načela: 
v pokrajino se povezujejo občine na območju, ki je povezano 
s skupnimi gospodarskimi, socialnimi in kulturnimi interesi 
prebivalstva; 

- območje pokrajine mora po površini, številu prebivalstva ter 
po obstoječih ali možnih proizvodnih dejavnostih omogočati 
načrtovanje skladnega gospodarskega, socialnega in 
kulturnega razvoja na tem območju; 
v pokrajino se vključujejo celotna območja občin, ki se 
povezujejo v pokrajino" 

Predlog za oblikovanje pokrajin pošlje državni zbor v obravnavo 
občinskim svetom in združenjem občin. 

23. oktober2000 63 poročevalec, št. 90 



41. člen 

Občinski sveti in združenja občin obravnavajo predlog za 
oblikovanje pokrajin in pošljejo državnemu zboru svoja mnenja in 
pripombe v treh mesecih. 

Občinski svet lahko o predlogu za povezovanje občine v določeno 
pokrajino razpiše referendum ali izvede anketo med občani ali pa 
pridobi mnenje občanov na zborih občanov. 

42. člen 

Na podlagi mnenj in pripomb občinskih svetov in združenj občin 
državni zbor določi predlog za ustanovitev pokrajin in ga pošlje 
občinskim svetom v odločitev. 

Predlog za ustanovitev pokrajin vsebuje območja pokrajin, imena 
in sedeže pokrajin ter obrazložitev. V obrazložitvi mora biti 
navedeno, katera mnenja in pripombe občinskih svetov in 
združenj občin v predlogu niso upoštevana in iz katerih razlogov. 

Občinski sveti sporočijo svoje odločitve državnemu zboru v treh 
mesecih. 

b) Zakonodajni postopek 

43. člen 

Na podlagi odločitev občinskih svetov vlada pripravi predlog 
zakona o ustanovitvi pokrajin in ga predloži državnemu zboru v 
sprejem. 

44. člen 

Če na določenem območju ni soglasja za ustanovitev pokrajine, 
se z zakonom13 uredi način opravljanja nalog iz pokrajinske 
pristojnosti na tem območju. 

Če se na določenem območju ustanovi pokrajina, vendar se v 
pokrajino ne povežejo vse občine s tega območja, se z zakonom 
uredi način opravljanja nalog iz pokrajinske pristojnosti na območju 
občin, ki se ne povezujejo v pokrajino. 

c) Postopek konstituiranja pokrajin 

45. člen 

V postopku konstituiranja pokrajin se izvolijo in konstituirajo njihovi 
organi ter sprejmejo statuti in drugi akti, potrebni za delovanje 
pokrajine. 

46. člen 

Volitve v pokrajinske svete se izvajajo skladno z določbami zakona 
o lokalnih volitvah, kolikor ni s tem zakonom In statutom pokrajine 
drugače določeno. 

47. člen 

Volitve v pokrajinski svet vodijo in izvajajo občinske volilne 
komisije, volilne komisije volilnih enot in pokrajinska volilna 
komisija. 

Pokrajinsko volilno komisijo imenuje in volilne enote v pokrajini 
določi pokrajinski svet. Volilne komisije volilnih enot imenuje 
pokrajinska volilna komisija. 

Za prve volitve članov pokrajinskih svetov imenuje pokrajinsko 
volilno komisijo Republiška volilna komisija v 30 dneh po uveljavitvi 
zakona o ustanovitvi pokrajine. Volilne enote v pokrajini določi in 
volilne komisije volilnih enot za prve volitve članov pokrajinskih 
svetov imenuje pokrajinska volilna komisija v 30 dneh po svojem 
imenovanju. 

48. člen 

Pokrajinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih 
več kot polovica mandatov članov sveta. 

Prvo sejo na prvih volitvah izvoljenega pokrajinskega sveta skliče 
predsednik pokrajinske volilne komisije najkasneje v 20 dneh po 
izvolitvi. 

49. člen 

Prvo sejo pokrajinskega sveta vodi do izvolitve predsednika sveta 
njegov najstarejši član. Na njegov predlog lahko pokrajinski svet 
odloči, da vodi prvo sejo drug član pokrajinskega sveta. 

Pokrajinski svet na prvi seji najprej sprejme začasni poslovnik o 
svojem delu. 

Po sprejemu začasnega poslovnika pokrajinski svet Imenuje 
komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

Komisiji iz prejšnjega odstavka se predloži poročilo pokrajinske 
volilne komisije o izidu volitev, potrdila o izvolitvi članov 
pokrajinskega sveta ter morebitne pritožbe kandidatov ali 
predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov. 

50. člen 

O potrditvi mandatov članov pokrajinskega sveta odloča 
pokrajinski svet na podlagi poročila komisije iz prejšnjega člena o 
pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih 
pritožb. 

Pokrajinski svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, 
o vsakem spornem mandatu pa odloči posebej. 

Član pokrajinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne sme 
glasovati o potrditvi svojega mandata. 

Šteje se, da je pokrajinski svet z odločitvijo o spornem mandatu 
odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature 
oziroma liste kandidatov. 

51. člen 

Po potrditvi mandatov članov pokrajinskega sveta pokrajinski 
svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja izvoli predsednika pokrajinskega sveta ter imenuje 
sekretarja sveta in komisijo za pripravo statuta pokrajine in 
poslovnika pokrajinskega sveta. 
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52. člen 57. člen 

Pokrajinski svet v treh mesecih po konstituiranju sprejme statut 
pokrajine, v 30 dneh po sprejemu statuta pa sprejme poslovnik o 
svojem delu in akt o organizaciji in delovnem področju pokrajinske 
uprave. 

Pokrajinski glavar v enem mesecu po uveljavitvi akta o organizaciji 
in delovnem področju pokrajinske uprave izda akt o sistemizaciji 
delovnih mest v pokrajinski upravi in predlaga pokrajinskemu 
svetu imenovanje predstojnikov organov pokrajinske uprave. 

53. člen 

Pokrajinski svet v 6 mesecih po konstituiranju sprejme pokrajinski 
proračun. Do sprejema pokrajinskega proračuna se delovanje 
organov pokrajine financira iz državnega proračuna in proračunov 
v pokrajino povezanih občin v skladu z zakonom o ustanovitvi 
pokrajin. 

2. Postopek za spremembo območij pokrajin ter 
imena in sedeža pokrajine 

54. člen 

Območja pokrajin ter ime in sedež pokrajine se lahko spremenijo 
samo z zakonom na podlagi odločitev občinskih svetov po 
postopku, ki je s tem zakonom določen za ustanovitev pokrajin. 

Predlog za spremembo območja pokrajin ali imena in sedeža 
lahko dajo pokrajinski sveti in občinski sveti. 

55. člen 

Občina lahko izstopi iz pokrajine samo, če to ni v škodo drugih v 
pokrajino vključenih občin. 

Sklep o izstopu občine iz pokrajine lahko sprejme občinski svet z 
dvotretjinsko večino svojih članov ali na podlagi odločitve, sprejete 
na referendumu, ki se ga je udeležila večina vseh volivcev v 
občini. 

O takem sklepu občinski svet obvesti pokrajinski svet in občinske 
svete ostalih občin, ki so povezane v pokrajino, ter zahteva njihovo 
mnenje. Če pokrajinski svet in občinski sveti ostalih občin 
nasprotujejo izstopu občine iz pokrajine, ker bi to bilo v škodo 
drugim občinam, povezanim v pokrajino, mora občinski svet 
ponovno odločati o vprašanju izstopa občine iz pokrajine. 

56. člen 

Če občinski svet vztraja v svoji odločitvi o izstopu občine iz 
pokrajine, o tem obvesti državni zbor z obrazložitvijo ter predlogom 
premoženjske in kadrovske delitvene bilance med občino in 
pokrajino. 

Državni zbor obravnava odločitev občinskega sveta po postopku, 
določenim s tem zakonom za spremembo območja pokrajine. 

Državni zbor lahko odloči, da se odločitev občinskega sveta o 
izstopu občine iz pokrajine ne upošteva, če ugotovi, da bi izstop 
povzročil škodo drugim občinam, vključenim v pokrajino. 

Šteje se, daje izstop občine iz pokrajine v škodo drugim občinam, 
ki so povezane v pokrajino, če bi onemogočil ali bistveno otežil 
izvajanje temeljnih nalog pokrajine iz 9. člena tega zakona. 

Občina ne more izstopiti iz pokrajine pred koncem proračunskega 
leta oziroma obdobja, določenega z zakonom o proračunskih 
načelih, in ne prej, dokler ni izvršena premoženjska in kadrovska 
delitvena bilanca med občino in pokrajino. 

VII. poglavje 

NADZOR DRŽAVNIH ORGANOV 

58. člen 

Državni organi nadzorujejo zakonitost dela organov pokrajin. 

Državni nadzor nad delom organov pokrajin izvršujejo vlada in 
ministrstva v skladu z zakonom. 

Nadzor nad zakonitostjo splošnih in posamičnih aktov pokrajin 
izvršujejo ministrstva, vsako na svojem področju.V zadevah, ki 
jih na pokrajine prenese država, pa opravljajo ministrstva tudi 
nadzor nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela. 

Zaradi opravljanja nadzora nad zakonitostjo dela organov pokrajin 
morajo vlada in ministrstva zagotoviti ustrezno sodelovanje, 
medsebojno obveščanje in strokovno pomoč pokrajinam. 

Splošne akte, s katerimi pokrajina ureja zadeve iz prenesene 
pristojnosti države, mora predsednik pokrajinskega sveta brez 
odlašanja, najpozneje pa hkrati z objavo, predložiti vladi oziroma 
ustreznemu ministrstvu. 

59. člen 

Ministrstvo mora opozoriti organ pokrajine, ki je izdal splošni akt, 
ki ni v skladu z ustavo in zakonom, in mu predlagati ustrezne 
rešitve. 

Če organ pokrajine ne uskladi svojega splošnega akta, s katerim 
ureja zadeve iz pokrajinske pristojnosti, z ustavo ali zakonom, 
mora ministrstvo predlagati vladi, da zahteva začetek postopka 
pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti splošnega akta 
pokrajine z ustavo in zakonom. Na predlog ministrstva vlada 
predlaga ustavnemu sodišču, da zadrži izvrševanje splošnega 
akta pokrajine, za katerega ministrstvo oziroma vlada meni, da bi 
z njegovo izvršitvijo lahko nastale večje motnje v izvrševanju 
nalog pokrajine in bi zato nastale škodljive posledice za zdravje 
ali življenje ljudi, ali večja gospodarska škoda, ali pa bi izvrševanje 
takega akta pomenilo kršitev z ustavo in zakonom zagotovljenih 
pravic in svoboščin državljanov. 

Če organ pokrajine ne uskladi splošnega akta, s katerim pokrajina 
ureja zadeve iz prenesene pristojnosti države, lahko vlada oziroma 
ministrstvo tak splošni akt zadrži glede izvrševanja in ga predloži 
ustavnemu sodišču. 
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60. člen 

Če pokrajina ne izvaja nalog iz svoje pristojnosti v skladu z 
zakonom, jo pristojno ministrstvo opozori in ji predlaga izpolnitev 
naloge. Če pokrajina v določenem roku naloge ne izvrši, mora 
ministrstvo posamezno nalogo iz pristojnosti pokrajine na stroške 
pokrajine neposredno opraviti, če bi zaradi opustitve utegnile 
nastati škodljive posledice za življenje ali zdravje ljudi, za naravno 
oziroma življenjsko okolje ali premoženje. 

Če pokrajina ne izvaja nalog iz prenesene pristojnosti države ali 
nalog na podlagi javnih pooblastil, ji pristojno ministrstvo naloži 
izpolnitev naloge z odločbo. 

Če pokrajina v roku, določenem z odločbo, naloge ne izvrši, 
sprejme ministrstvo potrebne ukrepe na stroške pokrajine. 

61. člen 

Pristojno ministrstvo mora opozoriti pokrajinski organ, ki nadzoruje 
delo pokrajinske uprave, če ugotovi, da pokrajinska uprava v 
zadevah iz pokrajinske pristojnosti ne ravna v skladu z zakonom 
ali drugim predpisom, in predlagati ustrezne ukrepe. 

Pokrajinski glavar mora vladi predložiti letno poročilo o delu 
pokrajinske uprave pri izvajanju nalog iz prenesene pristojnosti 
države. 

Ministrstva, vsako na svojem področju, opravljajo nadzorstvo 
nad zakonitostjo posamičnih upravnih aktov in odločajo o 
pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajajo pokrajinski organi 
v upravnih stvareh iz prenesene pristojnosti države ter v skladu 
z zakonom opravljajo nadzorstvo nad primernostjo in 
strokovnostjo dela pokrajinskih organov v zadevah, ki jih je nanje 
prenesla država. 

62. člen 

Če organi pokrajine kljub večkratnim opozorilom sprejemajo 
splošne akte, s katerimi pokrajina ureja zadeve iz prenesene 
pristojnosti države, v nasprotju z ustavo in zakonom ali ne 
izvršujejo nalog iz prenesene pristojnosti, lahko vlada začne 
postopek za odvzem prenesenih nalog. Postopek se izvede na 

način kot ga določa zakon za prenos izvajanja posameznih nalog 
iz državne pristojnosti na pokrajine. 

63. člen 

Državni zbor lahko na predlog vlade razpusti pokrajinski svet: 
če pokrajinski svet sprejema svoje akte v nasprotju z ustavo 
ali zakonom ter ne izvršuje odločb pristojnih sodišč, ne 
izpolnjuje svojih zakonitih nalog ali s svojimi odločitvami drugače 
krši zakone in kljub opozorilom ministrstev nezakonitosti ne 
odpravi; 
če pokrajinski svet v letu, za katero ni bil sprejet proračun, 
tudi za prihodnje leto ne sprejme proračuna, ki bi lahko začel 
veljati ob začetku leta, ali 
če se po najmanj trikratnem sklicu pokrajinskega sveta v 
obdobju šestih mesecev pokrajinski svet ne sestane na 
sklepčni seji. 

Ob razpustitvi pokrajinskega sveta državni zbor razpiše 
predčasne volitve pokrajinskega sveta. 

VIII. POGLAVJE 

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE 

64. člen 

Upravne enote so lahko izpostave pokrajine vsebino in obseg 
dela upravne enote določi pokrajinski glavar. 

65. člen 

Materialne in prostorske pogoje za pričetek delovanja pokrajine 
zagotavljata država in občina v kateri je sedež pokrajine. 

66. člen 

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

V prvem poglavju je pokrajina opredeljena kot samoupravna 
lokalna skupnost, ki opravlja lokalne zadeve širšega pomena in 
zadeve iz državne pristojnosti, ki jih nanjo prenese država z 
zakonom v njihovo izvirno pristojnost ali v izvrševanje zadev iz 
državne pristojnosti. 

V drugem poglavju so opredeljene naloge pokrajine, ki jih lahko 
razvrstimo v štiri skupine: 
a) izvirne pristojnosti; 
b) prenesene državne pristojnosti v izvirno pristojnost pokrajine; 
c) upravne naloge države prenesene v izvajanje pokrajini in 
d) prenesene naloge občin. 

Tretje poglavje določa organe pokrajine in njihove pristojnosti. 

Četrto poglavje ureja financiranje pokrajin, ki predstavlja osrednje 
vprašanje učinkovitosti njihovega delovanja. 

Peto poglavje opredeljuje pokrajinsko upravo in tri vrste upravnih 
nalog, ki jih bo opravljala. 

Šesto poglavje ureja postopek za ustanovitev pokrajin, za 
spremembo njihovih območij ter imena in sedeža. Postopek za 
ustanovitev pokrajin tako obsega predhodni postopek, 
zakonodajni postopek in postopek konstituiranja pokrajin. 

Sedmo poglavje ureja nadzor državnih organov nad zakonitostjo 
dela organov pokrajin. 

Osmo poglavje pa vsebuje končne in prehodne določbe. 
Predlagatelj se zaveda, da bo v teh določbah potrebno rešiti še 
vprašanje postopnega prehoda pristojnosti upravnih enot na 
pokrajine. Prav tako bo v tem poglavju potrebno navesti, kateri 
členi že veljavnih zakonov se črtajo ali spremenijo in dopolnijo. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI KONVENCIJE Z DNE 31. 

JANUARJA 1963, KI DOPOLNJUJE 

PARIŠKO KONVENCIJO Z DNE 29. 

JULIJA 1960, KOT JE BILA 

SPREMENJENA Z DODATNIM 

PROTOKOLOM Z DNE 28. JANUARJA 

1964 IN S PROTOKOLOM Z DNE 16. 

NOVEMBRA 1982 (MKDPK) 

-EPA 1334-II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 905-09/2000-4 
Ljubljana, 28.09.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 18. seji dne 28.9.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE Z 
DNE 31. JANUARJA 1963, KI DOPOLNJUJE PARIŠKO 
KONVENCIJO Z DNE 29. JULIJA 1960, KOT JE BILA 
SPREMENJENA Z DODATNIM PROTOKOLOM Z DNE 28. 
JANUARJA 1964 IN S PROTOKOLOM Z DNE 16. 
NOVEMBRA 1982, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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

- Alojz PETERLE, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Andrej UMEK, minister za okolje in prostor, 
- Mitja DROBNIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- mag. Miroslav GREGORIČ, direktor Uprave Republike 

Slovenije za jedrsko varnost, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

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

1. člen 

Ratificira se Konvencija, sestavljena v Bruslju dne 31. januarja 
1963, ki dopolnjuje Pariško konvencijo z dne 29. julija 1960, kot je 
bila spremenjena z Dodatnim protokolom z dne 28. januarja 1964 
in s Protokolom z dne 16. novembra 1982. 

2. člen 

Konvencija se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v 
slovenskem jeziku glasi: 
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KONVENCIJA Z DNE 31. JANUARJA 1963, 
KI DOPOLNJUJE PARIŠKO KONVENCIJO 

Z DNE 29. JULIJA 1960, KOT JE BILA 
SPREMENJENA Z 

DODATNIM PROTOKOLOM 
Z DNE 28. JANUARJA 1964 IN 

S PROTOKOLOM Z DNE 16. NOVEMBRA 1982 

VLADE Zvezne republike Nemčije, Republike Avstrije, Kraljevine 
Belgije, Kraljevine Danske, Kraljevine Španije, Republike Finske, 
Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva 
Luksemburg, Kraljevine Norveške, Kraljevine Nizozemske, 
Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska, Kraljevine 
Švedske in Švicarske konfederacije,* 

POGODBENICE Konvencije o odgovornosti tretjim na področju 
jedrske energije z dne 29. julija 1960, sklenjene v okviru 
Organizacije za evropsko gospodarsko sodelovanje, zdaj 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, kot je bila 
spremenjena z Dodatnim protokolom, sklenjenim v Parizu 16. 
novembra 1982 (v nadaljevanju »Pariška konvencija«), 

so se 

V ŽELJI, da bi dopolnile ukrepe, določene v konvenciji, in da bi 
povečale odškodninski znesek za škodo, ki bi bila posledica 
uporabe jedrske energije v miroljubne namene, 

DOGOVORILE, kot sledi: 

1. člen 

Ta konvencija s sistemom, ki ga uvaja, dopolnjuje sistem Pariške 
konvencije in se ravna po njenih določbah ter se uporablja v 
skladu z naslednjimi členi. 

2. člen 

a) Sistem te konvencije se uporablja za škodo, ki so jo 
povzročile jedrske nesreče, razen tistih, ki se v celoti zgodijo 
na ozemlju države, ki ni pogodbenica te konvencije, 

i) za katero je po Pariški konvenciji odgovoren uporabnik 
jedrske naprave, ki se uporablja v miroljubne namene in 
je na ozemlju pogodbenice te konvencije (v nadaljevanju 
»pogodbenica«) ter je navedena na seznamu, ki se v 
skladu s pogoji iz 13. člena stalno dopolnjuje, in 

ii) ki je nastala 
1. na ozemlju ene od pogodbenic; 
2. na odprtem morju ali nad njim, na krovu ladje ali letala, 
registriranega na ozemlju države pogodbenice, ali 
3. na odprtem morju ali nad njim in jo je utrpel državljan 
države pogodbenice, če je pri škodi na ladji ali letalu ladja 
ali letalo registrirano na ozemlju države pogodbenice, 

pod pogojem, da imajo sodišča pogodbenice v skladu s Pariško 
konvencijo sodno pristojnost. 

b) Vsaka podpisnica ali vlada, ki h konvenciji pristopi, lahko ob 
podpisu ali ob pristopu k tej konvenciji ali ob deponiranju svoje 
listine o ratifikaciji izjavi, da so za namene uporabe odstavka 
a) ii) 3) tega člena posamezniki ali določene kategorije 
posameznikov, za katere se po njeni zakonodaji šteje, da 
imajo na njenem ozemlju svoje stalno prebivališče, izenačeni 
z njenimi državljani. 

c) V tem členu izraz »državljan pogodbenice« vključuje 
pogodbenico ali katero koli od njenih sestavnih enot, 
partnerstvo ali katero koli javno ali zasebno organizacijo, 
ustanovljeno na ozemlju pogodbenice, če je pravna oseba ali 
ne. 

3. člen 

a) Pod pogoji iz te konvencije se pogodbenice obvezujejo, da se 
odškodnina za škodo, navedeno v prejšnjem členu, izplača 
do zneska 300 milijonov posebnih pravic črpanja za nesrečo. 

b) Taka odškodnina se zagotovi: 

i) do zneska vsaj 5 milijonov posebnih pravic črpanja iz 
sredstev, zagotovljenih z zavarovanjem ali drugim 
finančnim jamstvom, znesek pa se določi v skladu z 
zakonodajo pogodbenice, na katere ozemlju je jedrska 
naprava odgovornega uporabnika; 

ii) med tem zneskom in 175 milijoni posebnih pravic črpanja 
iz javnih sredstev, ki jih mora zagotoviti pogodbenica, na 
katere ozemlju je jedrska naprava odgovornega 
uporabnika; 

iii) med 175 in 300 milijoni posebnih pravic črpanja iz javnih 
sredstev, ki jih morajo zagotoviti pogodbenice v skladu s 
formulo za prispevke, določeno v 12. členu. 

c) Za ta namen vsaka pogodbenica: 

i) določi bodisi najvišjo odgovornost uporabnika v skladu s 
7. členom Pariške konvencije na 300 milijonov posebnih 
pravic črpanja in določi, da se taka odgovornost krije z 
vsemi sredstvi, omenjenih v odstavku b) tega člena, ali 

ii) določi najvišjo odgovornost uporabnika na znesek, ki je 
vsaj enak znesku, določenem v odstavku b) i) tega člena, 

* Podpisnice so iste kot v Protokolu iz 1982. Omeniti je treba, da je Finska 
pristopila k Bruseljski dopolnilni konvenciji in dodatnemu Protokolu iz 1964 
14. januarja 1977 in podpisala Protokol iz 1982. (Opomba Sekretariata). 
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in zagotovi, da se nad tem zneskom in do višine 300 
milijonov posebnih pravic črpanja javna sredstva, 
omenjena v odstavkih b) ii) in iii) tega člena, zagotovijo na 
kak drug način kot kritje za odgovornost uporabnika, pod 
pogojem, da to ne vpliva na materialna in postopkovna 
pravila po tej konvenciji. 

d) Obveznost, da uporabnik plača odškodnino, obresti ali 
stroške iz javnih sredstev, ki se zagotovijo v skladu z 
odstavkoma b) ii) in iii) ter f) tega člena, se proti uporabniku 
lahko uveljavi le v primeru, ko so taka sredstva dejansko na 
voljo. 

e) Pogodbenice se pri izvajanju te konvencije obvežejo, da ne 
bodo uresničevale pravice do uporabe posebnih pogojev, ki 
jim jo v skladu z odstavkom b) 15. člena daje Pariška 
konvencija: 

i) glede odškodnine za škodo, ki se zagotovi iz sredstev, 
omenjenih v odstavku b) i) tega člena; 

ii) razen pogojev, določenih v tej konvenciji, glede odškodnine 
za škodo, ki se zagotovi iz javnih sredstev, omenjenih v 
odstavku b) ii) in iii) tega člena. 

f) Obresti in stroški, omenjeni v odstavku g) 7. člena Pariške 
konvencije, so izplačljivi poleg zneskov, omenjenih v odstavku 
b) tega člena, in jih krijejo, kolikor so v zvezi z odškodnino, 
odobreno iz sredstev, omenjenih v: 

i) odstavku b) i) tega člena, odgovorni uporabnik; 

ii) odstavku b) ii) tega člena, pogodbenica, na katere ozemlju 
je jedrska naprava tega uporabnika; 

iii) odstavku b) iii) tega člena, vse pogodbenice skupaj. 

g) Za namene te konvencije »posebna pravica črpanja« pomeni 
posebno pravico črpanja, kot jo je določil Mednarodni denarni 
sklad. Zneski, omenjeni v tej konvenciji, se preračunajo v 
nacionalno valuto pogodbenice v skladu z vrednostjo, ki jo je 
njena valuta imela na dan nesreče, razen če pogodbenice za 
to nesrečo sporazumno določijo drug datum. Ustrezna 
vrednost posebnih pravic črpanja v nacionalni valuti 
pogodbenice se izračuna v skladu z metodo vrednotenja, ki 
jo je na ta datum za svoje lastne operacije in transakcije 
uporabljal Mednarodni denarni sklad. 

4. člen 

a) Če jedrska nesreča povzroči škodo, za katero je odgovornih 
več uporabnikov, skupna odgovornost, predvidena v 
odstavku d) 5. člena Pariške konvencije, ne sme presegati 
300 milijonov posebnih pravic črpanja, kolikor je treba, v 
skladu s členom 3 b) ii) in iii) zagotoviti javnih sredstev. 

b) V tem primeru celoten znesek javnih sredstev, ki so bila 
zagotovljena v skladu s členom 3 b) ii) in iii), ne sme preseči 
razlike med 300 milijoni posebnih pravic črpanja in vsoto 
zneskov, določenih za take uporabnike po odstavku b) i) 3. 
člena, ali v primeru uporabnika, katerega naprava je na 
ozemlju države, ki ni pogodbenica te konvencije, zneska, 
določenega po 7. členu Pariške konvencije. Če mora javna 
sredstva v skladu s odstavkom b) ii) 3. člena zagotoviti več 
pogodbenic, se taka sredstva zagotovijo v sorazmerju s 
številom jedrskih naprav na njihovem ozemlju, ki so udeležene 
v nesreči in katerih uporabniki so odgovorni. 

5. člen 

a) Kadar ima odgovorni uporabnik v skladu z odstavkom f) 6. 
člena Pariške konvencije pravico do regresnega zahtevka, 
sprejme pogodbenica, na katere ozemlju je jedrska naprava 
tega uporabnika, take zakonodajne ukrepe, kot so potrebni 
za to, da imajo lahko ta pogodbenica in druge pogodbenice 
koristi od takega regresnega zahtevka, in sicer do mere, do 
katere so bila po členu 3 b) ii) in iii) ter f) zagotovljena javna 
sredstva. 

b) Taka zakonodaja lahko predvideva, da mora uporabnik, ki je 
zaradi svoje napake povzročil nesrečo, povrniti javna 
sredstva, zagotovljena v skladu s členom 3 b) ii) in iii) ter f). 

6. člen 

Pri izračunu javnih sredstev, ki jih je treba zagotoviti v skladu s to 
konvencijo, se upoštevajo samo tiste pravice do odškodnine, ki 
se uveljavljajo v desetih letih od jedrske nesreče. Pri škodi, ki jo je 
povzročila jedrska nesreča, v katero so vključeni jedrsko gorivo 
ali radioaktivni proizvodi ali radioaktivni odpadki in so bili v trenutku 
nesreče ukradeni, izgubljeni, vrženi z ladje ali zapuščeni in še 
niso bili najdeni, ta rok v nobenem primeru ne sme presegati 
dvajset let od dneva, ko so bili ukradeni, izgubljeni, vrženi z ladje 
ali zapuščeni. Podaljša se tudi v primerih in pod pogoji, določenimi 
v odstavku d) 8. člena Pariške konvencije. Upoštevajo se tudi 
spremembe zahtevkov po preteku tega roka pod pogoji, 
določenimi v odstavku e) 8. člena Pariške konvencije. 

7. člen 

Če pogodbenica izkoristi pravico, predvideno v odstavku c) 8. 
člena Pariške konvencije, je rok, ki ga določi, triletni zastaralni 
rok, bodisi od dneva, ko oseba, ki je škodo utrpela, zvedela za 
škodo in za uporabnika, ki je škodo povzročil, ali od dneva, ko bi 
upravičeno morala vedeti zanju. 

8. člen 

Vsakdo, ki je upravičen do ugodnosti po določbah te konvencije, 
ima v skladu z notranjim pravom pravico do polne odškodnine za 
škodo, ki jo je utrpel, pod pogojem, da lahko v primerih, ko višina 
škode presega ali je verjetno, da presega: 

i) 300 milijonov posebnih pravic črpanja, ali 

ii) če gre po odstavku d) 5. člena Pariške konvecije za 
skupno odgovornost in v zvezi s tem višji znesek, 

vsaka pogodbenica določi pravična merila za dodelitev. Taka merila 
se uporabljajo ne glede na to, kakšen je vir sredstev, in pod pogoji 
2. člena brez diskriminacije glede državljanstva, stalnega ali 
začasnega prebivališča osebe, ki je utrpela škodo. 

9. člen 

a) Sistem, po katerem je treba zagotoviti javna sredstva po 
členu 3 b) ii) in iii) ter f), je sistem tiste pogodbenice, katere 
sodišča so pristojna. 

b) Vsaka pogodbenica zagotovi, da osebe, ki so utrpele škodo, 
lahko uveljavijo svoje pravice do odškodnine, ne da bi za to 
morale začeti ločene postopke glede na vir teh sredstev, 
določenih za tako odškodnino. 
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c) Od nobene pogodbenice se ne zahteva, da zagotovi javna 
sredstva po členu 3 b) ii) in iii), dokler so na voljo sredstva po 
členu 3 b) i). 

10. člen 

a) Od pogodbenice, katere sodišča so pristojna, se zahteva, da 
obvesti druge pogodbenice o jedrski nesreči in njenih 
okoliščinah, takoj ko se izkaže, da škoda, ki jo je ta nesreča 
povzročila, presega ali bi lahko presegala 175 milijonov 
posebnih pravic črpanja. Pogodbenice morajo nemudoma 
sprejeti vse potrebne ukrepe za ureditev njihovih odnosov v 
zvezi s tem. 

b) Samo pogodbenica, katere sodišča so pristojna, je upravičena 
zahtevati od drugih pogodbenic, da zagotovijo javna sredstva 
po členu 3 b) iii) in f), in ima tudi izključno pristojnost za 
izplačilo takih sredstev. 

c) Ta pogodbenica v takem primeru v imenu drugih pogodbenic, 
ki so zagotovile javna sredstva v skladu s členom 3 b) ii) in iii) 
in f), lahko uresniči pravico do regresnega zahtevka, 
predvideno v 5. členu. 

d) Poravnave za plačilo odškodnine iz javnih sredstev po členu 
3 b) ii) in iii) v skladu s pogoji, ki jih določa notranja zakonodaja, 
druge pogodbenice priznajo, in sodbe glede odškodnin, ki jih 
izrečejo pristojna sodišča, postanejo izvršljive na ozemlju 
drugih pogodbenic v skladu z določbami odstavka d) 13. 
člena Pariške konvencije. 

11. člen 

a) Če so pristojna sodišča druge pogodbenice in ne sodišča 
pogodbenice, na katere ozemlju je jedrska naprava 
odgovornega uporabnika, javna sredstva po členu 3 b) ii) in f) 
zagotovi prva pogodbenica. Pogodbenica, na katere ozemlju 
je jedrska naprava odgovornega uporabnika, povrne drugi 
pogodbenici plačane zneske. Pogodbenici se potem 
sporazumeta o postopku povračila za škodo. 

b) Pri sprejemanju vseh zakonskih, regulativnih ali upravnih 
določb po jedrski nesreči, ki zadevajo naravo, obliko in obseg 
odškodnine ter postopek za zagotovitev javnih sredstev po 
členu 3 b) ii), in če je potrebno, meril za razdelitev takih 
sredstev, se pogodbenica, katere sodišča so pristojna, 
posvetuje s pogodbenico, na katere ozemlju je naprava 
odgovornega uporabnika. Poleg tega sprejme vse potrebne 
ukrepe, da bi ji omogočila, da poseže v postopke in sodeluje 
v vsaki poravnavi glede odškodnine. 

12. člen 

a) Formula za izračunavanje prispevkov, po kateri pogodbenice 
zagotovijo javna sredstva po členu 3 b) iii), se določi na 
naslednji način: 

i) do 50 % na podlagi razmerja med bruto narodnim 
proizvodom po trenutnih cenah vsake pogodbenice in 
vsoto bruto narodnih proizvodov vseh pogodbenic po 
trenutnih cenah, kot to izhaja iz uradnih statističnih 
podatkov, ki jih je Organizacija za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj objavila za leto pred nesrečo; 

ii) do 50 % na podlagi razmerja med toplotno močjo reaktorjev 
na ozemlju vsake pogodbenice in skupno toplotno močjo 
reaktorjev na ozemljih vseh pogodbenic. To se izračuna 
na podlagi toplotne moči reaktorjev, prikazane na dan 
jedrske nesreče v seznamu, omenjenem v členu 2 a) i), 
pod pogojem, da se reaktor upošteva pri tem izračunu le 
od datuma, ko je prvič dosegel svojo kritičnost. 

b) V tej konvenciji »toplotna moč« pomeni: 

i) preden je izdano dokončno dovoljenje za obratovanje, 
načrtovano toplotno moč; 

ii) po izdaji takega dovoljenja, toplotno moč, ki so jo pristojni 
državni organi odobrili. 

13. člen 

a) Vsaka pogodbenica zagotovi, da so vse jedrske naprave na 
njenem ozemlju, ki se uporabljajo v miroljubne namene in ki 
spadajo pod opredelitev pojmov iz 1. člena Pariške 
konvencije, navedene na seznamu, omenjenem v členu 2 a) 
i). 

b) V ta namen vsaka podpisnica ali vlada, ki pristopi, ob 
deponiranju svoje listine o ratifikaciji ali pristopu sporoči belgijski 
vladi vse podatke o teh napravah. 

c) Ti podatki navajajo: 

i) pri še nedokončanih napravah pričakovani datum, od 
katerega bo obstajala nevarnost jedrske nesreče; 

ii) in nadalje pri reaktorjih pričakovani datum, ko bodo prvič 
dosegli kritičnost, ter njihovo toplotno moč. 

d) Vsaka pogodbenica belgijski vladi sporoči tudi točen datum, 
ko se pojavi nevarnost jedrske nesreče, in pri reaktorjih da- 
tum, ko so prvič dosegli kritičnost. 

e) Vsaka pogodbenica sporoči belgijski vladi tudi vse 
spremembe, ki jih je treba narediti na seznamu. Če take 
spremembe vključujejo tudi dodatek jedrske naprave, je treba 
to sporočiti vsaj tri mesece pred pričakovanim datumom, od 
katerega bo obstajala nevarnost jedrske nesreče. 

f) Če katera od pogodbenic meni, da se podatki ali katera koli 
sprememba, ki jih je treba vnesti na seznam in ki jih je sporočila 
druga pogodbenica, ne ujemajo z določbami člena 2 a) i) in 
tega člena, lahko da svoj ugovor nanje le tako, da ga naslovi 
na belgijsko vlado najkasneje v treh mesecih od datuma, ko 
je dobila obvestilo v skladu z odstavkom h) tega člena. 

g) Če pogodbenica meni, da obvestilo, zahtevano v skladu s 
tem členom, ni bilo dano v roku, predpisanem po tem členu, 
lahko svoj ugovor sporoči belgijski vladi v treh mesecih od 
datuma, ko je zvedela za dejstva, ki bi jih bilo treba po njenem 
mnenju sporočiti. 

h) Belgijska vlada takoj, ko je mogoče, obvesti vse pogodbenice 
o obvestilih in ugovorih, prejetih v skladu s tem členom. 

i) Seznam, omenjen v členu 2 a) i), mora vsebovati vse 
podatke in spremembe, omenjene v odstavkih b), c), d) 
in e) tega člena, pri čemer se razume, da ugovori, dani v 
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skladu z odstavkoma f) in g) tega člena, če so sprejeti, 
veljajo za nazaj od dneva, ko so bili dani. 

j) Belgijska vlada vsaki pogodbenici na njeno prošnjo v 
skladu s tem členom pošlje najnovejše poročilo o jedrskih 
napravah, ki jih vključuje ta konvencija, ter podatke v 
zvezi z njimi. 

14. člen 

a) Razen če ta konvencija določa drugače, lahko vsaka 
pogodbenica izvaja svoje pristojnosti, podeljene s Pariško 
konvencijo, in se lahko sklicuje na katere koli določbe iz nje 
proti drugim pogodbenicam, zato da se zagotovijo javna 
sredstva po členu 3 b) ii) in iii). 

b) Pogodbenica se ne sme proti drugi pogodbenici sklicevati na 
nobene določbe, ki jih sprejme v skladu z 2. in 9. členom 
Pariške konvencije, zaradi katerih je treba po členu 3 b) ii) in 
iii) zagotoviti javna sredstva, če druga pogodbenica v to ni 
privolila. 

c) Ta konvencija ne preprečuje pogodbenicam, da sprejemajo 
določbe, ki presegajo okvir Pariške konvencije in okvir te 
konvencije, pod pogojem, da te določbe glede javnih sredstev 
za pogodbenice ne pomenijo novih obveznosti. 

15. člen 

a) Vsaka pogodbenica lahko z državo, ki ni pogodbenica te 
konvencije, sklene sporazum o odškodnini iz javnih sredstev, 
ko gre za škodo, ki jo je povzročila jedrska nesreča. 

b) Kolikor pogoji za plačilo odškodnine na podlagi takega 
sporazuma niso ugodnejši od tistih, ki izhajajo iz ukrepov, ki 
jih je zadevna pogodbenica sprejela za izvajanje Pariške 
konvencije in te konvencije, se lahko upošteva višina škode, 
za katero se plača odškodnina na podlagi takega sporazuma 
in ki jo je povzročila jedrska nesreča, na katero se nanaša ta 
konvencija, če se za izračun celotne višine škode, ki jo je 
povzročila nesreča, uporabi 8. člen. 

c) Določbe iz odstavkov a) in b) tega člena v nobenem primeru 
ne vplivajo na obveznosti po členu 3 b) ii) in iii) tistih 
pogodbenic, ki v tak sporazum niso privolile. 

d) Vsaka pogodbenica, ki namerava skleniti tak sporazum, o 
svoji nameri obvesti druge pogodbenice. O sklenjenih 
sporazumih se obvesti belgijska vlada. 

16. člen 

a) Pogodbenice se med seboj posvetujejo o vseh vprašanjih 
skupnega interesa, ki nastanejo pri uporabi te konvencije in 
Pariške konvencije, še zlasti 20. člena in odstavka c) 22. 
člena Pariške konvencije. 

b) Med seboj se posvetujejo, ali želijo revidirati to konvencijo po 
preteku petletnega obdobja od začetka njene veljavnosti ali 
kadar koli na zahtevo katere od pogodbenic. 

17. člen 

Vsak spor med dvema ali več pogodbenicami v zvezi z razlago 
ali uporabo te konvencije se na zahtevo zadevne pogodbenice 

predloži v reševanje Evropskemu sodišču za jedrsko energijo, 
ustanovljenemu s Konvencijo o uvedbi varnostnega nadzora na 
področju jedrske energije z dne 20. decembra 1957. 

18. člen 

a) Pridržki na eno ali več določb te konvencije se lahko dajo 
kadar koli pred ratifikacijo te konvencije, če so pogoje teh 
pridržkov izrecno sprejele vse podpisnice, ali ob pristopu h 
konvenciji ali pri uporabi določb 21. in 24. člena, če so pogoje 
teh pridržkov izrecno sprejele vse podpisnice in vlade, ki so 
k njej pristopile. 

b) Tako sprejetje se ne zahteva od podpisnice, ki sama ni 
ratificirala te konvencije v dvanajstih mesecih po tem, ko jo je 
v skladu s 25. členom belgijska vlada uradno obvestila o 
takem pridržku. 

c) Vsak pridržek, ki je bil sprejet v skladu z določbami odstavka 
a) tega člena, se lahko kadar koli umakne z uradnim 
obvestilom belgijski vladi. 

19. člen 

Nobena država ne more postati ali biti še naprej pogodbenica te 
konvencije, če ni pogodbenica Pariške konvencije. 

20. člen 

a) Priloga k tej konvenciji je njen sestavni del. 

b) Ta konvencija se ratificira. Listine o ratifikaciji se deponirajo 
pri belgijski vladi. 

c) Ta konvencija začne veljati tri mesece po tem, ko je bila 
deponirana šesta listina o ratifikaciji. 

d) Za vsako podpisnico, ki ratificira konvencijo po deponiranju 
šeste listine o ratifikaciji, začne konvencija veljati tri mesece 
po tem, ko je deponirala svojo listino o ratifikaciji. 

21. člen 

Spremembe te konvencije sprejemajo vse pogodbenice s skupnim 
dogovorom. Te začnejo veljati z dnem, ko jih vse pogodbenice 
ratificirajo ali potrdijo. 

22. člen 

a) Ko ta konvencija začne veljati, lahko vsaka pogodbenica 
Pariške konvencije, ki ni podpisala te konvencije, z uradnim 
obvestilom belgijski vladi zaprosi za pristop k tej konvenciji. 

b) Za tak pristop je potrebna soglasna privolitev vseh 
pogodbenic. 

c) Ko je tako soglasje dano, mora pogodbenica Pariške 
konvencije, ki prosi za pristop, deponirati svojo listino o 
pristopu pri belgijski vladi. 

d) Pristop začne veljati tri mesece po tem, ko je bila deponirana 
listina o pristopu. 

23. oktober2000 73 poročevalec, št. 90 



23. člen 

a) Ta konvencija velja do prenehanja veljavnosti Pariške 
konvencije. 

b) Vsaka pogodbenica lahko preneha uporabljati to konvencijo 
po preteku desetletnega obdobja, navedenega v odstavku a) 
22. člena Pariške konvencije, tako da dvanajst mesecev 
vnaprej o tem obvesti belgijsko vlado. Šest mesecev po 
prejemu takega obvestila lahko vsaka druga pogodbenica z 
obvestilom belgijski vladi preneha uporabljati to konvencijo z 
dnem, ko preneha veljati za pogodbenico, ki je prva 
odpovedala konvencijo. 

c) Prenehanje veljavnosti te konvencije ali njena odpoved za 
pogodbenico ne pomeni, da prenehajo obveznosti, ki so jih 
pogodbenice sprejele za plačilo odškodnine za škodo, ki so 
jo povzročile jedrske nesreče, ki so se zgodile pred 
prenehanjem veljavnosti ali odpovedjo. 

d) Pogodbenice se pravočasno med seboj posvetujejo o tem, 
katere ukrepe bi bilo treba sprejeti po prenehanju veljavnosti 
te konvencije ali odpovedi ene ali več pogodbenic za 
zagotovitev odškodnin, primerljivih z odškodnino, ki jo ta 
konvencija prizna za škodo, ki jo povzročijo jedrske nesreče, 
ki so se zgodile po datumu prenehanja veljavnosti ali odpovedi 
in za katere je odgovoren uporabnik jedrske naprave, ki je 
delovala pred tem datumom na ozemlju pogodbenic. 

24. člen 

a) Ta konvencija se uporablja na matičnih ozemljih pogodbenic. 

b) Vsaka pogodbenica, ki želi, da se ta konvencija uporablja na 
enem ali več ozemljih, za katere je v skladu s 23. členom 
Pariške konvencije uradno obvestila, da se ta konvencija 
zanje uporablja, vloži prošnjo pri belgijski vladi. 

c) Za uporabo te konvencije na katerem koli takem ozemlju je 
potrebna soglasna privolitev pogodbenic. 

d) Po pridobitvi tega soglasja zainteresirana pogodbenica na 
belgijsko vlado naslovi uradno obvestilo, ki začne veljati z 
dnem njegovega prejema. 

e) Pogodbenica, ki je tako uradno obvestilo poslala, lahko v 
zvezi z vsakim v njem omenjenim ozemljem to obvestilo pri 
belgijski vladi tudi umakne z dvanajstmesečnim odpovednim 
rokom. 

f) Če se Pariška konvencija preneha uporabljati za katero od 
takih ozemelj, se zanj preneha uporabljati tudi ta konvencija. 

25. člen 

Belgijska vlada uradno obvesti vse podpisnice in vlade, ki pristopijo 
h konvenciji, o prejemu vsake listine o ratifikaciji, pristopu ali 
odpovedi, obvesti pa jih tudi o datumu, ko ta konvencija začne 
veljati, o besedilu vsake njene spremembe ter o datumu, ko taka 
sprememba začne veljati, o kakršnih koli pridržkih, izraženih v 
skladu z 18. členom, in vseh prejetih uradnih obvestilih. 

DA BI TO POTRDILI, so podpisani pooblaščenci, ki so bili za to 
pravilno pooblaščeni, podpisali to konvencijo. 

SESTAVLJENO v Bruslju 31. januarja 1963 v angleškem, 
francoskem, italijanskem, nemškem, nizozemskem in španskem 
jeziku, pri čemer je vseh šest besedil enako veljavnih, v enem 
izvodu, deponiranem pri belgijski vladi, ki vsem drugim 
podpisnicam in vladam, ki pristopijo, pošlje overjene kopije. 
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PRILOGA 

H KONVENCIJI Z DNE 31. JANUARJA 1963, KI DOPOLNJUJE 

PARIŠKO KONVENCIJO O ODGOVORNOSTI TRETJIM NA PODROČJU JEDRSKE 
ENERGIJE Z DNE 29. JULIJA 1960, KOT JE BILA SPREMENJENA Z DODATNIM 

PROTOKOLOM Z DNE 28. JANUARJA 1964 IN S PROTOKOLOM Z DNE 16. 
NOVEMBRA 1982 

VLADE DRŽAV POGODBENIC izjavljajo, da bo odškodnina za 
škodo, ki jo povzroči jedrska nesreča in ki je ne vključuje 
dopolnilna konvencija, samo zaradi dejstva, da ustrezna jedrska 
naprava zaradi njene uporabe ni na seznamu, omenjenem v 2. 
členu dopolnilne konvencije (vključno s primerom, za katerega 
ena ali več vlad, vendar ne vse, za tako napravo menijo, da ni v 
okviru Pariške konvencije): 

zagotovljena brez diskriminacije med državljani pogodbenic 
dopolnilne konvencije in 
ni omejena na manj kot 300 milijonov posebnih pravic črpanja. 

Nadalje si prizadevajo, če tega še niso storile, da bodo pravila za 
odškodnino osebam, ki so utrpele škodo zaradi takih nesreč, 
kolikor mogoče podobna pravilom, ki veljajo glede jedrskih nesreč, 
ki so se zgodile v zvezi z jedrskimi napravami, ki jih vključuje 
dopolnilna konvencija. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za okolje in prostor, Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Uprava za jedrsko varnost. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Na mednarodno pravnem področju je ureditev odgovornosti za 
jedrsko škodo regulirana z dvema režimoma, t.j. Konvencijo o 
odgovornosti tretjim na področju jedrske energije, sprejeto 1960 
in dvakrat dopolnjeno s protokoloma iz I. 1964 in 1982 (v 
nadaljevanju Pariška konvencija), in Bruseljsko dopolnilno 
konvencijo ter Dunajsko konvencijo o civilni odgovornosti za 
jedrsko škodo (v nadaljevanju Dunajska konvencija), sprejeto 
1963 leta. Za razširitev sistema odgovornosti in kritja škod v 
primeru jedrske nesreče na države pogodbenice obeh konvencij 
ter za odpravo kolizij, ki bi lahko nastale zaradi istočasne uporabe 
obeh režimov je bil leta 1988 sklenjen Skupni protokol o uporabi 
Dunajske konvencije in Pariške konvencije (v nadaljevanju Skupni 
protokol). 

Pariška konvencija je nastala v okviru sedanje OECD - 
Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (ki je tudi 
depozitar) in vključuje trenutno 14 pogodbenic (Belgija, Danska, 
Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Nizozemska, Norveška, 
Portugalska, Španija, Švedska, Turčija in Velika Britanija). 

Dunajska konvencija je nastala v okviru IAEA - Mednarodne 
agencije za atomsko energijo in vključuje trenutno 32 pogodbenic, 
pretežno držav t.i. tretjega sveta. 

Skupni protokol je nastal v okviru OECD in IAEA in trenutno 
vključuje 20 držav pogodbenic Pariške ali/in Dunajske konvencije. 
Pogodbenice Pariške konvencije, ki so obenem tudi pogodbenice 
Skupnega protokola so: Danska, Finska, Italija, Nizozemska, 
Norveška in Švedska. 

Slovenija je z aktom o notifikaciji nasledstva nasledila Dunajsko 
konvencijo (1991), pristopila pa je tudi k Skupnemu protokolu 
(1995). 

Vlada Republike Slovenije je na 37. seji dne 20.11.1997 »naložila 
Ministrstvu za okolje in prostor - Upravi RS za jedrsko varnost, 
da v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve pripravi vse 
potrebno za pristop k Pariški konvenciji in Bruseljski dopolnilni 
konvenciji«. 

Minister za zunanje zadeve je tako v marcu 1999 naslovil na 
depozitarja Pariške konvencije, generalnega sekretarja OECD, 
vlogo za pristop naše države v Pariški konvenciji in napovedal, v 
primeru uspešnega pristopa, tudi namen Slovenije zaprositi za 
pristop k Bruseljski dopolnilni konvenciji. 

Državni zbor je na svoji seji dne 19. julija 2000 sprejel tudi Zakon 
o ratifikaciji Pariške konvencije (Ur. list RS ■ MP, št. 18/2000). 
Uradna nota naše države z obvestilom o ratifikaciji Pariške 

konvencije sekretariatu OECD bo obenem tudi podlaga, da le-ta 
obvesti vse pogodbenice Pariške konvencije o dejstvu, da je 
Republika Slovenija pristopila in tako postala pogodbenica Pariške 
konvencije. 

Postopek pristopa k Bruseljski dopolnilni konvenciji je 
večstopenjski. Ker ta konvencija nima značilnosti samostojnega 
pravnega akta in torej le dopolnjuje Pariško konvencijo, je prvi 
pogoj za pristop k Bruseljski dopolnilni konvenciji, da je država 
pogodbenica Pariške konvencije (19. člen). Nadalje mora država 
zaprositi za pristop z notifikacijo, naslovljeno na belgijsko Vlado, 
ki je depozitar konvencije (22. a člen). Za pristop je nadalje potrebno 
pridobiti soglasje vseh pogodbenic Bruseljske dopolnilne 
konvencije (22. b člen) ter naknadno deponirati ustrezen domač 
instrument o pristopu depozitarju (22. c člen), da bi pristop pravno 
učinkoval 3 mesece po deponiranju instrumenta o pristopu pri 
depozitarju (22. d člen). 

Vse pogodbenice Pariške konvencije, razen Grčije, Portugalske 
in Turčije (ki pa nimajo jedrskih reaktorjev), so obenem tudi 
pogodbenice Bruseljske dopolnilne konvencije. 

Zagotovitev dodatnih sredstev za kritje škode je tudi osnovni 
namen sklenitve Bruseljske dopolnilne konvencije. Le-ta uvaja t.i. 
t rit i m i sistem kompenzacije. Na prvem nivoju zagotavlja 
kompenzacijo operater (ki je odgovoren po Pariški konvenciji) 
preko obveznega finančnega zavarovanja svoje odgovornosti - 
do meje, ki jo določa nacionalna zakonodaja pogodbenice - vendar 
pa v okviru določb Pariške konvencije. 

Na drugem nivoju (tiru) se vključijo državna sredstva, saj jamči 
za razliko med obveznim finančnim pokritjem, ki ga mora zagotoviti 
odgovorni operater (1 nivo) in zneskom 175 mio SDR država, 
kjer je lociran odgovorni operater, s svojimi sredstvi. 

V kolikor del škode (oz. odškodninskih zahtevkov) ostaja tudi po 
tem nepokrit, se na tretjem nivoju (tiru) vključijo pogodbenice 
Bruseljske konvencije ter prispevajo sredstva za kritje razlike od 
175 mio SDR do največ 300 mio SDR. 

Pristop Republike Slovenije k Bruseljski dopolnilni konvenciji bo 
potencialnim žrtvam jedrske nesreče zagotovil pravno varstvo v 
okviru ureditve, ki ima z vidika naše države realne možnosti 
izvedbe in delovanja. Pariško / Bruseljski režim ureditve 
odgovornosti za jedrsko škodo je obenem tudi edini, ki zagotavlja 
vsaj omejeno univerzalnost, saj Dunajski režim s svojo nadgradnjo 
preko Konvencije o dodatnem financiranju, kot vse kaže, še nekaj 
časa ne bo zaživel in opravičil svoje potencialne »univerzalnosti«. 
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	Predlog zakona o pokrajinah (ZPok-?) - EPA 1332 - II - prva obravnava

	RATIFIKACIJA
	Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije z dne 31. januarja 1963, ki dopolnjuje Pariško konvencijo z dne 29. julija 1960, kot je bila spremenjena z Dodatnim protokolom z dne 28. januarja 1964 in s Protokolom z dne 16. novembra 1982 (MKDPK) - EPA 1334 - II


